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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden

Bankforbindelse

a rationibus IVS
Tværvej 1C
8362 Hørning
Telefonnummer:
e-mailadresse:

42743231
arati@email.dk

CVR-nr:
Regnskabsår:

37082228
01/01/2017 - 31/12/2017

Jyske Bank
Torvet 21
6700 Esbjerg
DK Danmark
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017
for a rationibus IVS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er opfattelsen, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 31.12.2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.01.2017 - 31.12.2017 for opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hørning, den 12.04.2018

Direktion
Mads Nielsen
, den
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er at udøve virksomhed med salg af administrations-, bogførings- og
faktureringsydelser og økonomisk rådgivning samt aktiviteter tilknyttet hertil.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet er stiftet den 15.09.2015, og dette er således selskabets 2. regnskabsår.
Selskabet har i perioden 01.01.2017 – 31.12.2017 realiseret et overskud på 869 kr.
Selskabets resultat stemmer overens med ledelsens forventninger, og ledelsen anser derfor resultatet for
tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.
Regnskabsåret 2017 er selskabets 2. regnskabsår.

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb,
der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnet i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, 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 måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag
af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og
–gevinst over løbetiden.
Ved indregningen og målingen tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller –tab
Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter
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bestemmelserne i årsregnskabsloven § 32.

Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering
og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen
opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Andre finansielle omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostning indeholder renteindtægter og –omkostninger, realiserede
og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og
godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af
udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt
skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske
tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og
underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
CVR-nr. 37082228
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Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og
som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for
værdiændringer.

Egenkapital
Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat
Udskudt skat og året regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode som
skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver
og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske
skatteenhed og jurisdiktion.
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.

Finansielle gældsforpligtelser
Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det
modtagne provenu med fradrag for afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles
lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i
resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomst samt betalte
acontoskatter.
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Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017
Note
Nettoomsætning ..............................................................................

2017
kr.
374.750

2015/16
kr.
433.000

Bruttoresultat ................................................................................

374.750

433.000

Administrationsomkostninger ........................................................
Andre driftsomkostninger ...............................................................

-5.685
-367.695

-12.951
-419.741

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

1.370

308

Øvrige finansielle omkostninger ....................................................

-256

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

1.114

308

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

-245

-68

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

869

240

Overført resultat ..............................................................................

869

240

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

869

240

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2017
Aktiver
Note
Likvide beholdninger .....................................................................

2017
kr.
66.599

2015/16
kr.
59.145

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

66.599

59.145

Aktiver i alt ...................................................................................

66.599

59.145
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Balance 31. december 2017
Passiver
Note
Registreret kapital mv. ...................................................................
Overført resultat .............................................................................

2017
kr.
3.000
1.109

2015/16
kr.
3.000
240

Egenkapital i alt ...........................................................................

4.109

3.240

Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring ..................................................................................

62.490

55.905

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

62.490

55.905

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

62.490

55.905

Passiver i alt ..................................................................................

66.599

59.145
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