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Virksomhedsoplysninger
Virksomheden
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Fiskergade 2
8000 Aarhus C
CVR-nr:
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27914918
01/01/2013 - 31/12/2013

Bankforbindelse
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Revisor

HOLDT REVISION ApS, STATSAUTORISERET REVISOR
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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2013 for
Add Value ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og den finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Århus, den 21/03/2014
Direktion

Peter Juul Christiansen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Add Value ApS

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Add Value ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
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 denne skyldes besvigelser
eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
vores revision 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 vurdering 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.
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Konklusion
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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabloven 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.
Århus, 21/03/2014

Steen Holdt
statsautoriseret revisor
HOLDT REVISION ApS, STATSAUTORISERET REVISOR
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets væsentligste aktivitet består i at udøve konsulentvirksomhed, samt udvikle og markedsføre
EDB-ydelser.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Ledelsen anser resultatet for 2013 tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have
væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.
Den forventede udvikling
Der forventes et positivt resultat i det kommende år.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Selskabet har valgt fra regnskabsklasse C at vise årsberetningen samt anlægsnoter.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes , herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
afholdte omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele fra disse vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risci, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen, vareforbrug og andre eksterne omkostninger sammendrages i posten bruttofortjeneste.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen 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 afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, lokaler og tab på debitorer.
Afskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over
aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider:
Goodwill
Driftsmidler

10 år
4 år

Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursreguleringer af fremmed
valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.
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Skat af årets resultat
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 på egenkapitalen med den del,
der kan henføres posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver indregnes i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver indregnes i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller
genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter individuel vurdering.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende
regnskabsår.
Egenkapital
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse
på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunkt for stiftelse af gældforhold. Gældsforpligtelserne
indregnes herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger fordeles over løbetiden på
grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
Skatter, herunder udskudtskat
I regnskabet er den skat, som henføres til årets skattepligtige indkomst udgiftsført. Skat af resultat er
udgiftsført med 25 % af den beregnede skattepligtige indkomst.
Udskudtskat svarer til den skat, som efter gældende skattesats vil udløses, såfremt selskabets aktiver
realiseres til bogført værdi og skattemæssige henlæggelser tilbageføres.
Udskudtskat er udgiftsført med 25 %.
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Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013
Note

2013
kr.

2012
kr.

1.083.915

816.801

-923.706
-61.653

-778.536
-58.231

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

98.556

-19.966

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

-34

0

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

98.522

-19.966

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

98.522

-19.966

-29.751

-3.022

68.771

-22.988

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

84.000
-15.229

96.600
-119.588

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

68.771

-22.988

Bruttofortjeneste/Bruttotab .................................................................
Personaleomkostninger ...........................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .......

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

1
2

3

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2013
Aktiver
Note

2013
kr.
0

2012
kr.
51.033

0

51.033

15.487

12.417

15.487

12.417

Deposita ...................................................................................................

16.969

0

Finansielle anlægsaktiver i alt ...............................................................

16.969

0

Anlægsaktiver i alt .................................................................................

32.456

63.450

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ............................................
Igangværende arbejder for fremmed regning ...........................................
Udskudte skatteaktiver .............................................................................
Periodeafgrænsningsposter ......................................................................

211.392
25.951
1.420
14.948

184.500
44.000
0
12.613

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

253.711

241.113

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

362.865

213.504

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

616.576

454.617

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

649.032

518.067

Goodwill ...................................................................................................
Immaterielle anlægsaktiver i alt ...........................................................

4

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ..................................................
Materielle anlægsaktiver i alt ................................................................
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Balance 31. december 2013
Passiver
Note

2013
kr.
125.000
179
84.000

2012
kr.
125.000
15.408
96.600

6

209.179

237.008

Hensættelse til udskudt skat ....................................................................

0

9.124

Hensatte forpligtelser i alt ....................................................................

0

9.124

Leverandører af varer og tjenesteydelser ................................................
Skyldig selskabsskat ...............................................................................
Anden gæld .............................................................................................
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse ......................................................

30.042
14.865
293.487
101.459

8.714
570
249.093
13.558

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

439.853

271.935

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

439.853

271.935

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

649.032

518.067

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

Løn og gager
Lønrefusion
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2013
kr.

2012
kr.

902.929
-229.968
140.400
110.345
923.706

798.466
-226.569
123.337
83.302
778.536

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Goodwill
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2013
kr.

2012
kr.

51.033
10.620
61.653

51.033
7.198
58.231

2013
kr.

2012
kr.

40.295
-10.544
29.751

14.570
-11.548
3.022

3. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt
Goodwill
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

510.330
0
0
510.330

Af- og nedskrivning primo

-459.297
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Årets afskrivning
Af- og nedskrivning ultimo

-51.033
-510.330
0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

5. Materielle anlægsaktiver i alt
Andre Anlæg mv.
kr.
Kostpris primo
Tilgang
Afgang
Kostpris ultimo

102.252
13.690
0
115.942

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Tilbageførsel ved afgang
Af- og nedskrivning ultimo

-89.835
-10.620
0
-100.455
15.487

Regnskabsmæssig værdi ultimo

6. Egenkapital i alt

kr.
125.000

Overført
resultat
kr.
15.408

125.000

-15.229
179

Virksomheds-kapital
Saldo primo
Udloddet ordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Foreslået
udbytte
kr.
96.600
-96.600
84.000
84.000

7. Oplysning om eventualforpligtelser
Lejekontrakt - lejemål Fiskergade 2, Århus C, opsigelsesvarsel 2 mdr. svarende til 18.768 kr.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
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Ialt
kr.
237.008
-96.600
68.771
209.179

