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Ledelsespåtegning
Ledels espåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2018
- 31.12.2018 for C2IT A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens
og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af koncernens og
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Kolding, den 28.02.2019
Direktion

Carsten Sixhøi

Michael Lehd

direktør

direktør

Bestyrelse

Benthe Andersen
formand

Anders Rosendahl Poulsen

Carsten Sixhøi

Preben Justesen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Den uafh ængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i C2IT A/S
Konklusion
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for C2IT A/S for regnskabsåret 01.01.2018 31.12.2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af koncernen 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt
og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 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 koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens
og selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde koncernregnskabet og 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 revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet som helhed er uden
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation
kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af koncernregnskabet og årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:


Identificerer

og

vurderer

vi

risikoen

for

væsentlig

fejlinformation

i

koncernregnskabet

og

årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger
som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.


Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl
om koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed,

skal

vi

i

vores revisionspåtegning

gøre

opmærksom

på oplysninger herom i

koncernregnskabet og årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere
vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at koncernen og
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.


Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og
årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler
de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede
heraf.



Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller
forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi
er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores
revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker
ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
koncernregnskabet eller årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen 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
koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Kolding, den 28.02.2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Lars Bjerregaard Nielsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne29393
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Ledelsesberetning
Ledels esber etning

2018
t.kr.

2017
t.kr.

2016
t.kr.

2015
t.kr.

2014
t.kr.

101.823

130.515

106.315

109.895

79.647

Bruttoresultat

61.130

51.889

46.761

41.923

31.653

Driftsresultat

11.851

8.066

9.250

6.809

8.315

(87)

(45)

15

858

133

Årets resultat

8.805

5.916

6.893

5.881

6.375

Årets resultat ekskl.
minoriteter

5.608

4.014

3.677

4.031

3.751

39.695

44.913

38.937

40.124

28.747

353

332

483

680

47

Egenkapital

16.580

13.289

20.717

16.929

13.081

Egenkapital ekskl.
minoriteter

11.390

9.783

15.187

12.547

10.829

60,0

39,8

44,0

38,1

39,7

Hoved- og nøgletal
Hovedtal
Nettoomsætning

Resultat af finansielle
poster

Samlede aktiver
Investeringer i materielle
anlægsaktiver

Nøgletal
Bruttomargin (%)
Nettomargin (%)
Egenkapitalens forrentning
(%)

8,6

4,5

6,5

5,4

8,0

53,0

32,1

26,5

34,5

38,1

Soliditetsgrad (%)

28,7

21,8

39,0

31,3

37,7

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings gældende version af “Anbefalinger &
Nøgletal”.

Nøgletal

Bruttomargin (%)

Beregningsformel

Bruttoresultat x 100

Nøgletal udtrykker

Virksomhedens driftsmæssige gearing.

Nettoomsætning
Nettomargin (%)

Egenkapitalens forrentning (%)

Soliditetsgrad (%)

Årets resultat x 100
Nettoomsætning
Årets resultat ekskl. minoriteter x 100
Gns. egenkapital ekskl. minoriteter
Egenkapital ekskl. minoriteter x 100
Samlede aktiver

Virksomhedens driftsmæssige rentabilitet.

Virksomhedens forrentning af den kapital,
som ejerne har investeret i virksomheden.

Virksomhedens finansielle styrke.
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Selskabets aktivitet består i salg og leverancer af it-relaterede ydelser og produkter.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
C2IT A/S har udover egne aktiviteter datterselskaberne:


C2IT Business Solutions A/S



C2IT Business Solutions Øst A/S (inkl. køb af Softhuset A/S i september)



C2IT Infrastructure A/S



C2IT iØst ApS



C2IT Data Solutions A/S



C2IT Management A/S

Ledelsesberetningen omfatter den samlede aktivitet i C2IT A/S-koncernen, men uden freelanceforretningen,
der bidrog med en omsætning i 2017 på ca. 45 mill., da denne blev udskilt i egen virksomhed (People-IT
ApS) pr. 01.01.2018. Sammenligningstallene i beretningen er uden de udskilte People-IT ApS-aktiviteter for
2017.
C2IT A/S
Udviklingen har også i 2018 været særdeles positiv:


En organisk vækst på 17% til en nettoomsætning på 102 mill. (en stigning i forhold til 2017 på ca. 15
mill.) samt købet af Softhuset A/S i september.



