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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
01.01.2017 - 31.12.2017 for Gekkobrain ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2017 - 31.12.2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Aarhus, den 22.03.2018
Direktion

1

Jens Erik Strandbygaard

Steffen Høegh

Mogens Kabel Enevoldsen

adm. direktør
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uafhæng ige rev iso rs erk læringer

Til kapitalejerne i Gekkobrain ApS
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Gekkobrain ApS for regnskabsåret 01.01.2017 31.12.2017. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis, 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 for
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.
Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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.
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Den uafhængige revisors erklæringer
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.
Aarhus, den 22.03.2018
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Klaus Tvede-Jensen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne23304
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at udvikle og drive softwareløsninger til b-t-b markedet, som tilbydes som cloudbaserede tjenester samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har i året realiseret underskud på 1.383 t.kr. før skat, hvilket ledelsen anser som forventet.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2017
Resultatop gøre lse for 2017

Note

Bruttofortjeneste/tab
Personaleomkostninger

1

kr.

kr.

(1.509.472)
(1.384.102)

Andre finansielle indtægter

899

Andre finansielle omkostninger

(161)

Resultat før skat

Årets resultat

2016

125.370

Driftsresultat

Skat af årets resultat

2017

(1.383.364)

2

302.000

(59.216)

0
(59.216)

5.955
0
(53.261)

11.000

(1.081.364)

(42.261)

(1.081.364)

(42.261)

(1.081.364)

(42.261)

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance pr. 31.12.2017
Balan ce pr. 31.12. 201 7

2017

2016

kr.

kr.

42.282

0

42.282

0

42.282

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

536.650

164.130

Udskudt skat

313.000

11.000

0

38.097

13.692

0

Tilgodehavender

863.342

213.227

Likvide beholdninger

918.989

65.421

Omsætningsaktiver

1.782.331

278.648

Aktiver

1.824.613

Note

Deposita
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Andre tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat

3

99999 999 99

##

278.648
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Balance pr. 31.12.2017

Note

Virksomhedskapital

2017

2016

kr.

kr.

96.774

75.000

Overført overskud eller underskud

854.601

(42.261)

Egenkapital

951.375

32.739

Modtagne forudbetalinger fra kunder

221.070

7.550

Leverandører af varer og tjenesteydelser

361.977

100.090

0

138.269

290.191

0

Kortfristede gældsforpligtelser

873.238

245.909

Gældsforpligtelser

873.238

245.909

1.824.613

278.648

Gæld til associerede virksomheder
Anden gæld

Passiver

4
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Egenkapitalopgørelse for 2017
Egenkapita lopgø relse fo r 20 17

Overført
Virksom-

overskud eller

hedskapital

underskud

I alt

kr.

kr.

kr.

Egenkapital primo

75.000

Kapitalforhøjelse

21.774

Årets resultat
Egenkapital ultimo

0
96.774

(42.261)

32.739

1.978.226

2.000.000

(1.081.364)

(1.081.364)

854.601

951.375
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Noter
Noter

2017

2016

kr.

kr.

1.337.938

0

132.613

0

6.816

0

32.105

0

1.509.472

0

3

0

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

2017

2016

kr.

kr.

2. Skat af årets resultat
Ændring af udskudt skat

(302.000)

(11.000)

(302.000)

(11.000)

Deposita
kr.
3. Finansielle anlægsaktiver
Tilgange

42.282

Kostpris ultimo

42.282

Regnskabsmæssig værdi ultimo

42.282

2017

2016

kr.

kr.

52.717

0

223.660

0

13.814

0

290.191

0

4. Anden gæld
Moms og afgifter
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.
Andre skyldige omkostninger
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Manglende sammenlignelighed
Årsrapporten omfatter perioden 01.01.2017 – 31.12.2017 mod 29.12.2015 – 31.12.2016 sidste år. Som
følge heraf er der ikke direkte sammenlignelighed i sammenligningstallene.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, eksterne omkostninger mv.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og
måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra nettokursgevinster, gæld
og transaktioner i fremmed valuta mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af nettokurstab vedrørende transaktioner i fremmed valuta.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres
til posteringer direkte på egenkapitalen.
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Tilgodehavende og skyldig selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

