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Indholdsfortegnelse

DATAPROCES APS

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-05-2019 - 30-04-2020 for
DATAPROCES APS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30-04-2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-05-2019 - 30-04-2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nibe, den 18-08-2020
This document has esignatur Agreement-ID: d2241ca9UZH240355845

Direktion

Kjartan Jensen
Adm. direktør
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DATAPROCES APS

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang
Til kapitalejerne i DATAPROCES APS
Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for DATAPROCES APS for regnskabsåret 2019/20, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på ledelsens omtale i note af usikkerhed ved indregning og
måling af udviklingsprojekt samt ved indregning og måling af hensættelse vedrørende mulige tilbagebetalingskrav.
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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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-04-2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
2019/20 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DATAPROCES APS

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 væsentlig 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.

This document has esignatur Agreement-ID: d2241ca9UZH240355845

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.

Aalborg, den 18-08-2020
Attiri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 33357966

Jesper Ovesen
Statsautoriseret revisor
mne28659
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DATAPROCES APS

Virksomheden

Telefon
Hjemmeside
CVR-nr.
Stiftelsesdato
Regnskabsår

DATAPROCES APS
Skalhuse 13
9240 Nibe
41210500
www.dataproces.dk
34087881
21-12-2011
01-05-2019 - 30-04-2020

Direktion

Kjartan Jensen, Adm. direktør

Revisor

Attiri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Vandmanden 10A
9200 Aalborg SV
9842 4430
www.attiri.dk
33357966

Telefon
Hjemmeside
CVR-nr.
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Virksomhedsoplysninger

DATAPROCES APS

Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i for kunder at foretage økonomiske Big-Data-Analyser, med det formål
at få hentet alle retsmæssige indtægter og standset alle unødige/uretsmæssige udgifter.
Selskabet modtager for sine analyser og databehandling et succes fee beregnet som en procentdel af de anviste
indtægter og/eller besparelser.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Som omtalt i særskilt note, så er der usikkerhed vedrørende 2 forhold i selskabets balance. Dels hensættelse til
imødegåelse af eventuelle krav om tilbagebetaling af andele af modtagne succes-fee's og dels værdi af
udviklingsprojekt. Det er ledelsens vurdering at hensættelsen til imødegåelse af eventuelle krav om tilbagebetaling
er tilstrækkelig, ligesom ledelsen vurderer, at værdien af det igangværende udviklingsprojekt er forsvarlig, hvorved
omkostninger til færdiggørelse samt afskrivninger på udviklingsprojektet kan dækkes af de fremtidige indtægter,
som forventes realiseret herpå i de kommende år.
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Foruden Big-Data-Analyser er selskabet også beskæftiget med softwareudvikling. Dels som underleverandør for
andre og dels til salg af egen-udviklede software-løsninger.

DATAPROCES APS

Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for DATAPROCES APS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

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 indregnes 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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab
og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste og -tab
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten
bruttofortjeneste.
Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af
færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt
andre eksterne omkostninger.
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Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

DATAPROCES APS

Anvendt regnskabspraksis
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden
årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes
eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Nettoomsætning fra levering af serviceydelser indregnes lineært i nettoomsætningen, i takt med leveringen af
ydelsen.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler, tab
på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af
aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på
følgende vurdering af brugstider og restværdier:
Brugstid
5 år
3-10 år
5 år

Færdiggjorte udviklingsprojekter
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

Restværdi
0%
0%
0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i
resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing,
realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed
valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
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 er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske
datterselskaber.
Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses
skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra
virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).
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Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til
virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

DATAPROCES APS

Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige
ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er
hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende produktet eller processen, indregnes som immaterielle
anlægsaktiver, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af den fremtidige indtjening kan dække
produktions-, salgs- og administrative omkostninger samt de samlede udviklingsomkostninger.
Beløb der svarer til det i året aktiverede hensættes ligeledes på "Reserve for udviklingsomkostninger" under
egenkapitalen.
Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Aktiverede udviklingsomkostninger måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med
fradrag af akkumulerede afskrivninger eller genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med
eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en
ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer,
komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de
enkelte bestanddele er forskellig.
Andre finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til
Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.
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Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og
indirekte kan henføres til virksomhedens udviklingsaktiviteter og som opfylder kriterierne for indregning.