Et bruttoresultat der vokser med 24% til 61 mill. (48 mill. i 2017), og et driftsresultat, der vokser med
hele 39% fra 10 til 14 mill.

Som vi forventede blev 2018 et år, hvor de nye forretningsområder begyndte at vokse og bidrage med øget
forretning, ligesom vores investeringer i opstart og vækst i Aarhus og København i 2017 (der nu er vores
hurtigst voksende geografiske områder) også har formået at bidrage til væksten. Vi har i 2018 desuden
investeret kraftigt i yderligere vækst i hovedstadsområder og har etableret selskabet C2IT iØst ApS med nu
4 erfarne folk i spidsen.
Vi er dermed klar til fortsat vækst både i 2019 og i årene, der kommer.
Samtidig har vi i C2IT A/S stadig en stabil og hurtig voksende kundebase, der løbende giver god omsætning
i forretningen samt en god tilgang af nye sager, kunder og dygtige konsulenter.
Alt i alt en stabil vækst, et rigtigt godt cashflow og gode perspektiver for de kommende år.
C2IT Business Solutions A/S og C2IT Business Solutions Øst A/S
Forretningen, med udgangspunkt i Microsoft Dynamics NAV, er i en fortsat utrolig flot udvikling, og de leverer,
udover flotte resultater og vækst, fantastiske løsninger i høj kvalitet til vores eksisterende og nye kunder.
Fokus er stadig på produkterne fra Microsoft Dynamics og relaterede produkter.

C2IT A/S
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Ledelsesberetning
Vækst og topkvalitet er fortsat nøgleordene.
C2IT Infrastructure A/S og C2IT iØst ApS
Efter købet af Itplaneten A/S i foråret 2015 og en meget vellykket fusion, har 2018 handlet om at modne
vores driftsplatform yderligere, sikre det økonomiske fundament og samtidig skabe vækst gennem en kontinuerlig tilgang af nye kunder. Væksten i hovedstadsområdet skal fortsætte i 2019, og til at understøtte
denne vækst har vi investeret ca. 1 mill. i etablering af C2IT iØst ApS, hvis primære formål er at skabe
yderligere vækst i regionen.
Vækst på kundesiden er således stadigt det primære fokus i denne forretning.
C2IT Data Solutions A/S
Forretningsområdet skiftede i 2016 navn til C2IT Data Solutions A/S, og udvidede samtidig den oprindelige
Analytics forretning med data- og systemudviklingsaktiviteter. Alle tre områder er i en god udvikling primært
med omdrejningspunkt omkring Microsoftprodukter og arkitektur. Udover områder som BI/BA, Data Management og softwareudvikling er teknologierne omkring Internet of Things modnet, og kunderne begynder at
efterspørge løsninger, hvor den fysiske verden og it smelter sammen.
Aktivitetsniveauet har i 2018 været tilfredsstillende. Organisationen er i løbet af 2018 blevet yderligere styrket med et stærkt ungt team i Aarhus, hvorfor det forventes, at 2019 igen bliver et år med vækst og gode
økonomiske resultater.
Vækst, nye forretningsmodeller og nye teknologier er i fokus i denne forretning.
C2IT Management A/S
Forretningsområdet arbejder med vores mange eksisterende projektledelsesopgaver samt it-rådgivningsydelser hos vores større kunder med særligt fokus på Security Management.
Væksten har i starten af 2018 været drevet af EU’s nye persondataforordning og for at sikre væksten i 2019,
er der igangsat nye aktiviteter med det formål at vokse i hovedstaden og Aarhus.
Vækst og etableringen i hovedstadsområdet er i fokus her.
Forventet udvikling
Vi vokser i hele koncernen med knap 20% i nettoomsætning, ca. 24% i bruttoresultat og ca. 39% i driftsresultat.
Alle forretningsområder bidrager positivt og har hele året være på eller foran budgetterne.
Vi betragter både vores udvikling i markedet og virksomhedernes indtjeningsevne, som værende særdeles
tilfredsstillende.
På likviditetssiden er vores situation stadig rigtig god. Vi glæder os over igen at have opnået den højeste
kreditværdighed efter soliditets kreditvurderingssystem AAA® - for 10. år i træk.
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Ledelsesberetning
Konklusion
Vi betragter vores resultater for 2018 som særdeles tilfredsstillende, og det helt rette fundament for koncernens videre udvikling og drift.
Videnressourcer
Koncernen har ansat dygtige og højtuddannede specialister og forretningsudviklere. Der arbejdes løbende
på efteruddannelse og udvikling af disse, således at koncernens ydelser til stadighed leveres af højkompetente konsulenter og rådgivere.
Vi arbejder også i 2019 hårdt på nye veje til, hvordan vi kan fortsætte med at tiltrække og udvikle de nye
dygtige medarbejdere.
2019
2019 ser ud til at blive endnu et spændende år, hvor vi allerede nu kan se, at dygtige medarbejdere, spændende kunder og nye forretningsområder er på vej ind. Vi forventer stadig kraftig vækst i både omsætning
og indtjening.
Den primære vækst i 2019 forventer vi kommer fra vores lokationer hovedstaden og Aarhus-området.
Samtidig med den organiske udvikling kigger vi på opkøbsmuligheder inden for 3 af vores 4 hovedforretningsområder.
Fokus i eksisterende selskaber er i 2019 både henholdsvis organisk vækst, kompetenceudvikling og fortsat
god indtjening.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Koncernens resultatopgørelse for 2018
Koncernens r esultatopgørelse for 2018

