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Ledelsespåtegning
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2014 for GHIT ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2014.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 23/01/2015
Direktion

Gustav Hvilsted
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i GHIT ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for GHIT ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31.
december 2014. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter,
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. 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.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt 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.
Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
København, 23/01/2015

Jan Storgaard
Registreret revisor
JST Revision
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner (DKK).
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 omkostninger, herunder
afskrivninger og nedskrivninger.
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. Ved indregning og måling tages hensyn til
forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold
der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted
inden årets udgang.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
nedskrivning af tilgodehavender m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til pension og social sikring o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.
Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet Holdepladsen ApS er
administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne.
Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationsselskabet,
indregnes i balancen som "Selskabsskat".
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Balance
Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes
skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Goodwill

Brugstid 5 år Restværdi 0 kr.

Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten "Afskrivninger".
Aktiver med en kostpris under 12 t.kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "Andre eksterne
omkostninger".
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi med fradrag for nedskrivning til
imødegåelse af forventet tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret for den for
indeværende år anvendte skattesats, 24,5 %.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den
værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

CVR-nr. 32780431

Side 8 af 12

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014
Note

2014
kr.

2013
kr.

705.211

866.951

-549.197
-100.000

-536.481
-100.000

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

56.014

230.470

Andre finansielle indtægter .....................................................................
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder .

1.477
-9.979

2.398
-5.436

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

47.512

227.432

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

47.512

227.432

-11.638

-56.350

35.874

171.082

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

35.000
874

171.000
82

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

35.874

171.082

Bruttoresultat .........................................................................................
Personaleomkostninger ............................................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .......

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

1

2

Forslag til resultatdisponering
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Balance 31. december 2014
Aktiver
Note

2014
kr.
0

2013
kr.
100.000

0

100.000

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

0

100.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...........................................

91.222

132.500

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

91.222

132.500

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

529.618

465.572

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

620.840

598.072

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

620.840

698.072

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

CVR-nr. 32780431

3

Side 10 af 12

Balance 31. december 2014
Passiver
Note

2014
kr.
80.000
2.139
35.000

2013
kr.
80.000
1.265
171.000

4

117.139

252.265

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

0

24.500

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

0

24.500

Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....................................
Skyldig selskabsskat ...............................................................................
Anden gæld .............................................................................................

332.764
36.138
134.799

240.935
81.850
98.522

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

503.701

421.307

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

503.701

421.307

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

620.840

698.072

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

Løn og gager
Pensionsbidrag
Andre omkostninger til social sikring

2014
kr.

2013

472.003
72.000
5.194
549.197

459.429
72.000
5.052
536.481

2014
kr.

2013

36.138
-24.500
0
11.638

81.850
-25.500
0
56.350

kr.

2. Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

kr.

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

500.000
0
0
500.000

Af- og nedskrivning primo
Årets afskrivning
Af- og nedskrivning ultimo

-400.000
-100.000
-500.000
0

Regnskabsmæssig værdi ultimo
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4. Egenkapital i alt
Virksomheds-kapital
kr.
80.000
0
0
80.000

Saldo primo
Udloddet ordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Overført
resultat
kr.
1.265
0
874
2.139

Foreslået
udbytte
kr.
171.000
-171.000
35.000
35.000

Ialt
kr.
252.265
-171.000
35.874
117.139

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er levering af IT ydelser.

6. Oplysning om eventualforpligtelser
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst
m.v. Holdepladsen ApS er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens
danske selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af
udbytteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at
selskabets hæftelse udgør et større beløb.
Selskabet har herudover ingen eventualposter, udover hvad der allerede er oplyst i årsregnskabet.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har ikke stillet pant eller anden form for sikkerhed, udover hvad der er oplyst i
årsregnskabet.
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