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Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2013 omfattede
ledelsespåtegning, ledelsesberetning samt årsregnskabet, indeholdende anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges i henhold til årsregnskabsloven.
Selskabet har fravalgt revision, og ledelsen erklærer, at betingelserne for fravalg forsat er opfyldt.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabsmæssige skøn for
forsvarlige.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2013.
Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Amager, den 19/05/2014
Direktion

Daniel Anders Horn

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår
Generalforsamlingens beslutning om fravalg af revision. Generalforsamlingen har besluttet at selskabets
årsregnskab for kommende regnskabsår ikke skal revideres.
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabets primære forretningområde er It-/konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet arbejde.
Udviklingen i regnskabsåret
Omsætning og indtjening har ikkeudviklet sig som forventet i året.
Åres resultat udgør kr. 196.063
Egenkapitalen udgør kr. 362.887 og en samlet aktivmasse på kr. 927.688
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabet finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt.
Omkostninger, der er medgået til solgte varer og ydelser, er medtaget i det år, hvori indtægten fra salget er
medtaget.
Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle
indtægter eller finansielle omkostninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
"Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning indregnes aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
"Balanceposter i udenlandsk valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer indregnes
i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering har fundet
sted, hvilket sædvanligvis svarer til faktureret salg.
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede økonomiske
brugstider. Aktiverne afskrives, under hensyntagen til skønnet restværdi, efter afsluttet brugstid.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3 -> 8 år

Driftsmidler, som kan straksafskrives efter gældende skatteregler, og driftsmidler med en fysisk levetid
under 3 år, omkostningsføres i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab på afhændede/udgåede immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
mellem salgspris, med fradrag af salgsomkostninger, og den regnskabsmæssige værdi på salgstispunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genanskaffelsesværdi, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og årets regulering af udskudt skat. Aktuel skat beregnes på
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grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst og måles på grundlag af gældende skattesats på
balancedagen.

Balancen
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Finansielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres til nettorealisationsværdien med nedskrivning af imødegåelse af forventede tab.
Deposita måles til kostpris.
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres til nettorealisationsværdien med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurderingen
af arbejdernes færdiggørelsesgrad på balancedagen. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret
vurdering af hvert enkelt arbejdes stade.
Igangværende arbejder for fremmed regnin måles til kostpris for medgåede materialer og arbejdsløn.
Modtagne betalinger ved acontofaktureringer er fratrukket i posten. Nettoværdien af igangværende arbejder
på den enkelte sag indregnes i balancen under tilgodehaveder eller gældsforpligtelser.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver, omfatter afholdte udbetalinger vedrørerende omkostninger i
efterfølgende regnskabsår.
Egenkapital
Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post "Forslag til udbytte" under
egenkapitalen. Udbyttet indregnes som en gældsforpligtelse, når vedtagelse på generalforsamlingen har
fundet sted.
Hensættelser
Udskudte skatteforpligtelser og -aktiver
Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle med regnskabs- og skattemæssige værdier af
aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede
skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Enten ved
udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning af udskudte skatteforpligtelser.
Udskudt skat måles på grundlag af gældende skatteregler
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Gæld
Gældsforpligtelser - i øvrigt
Andre gældsforpligtelser måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris, der i al væsenlighed svarer til
nominel restgæld.
Aktuel skatteforpligtelse og -tilgodehavende
Aktuel skatteforpligtelse og - tilgodehavende indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede
skatteplitige indkomst, reguleret for skat af tidligere års indkomster, og fratrukket betalte aconto
skatter.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i
efterfølgende regnskabsår.
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Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013
Note

2013
kr.

2012
kr.

2.701.867

1.565.447

-2.429.254

-1.526.178

Resultat af ordinær primær drift .......................................................

272.613

39.269

Andre finansielle indtægter ....................................................................
Øvrige finansielle omkostninger ............................................................

363
-5.338

0
-17.156

Ordinært resultat før skat ...................................................................

267.638

22.113

Ekstraordinært resultat før skat ........................................................

267.638

22.113

Skat af årets resultat ...............................................................................

-71.575

-8.000

Årets resultat ........................................................................................

196.063

14.113

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ..................................
Overført resultat .....................................................................................

48.300
147.763

0
14.113

I alt .........................................................................................................

196.063

14.113

Bruttofortjeneste/Bruttotab ................................................................
Personaleomkostninger ..........................................................................

1

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2013
Aktiver
Note
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...........................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ..........................................
Andre tilgodehavender ............................................................................

2013
kr.
107.333
131.379
32.800

2012
kr.
261.230
0
203.300

Tilgodehavender i alt ............................................................................

271.512

464.530

Likvide beholdninger ..............................................................................

656.177

231.933

Omsætningsaktiver i alt ........................................................................

927.689

696.463

AKTIVER I ALT ..................................................................................

927.689

696.463
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Balance 31. december 2013
Passiver
Note

2013
kr.
80.000
234.587
48.300

2012
kr.
80.000
86.824
0

2

362.887

166.824

Leverandører af varer og tjenesteydelser ................................................
Skyldig selskabsskat ...............................................................................
Anden gæld .............................................................................................

148.156
59.575
357.071

271.603
8.000
250.036

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ....................................................

564.802

529.639

Gældsforpligtelser i alt .........................................................................

564.802

529.639

PASSIVER I ALT .................................................................................

927.689

696.463

Registreret kapital mv. ............................................................................
Overført resultat ......................................................................................
Forslag til udbytte ...................................................................................
Egenkapital i alt ....................................................................................
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Noter
1. Personaleomkostninger

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2013
kr.

2012
kr.

2.289.497
0
139.757
2.429.254

1.428.878
0
97.300
1.526.178

2. Egenkapital i alt

Saldo primo
Udloddet ordinært
udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Reserve for
nettoopskrivning
Virksomheds-kapital
efter indre
værdis metode
kr.
kr.
80.000
0

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

Ialt

kr.
86.825

kr.
0

kr.
166.825

0

0

0

48.300

48.300

0
80.000

0
0

147.762
234.587

0
48.300

167.969
362.887

3. Oplysning om eventualforpligtelser
Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje t.kr 108.
Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 3 måneders varsel.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed
Ingen af selskabets aktiver er pantsat eller anvendt som sikkerhedsstillelse.
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