Note
Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Vareforbrug
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger

1

Af- og nedskrivninger
Driftsresultat

Andre finansielle indtægter

2

Andre finansielle omkostninger

3

Resultat før skat

2018
kr.

2017
kr.

101.822.598

130.514.610

263.835

0

(32.458.959)

(71.156.174)

(8.497.508)

(7.469.360)

61.129.966

51.889.076

(46.965.871)

(41.546.313)

(2.313.199)

(2.276.974)

11.850.896

8.065.789

0

56.066

(86.913)
11.763.983

(101.107)
8.020.748

Skat af årets resultat

4

(2.958.502)

(2.104.959)

Årets resultat

5

8.805.481

5.915.789
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Koncernens balance pr. 31.12.2018
Koncernens bal ance pr. 31.12.2018

Note
Færdiggjorte udviklingsprojekter

2018
kr.

2017
kr.

80.550

213.102

12.015.511

6.403.628

12.096.061

6.616.730

652.419

725.136

22.896

17.373

675.315

742.509

314.346

235.179

314.346

235.179

13.085.722

7.594.418

Fremstillede varer og handelsvarer

78.044

48.480

Varebeholdninger

78.044

48.480

14.324.118

26.834.617

82.954

364.221

9

601.130

2.820.814

10

584.696

305.523

89.962

215.600

628.651

786.162

Tilgodehavender

16.311.511

31.326.937

Likvide beholdninger

10.220.180

5.943.036

Omsætningsaktiver

26.609.735

37.318.453

Aktiver

39.695.457

44.912.871

Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

6

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

7

Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver

8

Anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudt skat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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Koncernens balance pr. 31.12.2018
2018
kr.

2017
kr.

500.000

500.000

10.890.165

5.282.547

0

4.000.000

11.390.165

9.782.547

5.189.570

3.506.893

16.579.735

13.289.440

Anden gæld

1.200.000

0

Langfristede gældsforpligtelser

1.200.000

0

Bankgæld

1.563.656

1.899.726

Note
Virksomhedskapital
Overført overskud eller underskud
Forslag til udbytte for regnskabsåret
Egenkapital tilhørende moderselskabets
kapitalejere
Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser

Egenkapital

Modtagne forudbetalinger fra kunder

676.443

3.029.430

6.376.306

17.143.153

594.521

435.857

12.693.366

9.082.971

11.430

32.294

Kortfristede gældsforpligtelser

21.915.722

31.623.431

Gældsforpligtelser

23.115.722

31.623.431

Passiver

39.695.457

44.912.871

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig selskabsskat
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

11

Koncernforhold

12

Dattervirksomheder

13
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Koncernens egenkapitalopgørelse for 2018
Koncernens eg enkapitalopgørelse for 2018

Virksomhedskapital
kr.

Overført
overskud eller
underskud
kr.

Forslag til
udbytte for
regnskabsåret
kr.

Egenkapital
tilhørende
minoritetsinteresser
kr.

