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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015 for WebVizion ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.
Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Jelling, den 31. maj 2016
Direktion:

Jes Tækker Stemann Brinch

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal
revideres.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i WebVizion ApS
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for WebVizion ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Selskabet er med virkning for indeværende regnskabsår blevet omfattet af revisionspligt.
Sammenligningstallene i årsregnskabet er derfor ikke revideret, som det også fremgår af regnskabet.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund
vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Odense, den 31. maj 2016

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Søren Smedegaard Hvid
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Oplysninger om selskabet
Navn
Adresse, postnr., by

WebVizion ApS
Hopballevej 7, 7300 Jelling

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

35 48 71 74
3. oktober 2013
Vejle Kommune
1. januar - 31. december

Hjemmeside
E-mail

webvizion.wpdeveloper.dk
mail@webvizion.dk

Telefon

29 26 19 79

Direktion

Jes Tækker Stemann Brinch

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Englandsgade 25, Postboks 200, 5100 Odense C

Bankforbindelse

Fanø Sparekasse
Tinghustorvet 51, 6720 Fanø
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Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet består i at udvikle, designe og levere hostede webløsninger til
virksomheder, intern og ekstern konceptudvikling samt levere IT- og konsulentservies, eje andele af
andre selskaber og koncepter samt fast ejendom.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Virksomhedens resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på 17.286 kr. mod -35.135 kr. sidste
år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på 62.151 kr.
Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Fundamental fejl:
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2015 konstateret, at årsrapporten for
2014/13 indeholder væsentlig fejlinformation. Fejlen relaterer sig i al væsentlighed til
periodiseringen af omsætningen. Fejlen påvirker regnskabspoterne modtagne forudbetalinger fra
kunder og udskudt skat. Fejlen har ligeledes en afledt effekt på nettoomsætning og skat af årets
resultat. Fejlen er korrigeret ved at indregne den beløbsmæssige effekt direkte på egenkapitalen pr. 1.
januar 2015.
Korrektionen af de fundamentale fejl udgør en reduktion af årets resultat før skat for 2014 med t.kr.
36, en reduktion af egenkapitalen pr. 31. december 2014 med 28 t.kr. samt en forøgelse af udskudte
skatteaktiver pr. 31. december 2014 med t.kr. 8.
Begivenheder efter balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
Note

2015

2013/14

12 mdr.

15 mdr.

165.268
-141.181

311.197
-353.804

24.087
87
-3.328

-42.607
1.553
-361

20.846
-3.560

-41.415
6.280

Årets resultat

17.286

-35.135

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

17.286

-35.135

17.286

-35.135

kr.

Bruttofortjeneste
2 Personaleomkostninger
Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
3 Skat af årets resultat
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note

kr.

2015

2014

89.580
4.360
10.000

228.643
7.920
945

103.940

237.508

48.847

0

Omsætningsaktiver i alt

152.787

237.508

AKTIVER I ALT

152.787

237.508

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Udskudte skatteaktiver
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note

kr.

2015

2014

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat

80.000
-17.849

80.000
-35.135

Egenkapital i alt

62.151

44.865

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld til banker
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig selskabsskat
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse
Anden gæld

0
35.618
26.481
0
1.096
27.441

23.702
36.000
19.609
1.640
18.500
93.192

90.636

192.643

90.636

192.643

152.787

237.508

Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT
1 Anvendt regnskabspraksis
4 Sikkerhedsstillelser
5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse
Aktiekapital

Overført resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2015
Regulering af egenkapital som korrektion af fejl

80.000
0

-7.055
-28.080

72.945
-28.080

Korrigeret egenkapital 1. januar 2015
Årets resultat

80.000
0

-35.135
17.286

44.865
17.286

Egenkapital 31. december 2015

80.000

-17.849

62.151

kr.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for WebVizion ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Fundamentale fejl
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten for 2015 konstateret, at årsrapporten for
2014/13 indeholder væsentlig fejlinformation. Fejlen relaterer sig i al væsentlighed til
periodiseringen af omsætningen. Fejlen påvirker regnskabspoterne modtagne forudbetalinger fra
kunder og udskudt skat. Fejlen har ligeledes en afledt effekt på nettoomsætning og skat af årets
resultat. Fejlen er korrigeret ved at indregne den beløbsmæssige effekt direkte på egenkapitalen pr. 1.
januar 2015.
Korrektionen af de fundamentale fejl udgør en reduktion af årets resultat før skat for 2014 med t.kr.
36, en reduktion af egenkapitalen pr. 31. december 2014 med 28 t.kr. samt en forøgelse af udskudte
skatteaktiver pr. 31. december 2014 med t.kr. 8.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af
ydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte tjenesteydelser
(produktionsmetoden).
Bruttofortjeneste
Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er
med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt
bruttofortjeneste.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet,
der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre
omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets
resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets risikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og
nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne
sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes
til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
Egenkapital
Foreslået udbytte
Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.
Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt
skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle - bortset fra virksomhedsovertagelser - er
opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver
indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

kr.

2

3

4

Personaleomkostninger
Lønninger
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Årets regulering af udskudt skat

2015

2013/14

12 mdr.

15 mdr.

139.716
1.205
260

349.497
4.307
0

141.181

353.804

0
3.560

1.640
-7.920

3.560

-6.280

Sikkerhedsstillelser
Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31/12 2015.
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Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre økonomiske forpligtelser
Ingen.
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