DATAPROCES APS

Anvendt regnskabspraksis
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på
baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte
igangværende arbejde.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller
nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af
nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer.
Forudbetalinger der vedrører det igangværende arbejde, indregnes som forudbetalinger fra kunder under
forpligtelser.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
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
Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte
eller fastsat i vedtægterne.
Udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte,
som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Reserve for udviklings omkostninger
Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger. Reserven kan ikke benyttes til
udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede udviklingsomkostninger
afskrives eller udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til egenkapitalens frie reserver.
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Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med,
at de afholdes.

DATAPROCES APS

Anvendt regnskabspraksis
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat
Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig
og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller
afvikling af forpligtelsen.
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.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder,
omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden som følge at en tidligere begivenhed
har en retslig eller praktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på
virksomhedens økonomiske ressourcer.
Hensatte forpligtelser måles til kapitalværdi.
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 indkomster samt for betalte
acontoskatter.
Anden gæld
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de
efterfølgende regnskabsår.
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i
skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

DATAPROCES APS

2019/20
kr.

2018/19
kr.

24.641.286

22.010.063

-18.544.513

-18.382.293

-1.925.137
4.171.636

-1.380.786
2.246.984

63.096
7.318
-254.313
3.987.737

0
4.118
-202.872
2.048.230

Skat af årets resultat
Årets resultat

-910.220
3.077.517

-472.259
1.575.971

Forslag til resultatdisponering
Reserve for udviklingsomkostninger
Overført resultat
Resultatdisponering

1.287.830
1.789.687
3.077.517

1.122.111
453.860
1.575.971

Note
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Driftsresultat

1

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat

2
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Resultatopgørelse

DATAPROCES APS

Balance 30. april 2020
2020
kr.

2019
kr.

6.107.424
6.107.424

4.717.184
4.717.184

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

236.979
0
236.979

469.364
434.994
904.358

Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver

791.000
791.000

97.000
97.000

7.135.403

5.718.542

8.775.662
2.094.369
2.921.489
13.300
150.413
13.955.233

5.828.747
2.815.797
0
0
117.581
8.762.125

529.256

711.427

Omsætningsaktiver

14.484.489

9.473.552

Aktiver

21.619.892

15.192.094

Note

Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og
lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter
Immaterielle anlægsaktiver

3

Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

4

Likvide beholdninger
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Aktiver

DATAPROCES APS

Balance 30. april 2020

2020
kr.

2019
kr.

Virksomhedskapital
Reserve for udviklingsomkostninger
Overført resultat
Egenkapital

80.000
4.356.907
4.265.921
8.702.828

80.000
3.069.077
2.476.232
5.625.309

Hensættelser til udskudt skat
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser

1.311.967
1.273.347
2.585.314

1.047.147
930.220
1.977.367

Gæld til banker
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat til tilknyttede virksomheder
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag
til social sikring
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede gældsforpligtelser

1.927.393
28.000
0
645.400

0
718.427
101.846
203.447

6.793.869
937.088
10.331.750

6.411.031
154.667
7.589.418

Gældsforpligtelser

10.331.750

7.589.418

Passiver

21.619.892

15.192.094

Note

Usikkerhed ved indregning og måling
Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der
ikke er indregnet i balancen

5
6
7
8
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Passiver

DATAPROCES APS

Egenkapitalopgørelsen
Reserve for

Egenkapital 01-05-2019

Virksomheds

udviklings-

Overført

kapital

omkostning

resultat

80.000

Årets resultat
Egenkapital 30-04-2020

80.000

I alt

3.069.077

2.476.234

5.625.311

1.287.830

1.789.687

3.077.517

4.356.907

4.265.921

8.702.828

Selskabskapitalen er opdelt i anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf.