Egenkapital primo
Indskudt ved
stiftelse
Effekt af
virksomhedssalg o.l.
Udbetalt ordinært
udbytte
Årets resultat

500.000

5.282.547

4.000.000

3.506.893

0

0

0

500.000

0

0

0

(24.429)

0

0

0

5.607.618

0

3.197.863

Egenkapital ultimo

500.000

10.890.165

0

5.189.570

(4.000.000)

(1.990.757)

I alt
kr.
Egenkapital primo

13.289.440

Indskudt ved stiftelse

500.000

Effekt af virksomhedssalg o.l.

(24.429)

Udbetalt ordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital ultimo

(5.990.757)
8.805.481
16.579.735

C2IT A/S
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Koncernens noter
Koncernens noter

2018
kr.

2017
kr.

43.532.204

37.893.920

Pensioner

1.219.984

1.665.944

Andre omkostninger til social sikring

1.262.831

1.322.147

950.852

664.302

46.965.871

41.546.313

70

62

Ledelsesvederlag
2018
kr.

Ledelsesvederlag
2017
kr.

2.112.530

1.743.889

2.112.530

1.743.889

2018
kr.

2017
kr.

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder

0

53.798

Øvrige finansielle indtægter

0

2.268

0

56.066

2018
kr.

2017
kr.

0

3.825

86.913

97.282

86.913

101.107

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger

Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

Samlet for ledelseskategorier

2. Andre finansielle indtægter

3. Andre finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder
Øvrige finansielle omkostninger

2018
kr.

2017
kr.

3.223.486

2.275.991

4. Skat af årets resultat
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Refusion i sambeskatning

(178.256)

(158.772)

(86.728)

(12.260)

2.958.502

2.104.959
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Koncernens noter
2018
kr.

2017
kr.

0

4.000.000

Overført resultat

5.607.618

13.838

Minoritetsinteressers andel af resultatet

3.197.863

1.901.951

8.805.481

5.915.789

5. Forslag til resultatdisponering
Ordinært udbytte for regnskabsåret

Færdiggjorte
udviklingsprojekter
kr.

Goodwill
kr.

662.750

9.813.687

0

7.372.302

Kostpris ultimo

662.750

17.185.989

Af- og nedskrivninger primo

(449.648)

(3.410.059)

Årets afskrivninger

(132.552)

(1.760.419)

(582.200)

(5.170.478)

6. Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris primo
Tilgange

Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

80.550

12.015.511

Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar
kr.

Indretning
af lejede
lokaler
kr.

10.261.355

312.686

58.536

22.453

Tilgange

272.045

0

Afgange

(43.046)

0

7. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo
Tilgang ved virksomhedskøb o.l.

Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Tilbageførsel ved afgange
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

10.548.890

335.139

(9.536.219)

(295.313)

(403.298)

(16.930)

43.046
(9.896.471)

652.419

0
(312.243)

22.896
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Koncernens noter
Andre
tilgodehavender
kr.
8. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo

235.179

Tilgange

79.167

Kostpris ultimo

314.346

Regnskabsmæssig værdi ultimo

314.346

9. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder omfatter tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder, der
ikke indgår i koncernregnskabet.
2018
kr.

2017
kr.

10. Udskudt skat
Immaterielle anlægsaktiver

(25.578)

(46.882)

Materielle anlægsaktiver

301.339

345.806

Tilgodehavender

(18.250)

Fremførbare skattemæssige underskud

327.185

Andre skattepligtige midlertidige forskelle

0
(80.129)

0

86.728

584.696

305.523

Bevægelser i året
Primo

305.523

Indregnet i resultatopgørelsen

178.257

Korrektion til primo

80.129

Tilgang ved virksomhedskøb

20.787

Ultimo

584.696

2018
kr.

2017
kr.

3.690.984

3.857.972

11. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb i alt
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Koncernens noter
12. Koncernforhold
Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:
C2IT Holding ApS, Kolding.
Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern:
C2IT A/S, Kolding.

Ejerandel
%

Hjemsted

Retsform

13. Dattervirksomheder
C2IT Business Solutions A/S

Kolding

A/S

65,5

C2IT Business Solutions Øst A/S

Kolding

A/S

54,0

C2IT Infrastructure A/S

Kolding

A/S

70,0

C2IT Data Solutions A/S

Kolding

A/S

70,0

C2IT Management A/S

Kolding

A/S

80,0

C2IT iØst ApS

Kolding

ApS

70,0

Softhuset A/S

Gladsaxe

A/S

54,0

Accunu ApS

Gladsaxe

ApS

54,0

C2IT A/S
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Modervirksomhedens resultatopgørelse for 2018
Modervirkso mhedens r esultatopgørelse for 2018

Note
Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Vareforbrug

2018
kr.

