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Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2019
- 31.12.2019 for C2IT Holding ApS.
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. 31.12.2019 samt af resultatet af koncernens og
selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Kolding, den 10.03.2020
Direktion

Benthe Andersen
administrerende direktør

Bestyrelse

Carsten Sixhøi
formand

Benthe Andersen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i C2IT Holding ApS
Konklusion
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for C2IT Holding ApS for regnskabsåret 01.01.2019 31.12.2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis,

for

såvel

koncernen

som

selskabet

samt

pengestrømsopgørelse

for

koncernen.

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. 31.12.2019 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 i overensstem-

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



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.

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 10.03.2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Lars Bjerregaard Nielsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne29393
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Ledelsesberetning
Ledelsesberetning

2019
t.kr.

2018
t.kr.

2017
t.kr.

2016
t.kr.

2015
t.kr.

206.743

168.998

131.327

107.352

112.878

Bruttoresultat

76.249

66.384

52.039

46.873

41.615

Driftsresultat

11.343

13.126

7.015

8.331

5.450

Resultat af finansielle poster

(305)

(123)

(97)

(56)

1.442

Årets resultat

7.741

9.604

5.056

6.122

5.464

Årets resultat ekskl.
minoriteter

3.515

6.482

3.154

2.906

3.634

96.703

68.251

42.371

37.830

39.069

524

433

332

483

680

Egenkapital

20.760

18.070

10.706

18.994

14.976

Egenkapital ekskl.
minoriteter

14.071

12.332

7.199

13.464

10.632

Hoved- og nøgletal

Nettoomsætning

Samlede aktiver
Investeringer i materielle
anlægsaktiver

Nøgletal
Bruttomargin (%)
Egenkapitalens forrentning
(%)

36,9

39,3

39,6

43,7

36,9

26,6

66,4

34,0

24,1

36,4

Soliditetsgrad (%)

14,6

18,1

17,0

35,6

27,2

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
Egenkapitalens forrentning (%)

Årets resultat ekskl. minoriteter x 100
Gns. egenkapital ekskl. minoriteter

Soliditetsgrad (%)

Egenkapital ekskl. minoriteter x 100
Samlede aktiver

Virksomhedens forrentning af den
kapital, som ejerne har investeret i
virksomheden.
Virksomhedens finansielle styrke.
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Koncerns aktivitet består i salg og leverance af it-relaterede ydelser og produkter. Moderselskabets aktivitet
består i at eje kapitalandele.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
C2IT Holding ApS var i 2019 holdingselskab for to koncerner og et nyindkøbt udviklingsselskab IT-Kartel-

1. C2IT A/S med en række datterselskaber:

C2IT Business Solutions A/S

C2IT Business Solutions Øst A/S

C2IT Infrastructure A/S

C2IT iØst ApS

C2IT Data Solutions A/S

C2IT Management A/S

2. People-IT Holding ApS med to datterselskaber:

People-IT APS

aHOC A/S

3. IT-Kartellet ApS første virksomhed under brandet ”Build-IT”, der bliver vores næste koncern-ben i
C2IT Group.

C2IT Holding ApS
Udviklingen har også i 2019 været særdeles positiv:




Omsætningsvækst på knap 22% fra 169 mill. til 206 mill. kroner
Vækst i bruttofortjenesten på ca. 15% fra 66 mill. til 76 mill.
Driftsresultatet falder en smule (ca. 15%) fra ca. 13 mill. til 11 mill.

Flotte væksttal på toplinien og indtjeningsevnen samt et tilfredsstillende driftsresultat i et år, hvor vi har
integreret to nye virksomheder, lagt en ny strategi frem mod år 2023, købt en del af vores minoritetsaktionærers aktieposter i C2IT A/S koncernens datterselskaber og er flyttet i nye lækre lokaler i både Aarhus,
Ballerup og Esbjerg.

C2IT A/S koncernen er full service it leverandør til det danske mellemmarked.
Med digitalisering af danske små og mellemstore virksomheder som drivkraft og fokus er det C2ITs overordnede formål og strategi at drive it-virksomheder under ét brand, der adresserer mellemmarkedet med
de it-løsninger de over en bred kam har brug for. Vi forventer vækst i området både organisk og gennem
opkøb. Udviklingen i koncernen har fulgt de lagte planer, og der er realiseret tilfredsstillende indtjening.
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Ledelsesberetning
People-IT Holding ApS er en top professional freelance konsulentvirksomhed, der arbejder med
Danmarks største og mest konsulentkøbende kunder i top500.
Udviklingen i koncernen har fulgt de lagte planer for betydelig omsætningsvækst, som er et resultat af betydelige investeringer i markedet og integration af People-IT og aHOC. Vi forventer fortsat kraftig vækst i
forretningsområdet både organisk og gennem opkøb.