This document has esignatur Agreement-ID: d2241ca9UZH240355845

Selskabskapitalen har været uændret siden stiftelsen.
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DATAPROCES APS

Noter
2019/20

2018/19

18.682.404
1.486.031
340.209
-3.021.132
1.057.001
18.544.513

18.067.850
1.318.002
352.300
-2.344.890
989.031
18.382.293

49

47

0
254.313
254.313

41.680
161.192
202.872

6.643.897
3.021.132
9.665.029

4.299.007
2.344.890
6.643.897

-1.926.713
-1.630.892
-3.557.605

-759.603
-1.167.110
-1.926.713

6.107.424

4.717.184

1. Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Personaleomkostninger overført til aktiver
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede

Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

3. Udviklingsprojekter under udførelse
Kostpris primo
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

Selskabet har udviklet IT løsninger, som bl.a. gør det muligt for kommuner at gøre sagsdokumenter nemmere
tilgængelige for borgere samt autorisationskontrol m.v.. Løsningerne medvirker besparelser for kommunerne i form
af hurtigere sagsbehandling m.v..
Løsningerne er pr. statusdagen implementeret hos en række kommuner, og har derved bevist sin berettigelse, og der
er løbende forhandlinger om salg til flere kommuner.
Løsningerne er integreret med flere offentlige systemer. Der vil i de kommende år blive udviklet videre på
løsningerne til integration med flere systemer sideløbende med salg af løsningernes allerede eksisterende
bestanddele.
De udarbejdede budgetter for færdiggørelse, videreudvikling og salg af løsningerne viser, at den fremtidige
indtjening overstiger de afholdte omkostninger samt de omkostninger, der yderligere vil medgå til færdiggørelse af
løsningerne.

4. Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af udført arbejde
Nettoværdi af igangværende arbejder

2.094.369
2.094.369

2.815.797
2.815.797
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2. Finansielle omkostninger

DATAPROCES APS

Noter
2019/20

2018/19

5. Usikkerhed ved indregning og måling
Selskabets væsentlige indtægter indtjenes via succes fee og udløses, når indtægter eller besparelser er påvist.
Såfremt de påviste indtægter eller besparelser ikke kan berigtiges eller på anden måde ikke kan realiseres, så har
selskabets kunder dog krav på at få tilbagebetalt en forholdsmæssig andel af succes-fee'et.

Selskabet har aktiveret udviklingsprojekter. Projekterne omhandler udvikling af IT løsninger, som gør det muligt for
kommuner at gøre sagsdokumenter elektronisk tilgængelige for borgere, løsning om autorisationskontrol m.v..
Aktivet er optaget i henhold til medgåede lønomkostninger med fradrag af modtaget betaling fra kommune, som
medvirkede i forbindelse med udvikling af dele af løsningen samt fradrag af foretagne afskrivninger.
Værdien af et udviklingsprojekt vil i sagens natur altid være forbundet med usikkerhed, men det er ledelsens
vurdering baseret på udarbejdede budgetter og foreløbige tilkendgivelser fra potentielle yderligere kunder, at de
indtægter, selskabet vil realisere ved salg af denne løsning i de kommende regnskabsår, kan dække omkostningerne
til færdiggørelse af løsningerne, og de samlede afskrivninger på de aktiverede udviklingsomkostninger.

6. Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører
sambeskatningen.
Der er herudover ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Selskabet har overfor dets moderselskab, Dataproces Group A/S afgivet selvskyldnerkaution for gæld til dets
pengeinstitut. Pr. statusdagen havde Dataproces Group A/S dog ingen gæld til eller trækningsret hos pengeinstitut.
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er afgivet virksomhedspant (fordringspant) på tkr. 4.650. Fordringerne er pr.
statsudagen optaget i balancen til tkr. 8.924.
Selskabet har overfor dets søsterselskab, Skalhuse IVS afgivet selvskyldnerkaution for gæld til kreditforening og
pengeinstitut. Pr. statusdagen udgjorde gælden tkr. 4.708.
Der er herudover ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

8. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen
Selskabet har indgået huslejekontrakt, der kan opsiges med 12 måneders skriftlig varsel. Den årlige lejeforpligtelse
inklusiv acontoforbrug udgør ca. t.kr. 1.432 + moms.
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Til at imødegå sådanne efterfølgende tilbagebetalingskrav har selskabet i årsrapporten foretaget hensættelse her til,
og det er ledelsens vurdering, at det hensatte beløb udgør bedste skøn over det beløb, som selskabet vil kunne i
falde krav om tilbagebetaling af.
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