2017
kr.

6.978.499

49.407.515

100.000

0

0

(41.278.575)

Andre eksterne omkostninger

(3.420.216)

(3.016.784)

Bruttoresultat

3.658.283

5.112.156

Personaleomkostninger

1

(4.347.826)

(4.704.642)

Af- og nedskrivninger

2

(234.838)

(179.338)

(924.381)

228.176

Driftsresultat

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

6.311.235

3.772.557
172.732

Andre finansielle indtægter

3

80.000

Andre finansielle omkostninger

4

(46.902)

Resultat før skat

5.419.952

Skat af årets resultat

5

187.666

Årets resultat

6

5.607.618

(82.305)
4.091.160

(77.321)

4.013.839
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Modervirksomhedens balance pr. 31.12.2018
Modervirkso mhedens b alance pr. 31.12.2018

2018
kr.

2017
kr.

592.432

555.225

592.432

555.225

11.756.071

9.659.004

263.657

235.179

12.019.728

9.894.183

Anlægsaktiver

12.612.160

10.449.408

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

12.773.144

26.747.950

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

592.620

2.808.554

Udskudt skat

195.151

7.485

Note
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

7

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver

8

Andre tilgodehavender

11.772

0

157.583

352.281

Tilgodehavender

13.730.270

29.916.270

Omsætningsaktiver

13.730.270

29.916.270

Aktiver

26.342.430

40.365.678

Periodeafgrænsningsposter

9
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Modervirksomhedens balance pr. 31.12.2018
Note

2018
kr.

2017
kr.

10

500.000

500.000

3.373.911

0

5.516.255

5.282.548

2.000.000

4.000.000

11.390.166

9.782.548

1.563.656

1.899.726

0

314.491

206.568

10.554.988

12.796.096

17.156.545

0

63.127

385.944

594.253

Kortfristede gældsforpligtelser

14.952.264

30.583.130

Gældsforpligtelser

14.952.264

30.583.130

Passiver

26.342.430

40.365.678

Virksomhedskapital
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis
metode
Overført overskud eller underskud
Forslag til udbytte for regnskabsåret

Egenkapital
Bankgæld
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Skyldig selskabsskat
Anden gæld

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

11

Eventualforpligtelser

12
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Modervirksomhedens egenkapitalopgørelse for 2018
Modervirkso mhedens egen kapitalopgørelse for 2018

Egenkapital primo
Udbetalt ordinært
udbytte
Udbytte fra
tilknyttede
virksomheder
Årets resultat
Egenkapital
ultimo

Virksomhedskapital
kr.

Reserve for
nettoopskrivning
efter indre
værdis metode
kr.

Overført
overskud eller
underskud
kr.

Forslag til
udbytte for
regnskabsåret
kr.

500.000

0

5.282.548

4.000.000

0

0

0

(4.000.000)

0

(4.323.000)

4.323.000

0

0

7.696.911

(4.089.293)

2.000.000

500.000

3.373.911

5.516.255

2.000.000

I alt
kr.
Egenkapital primo
Udbetalt ordinært udbytte
Udbytte fra tilknyttede virksomheder
Årets resultat
Egenkapital ultimo

9.782.548
(4.000.000)
0
5.607.618
11.390.166
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Modervirksomhedens noter
Modervirkso mhedens noter

2018
kr.

2017
kr.

3.925.728

3.993.501

131.717

431.849

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

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

Samlet for ledelseskategorier

34.051

37.672

256.330

241.620

4.347.826

4.704.642

5

7

Ledelsesvederlag
2018
kr.

Ledelsesvederlag
2017
kr.

2.112.530

1.743.889

2.112.530

1.743.889

2018
kr.

2017
kr.

234.838

179.338

234.838

179.338

2018
kr.

2017
kr.

80.000

170.464

0

2.268

80.000

172.732

2018
kr.

2017
kr.

40.000

55.845

6.902

26.460

46.902

82.305

2. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

3. Andre finansielle indtægter
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Renteindtægter i øvrigt

4. Andre finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder
Renteomkostninger i øvrigt
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Modervirksomhedens noter
2018
kr.

2017
kr.

0

63.127

5. Skat af årets resultat
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

(187.666)

14.194

(187.666)

77.321

2018
kr.

