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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli
2020 - 30. juni 2021 for SRI Sign Solution A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2020 - 30. juni 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Esbjerg, den 2. december 2021
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Direktion:
________________________
Flemming Nørskov

Bestyrelse:
________________________
Jan Lind Nørskov
Formand

________________________
Flemming Nørskov

________________________
Allan Nørskov
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG
Til kapitalejerne i SRI Sign Solution A/S

Konklusion
Konklusio
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for SRI Sign Solution A/S for regnskabsåret 1. juli
2020 - 30. juni 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Grundlag
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af
årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører
handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og
derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere
sikkerhed for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor
det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede
supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde
væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Esbjerg, den 2. december 2021
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Flemming Bro Lund
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne31433

02-12-202

2022

Erklæring
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er fremstilling og salg samt handel med reklameartikler og
elektronisk informationsformidling.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Der har ikke været ændringer i selskabet aktivitetsområder i regnskabåret.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI
Note

2020/21
kr.

2019/20
kr.

BRUTTOFORTJENESTE
..............................................................................................................................................
11.452.733
9.124.933

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
1
-5.782.865
-4.279.845

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
5.669.868
4.845.088

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle indtægter
2
787.056
397.847
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
3
-44.536
-92.739

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
6.412.388
5.150.196

Skat
..............................................................................................................................................
af årets resultat
4
-1.410.420
-1.133.358

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
5.001.968
4.016.838
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Foreslået
..............................................................................................................................................
udbytte for regnskabsåret
6.210.000
3.900.000
Overført
..............................................................................................................................................
resultat
-1.208.032
116.838

I..............................................................................................................................................
ALT
5.001.968
4.016.838
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BALANCE 30. JUNI
AKTIVER

Note

2021
kr.

2020
kr.

Råvarer
..............................................................................................................................................
og hjælpematerialer
520.000
406.000
Varer
..............................................................................................................................................
under fremstilling
166.000
94.000
Varebeholdninger
..............................................................................................................................................
686.000
500.000

Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg og tjenesteydelser
1.864.208
1.106.755
Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
hos tilknyttede virksomheder
21.431
0
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
345.982
70.125
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
2.231.621
1.176.880

Andre
..............................................................................................................................................
værdipapirer og kapitalandele
5
5.637.281
4.935.795
Værdipapirer
..............................................................................................................................................
5.637.281
4.935.795

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
4.047.419
3.560.236

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
12.602.321
10.172.911

AKTIVER
..............................................................................................................................................
12.602.321
10.172.911
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BALANCE 30. JUNI
PASSIVER

Note

2021
kr.

2020
kr.

Virksomhedskapital
..............................................................................................................................................
6
510.000
510.000
Overført
..............................................................................................................................................
resultat
15.826
1.223.858
Foreslået
..............................................................................................................................................
udbytte for regnskabsåret
6.210.000
3.900.000

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
6.735.826
5.633.858

Selskabsskat
..............................................................................................................................................
1.401.090
1.111.927
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
7
1.401.090
1.111.927

Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
417.750
471.115
Gæld
..............................................................................................................................................
til tilknyttede virksomheder
0
1.728.429
Selskabsskat
..............................................................................................................................................
1.133.338
0
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
2.914.317
1.227.582
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
4.465.405
3.427.126

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
5.866.495
4.539.053

PASSIVER
..............................................................................................................................................
12.602.321
10.172.911
Eventualposter mv.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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EGENKAPITALOPGØRELSE

Virksomhedskapital

Foreslået
Overført
udbytte for
resultat regnskabsåret

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. juli 2020
510.000 1.223.858 3.900.000 5.633.858

Forslag
..............................................................................................................................................
til resultatdisponering
-1.208.032 6.210.000 5.001.968

Transaktioner med ejere
Ordinært
..............................................................................................................................................
udbytte
-3.900.000 -3.900.000

Egenkapital
..............................................................................................................................................
30. juni 2021
510.000
15.826 6.210.000 6.735.826
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NOTER
Note
Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:

1
8

8

Løn
..............................................................................................................................................
og gager
5.149.424
3.664.050
Pensioner
..............................................................................................................................................
553.344
545.791
Andre
..............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
79.472
70.004
Andre
..............................................................................................................................................
personaleomkostninger
625
0
5.782.865

4.279.845

Andre finansielle indtægter
2
Finansielle
..............................................................................................................................................
indtægter i øvrigt
787.056
397.847
787.056

397.847

Andre finansielle omkostninger
3
Renteomkostninger
..............................................................................................................................................
til tilknyttede virksomheder
0
50.000
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger i øvrigt
44.536
42.739
44.536

92.739

Skat af årets resultat
4
Beregnet
..............................................................................................................................................
skat af årets skattepligtige indkomst
1.410.420
1.133.358
1.410.420

1.133.358

Andre værdipapirer og kapitalandele
Under omsætningsaktiver indgår værdipapirer målt til dagsværdi med følgende beløb:

Aktier

5

Investeringsforeni
nger

Dagsværdi
..............................................................................................................................................
30. juni 2021
1.316.462
4.320.819
Årets
..............................................................................................................................................
værdiregulering i resultatopgørelsen
240.144
438.274
2021
kr.

2020
kr.

Selskabskapital
6
Selskabskapitalen er fordelt således:
Aktier,
..............................................................................................................................................
510 stk. a nom. 1.000 kr.
510.000
510.000
510.000

510.000
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NOTER
Note
Langfristede gældsforpligtelser

30/6 2021
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

30/6 2020
gæld i alt

7

Selskabsskat
..............................................................................................................................................
1.401.090
0
0 1.111.927
1.401.090

0

0 1.111.927

Eventualposter mv.
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Eventualforpligtelser
Selskabet har indgået huslejekontrakter med en årlig leje på t.kr. 330. Lejemålet kan til
enhver tid opsiges med 3 månders varsel.
Hæftelse i sambeskatningen
Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den
sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for eventuelle
kildeskatter såsom udbytteskat mv.
Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for SRI HOLDING
A/S, der er administrationsselskab for sambeskatningen.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for SRI Sign Solution A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske års- Regnskab
true
regnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabstrue
klasse C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan
opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af de afgifter og rabatter, der kan henføres
til salget.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår
direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta
mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
BALANCEN
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningernes omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre
værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.
Skyldig skat og udskudt skat
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 for
betalte acontoskatter.
Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling
med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Tilgodehavende og skyldigt sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under henholdsvis
omsætningsaktiver og gæld.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, som for kortfristede gældsforpligtelser svarer
normalt til nominel værdi.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.