2017
kr.

2.000.000

4.000.000

7.696.911

91.915

(4.089.293)

(78.076)

6. Forslag til resultatdisponering
Ordinært udbytte for regnskabsåret
Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre
værdis metode
Overført resultat

5.607.618

4.013.839

Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar
kr.
7. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo

1.186.359

Tilgange

272.045

Afgange

(43.046)

Kostpris ultimo

1.415.358

Af- og nedskrivninger primo

(631.134)

Årets afskrivninger

(234.838)

Tilbageførsel ved afgange
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

43.046
(822.926)

592.432
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Modervirksomhedens noter
Kapitalandele i
tilknyttede
virksomheder
kr.

Andre
tilgodehavender
kr.

3.859.160

235.179

Tilgange

250.000

28.478

Afgange

(50.000)

8. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo

0

Kostpris ultimo

4.059.160

263.657

Opskrivninger primo

5.799.844

0

Afskrivninger på goodwill

(428.909)

Andel af årets resultat
Udbytte
Tilbageførsel ved afgange
Opskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

0

6.576.308

0

(4.214.169)

0

(36.163)

0

7.696.911

0

11.756.071

263.657

Specifikation af kapitalandele i dattervirksomheder fremgår af noterne til koncernregnskabet.
9. Periodeafgrænsningsposter
Regnskabsposten består af periodiseret omkostninger, som er betalt i regnskabsåret, og som er periodiseret.

10.
Virksomhedskapital
Ordinære aktier

Antal

Pålydende
værdi
kr.

Nominel
værdi
kr.

Bogført
pariværdi
kr.

500

1000

500.000

500.000

500.000

500.000

500

2018
kr.

2017
kr.

3.690.984

3.857.972

11. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb i alt

12. Eventualforpligtelser
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med C2IT Holding ApS som administrationsselskab. Selskabet
hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede
selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter
for de sambeskattede selskaber.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regns kabspr aksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C
(mellem).
Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
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.
Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og de virksomheder (dattervirksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte
ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse.
Konsolideringsprincipper
Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for modervirksomheden og dens dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.
I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af resultatet præsenteres som en særskilt post i ledelsens forslag til resultatdisponering
og deres andel dattervirksomhedernes nettoaktiver præsenteres som en særskilt post under koncernens
egenkapital.
Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Fortjeneste og tab ved afhændelse af kapitalandele
Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem
salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på henholdsvis
afhændelses- og afviklingstidspunktet, inklusiv ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til
salg eller afvikling.
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted. 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 salgsværdien af det fastsatte vederlag.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen
udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder lejeindtægter ved udlejning af arbejdskraft og gevinster ved salg af finansielle anlægsaktiver.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte
dattervirksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, amortisering af
finansielle indtægter samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen
mv.
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.
Modervirksomheden er sambeskattet med alle danske tilknyttede virksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster
(fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).
Balance
Goodwill
Goodwill er positive forskelsbeløb mellem kostpris og dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser i
virksomhedsovertagelser. Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år, men kan i visse tilfælde udgøre op til 20 år for strategisk erhvervede virksomheder med en
stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil, hvis den længere afskrivningsperiode vurderes bedre
af afspejle nytten af de pågældende ressourcer.
Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Immaterielle rettigheder mv.
Immaterielle rettigheder mv. omfatter igangværende og færdiggjorte udviklingsprojekter med tilknyttede
immaterielle rettigheder.
Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, 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 det
pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes.
Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og
indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne.
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Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger
på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i udviklingsprocessen, indregnes i kostprisen
baseret på det medgåede timeforbrug for det enkelte projekt.
Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 5 år. For udviklingsprojekter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, udgør den maksimale afskrivningsperiode restløbetiden for de pågældende rettigheder. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles i modervirksomhedens regnskab efter den
indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige
andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne
er lavere.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
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Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske
ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.
Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv
eller negativ.
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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.
Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser omfatter minoritetsinteressers andel af dattervirksomhedernes egenkapital, hvor denne
ikke er ejet 100% af modervirksomheden.
Operationelle leasingaftaler
Leasingydelser vedrørende operationelle leasing-aftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
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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 modtaget fra kunder forud for tidspunktet for levering
af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.
Skyldig og tilgodehavende selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Pengestrømsopgørelsen
Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse, da denne udarbejdes for den største koncern, jf. ÅRL § 86,
stk. 4.