IT-Kartellet ApS er første opkøb af en række projektorienterede virksomheder indenfor systemog softwareudvikling.
IT-Kartellet ApS blev opkøbt i december 2019, og har derfor alene i beskedent omfang bidraget til koncernens indtjening. Aktiviteten og indtjeningen udvikler sig særdeles positivt. Vi forventer kraftig vækst i for-

der driver nye teknologiløsninger (IoT, AI, Automation, Robotics etc.), hos kunder af alle størrelser i markedet - nationalt og internationalt. Vi forventer kraftig vækst i forretningsområdet både organisk og gennem opkøb.
Konklusion og forventet udvikling
Vi betragter vores resultater for 2019 som særdeles tilfredsstillende og det helt rette fundament for koncernens videre udvikling og drift. Vi forventer, at vi næste år nærmer os 300 mill. i omsætning, og er indstillet på i de næste par år, at investere kraftigt i vores vækst. Den lagte strategi mod 2023 har fokus på
koncernens vækst, frem for kortsigtet optimering af driftsresultaterne.

Den primære vækst i 2020 forventer vi kommer fra vores lokationer i Hovedstaden og Aarhus-området
samt vores nye lokation i Aalborg.

Samtidigt med den organiske udvikling kigger vi på opkøbsmuligheder inden for alle forretningsområder i
gruppen.

Vidensressourcer
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. I 2019 har koncernen igangsat et dedikeret graduate-program, som skal
bidrage til den fremtidige tiltrækning af talenter og vækst i koncernen.
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Koncernens resultatopgørelse for 2019
Koncernens resultatopgørelse for 2019

Nettoomsætning
Vareforbrug

2019
kr.

2018
kr.

206.743.011

168.997.806

(119.692.777)

(93.387.907)

Andre eksterne omkostninger

(10.801.498)

(9.225.990)

Bruttoresultat

76.248.736

66.383.909

Personaleomkostninger

2

(61.068.087)

(50.659.556)

Af- og nedskrivninger

3

(3.837.164)

(2.564.204)

Andre driftsomkostninger

0

Driftsresultat

Andre finansielle indtægter

4

Andre finansielle omkostninger

5

Resultat før skat

(34.424)

11.343.485

13.125.725

3.064

0

(307.642)
11.038.907

(123.094)
13.002.631

Skat af årets resultat

6

(3.297.619)

(3.398.811)

Årets resultat

7

7.741.288

9.603.820
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Koncernens balance pr. 31.12.2019
Koncernens balance pr. 31.12.2019

Færdiggjorte udviklingsprojekter

2019
kr.

2018
kr.

65.651

80.550

35.786.901

17.604.706

35.852.552

17.685.256

1.049.518

732.420

0

22.896

1.049.518

755.316

917.484

314.346

917.484

314.346

37.819.554

18.754.918

Fremstillede varer og handelsvarer

144.198

78.044

Varebeholdninger

144.198

78.044

41.077.744

36.107.089

315.364

82.954

719.222

624.681

1.321.391

215.014

636.827

786.883

Tilgodehavender

44.070.548

37.816.621

Likvide beholdninger

14.668.921

11.601.049

Omsætningsaktiver

58.883.667

49.495.714

Aktiver

96.703.221

68.250.632

Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

8

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

9

Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver

10

Anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Udskudt skat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

11
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2019
kr.

2018
kr.

147.126

147.126

Overført overskud eller underskud

13.924.229

12.184.472

Egenkapital tilhørende moderselskabets
kapitalejere

14.071.355

12.331.598

6.689.143

5.738.606

20.760.498

18.070.204

Anden gæld

1.926.564

1.200.000

Langfristede gældsforpligtelser

1.926.564

1.200.000

23.319.979

7.239.118

694.080

687.899

26.145.889

25.475.220

827.292

841.852

22.877.132

14.724.909

151.787

11.430

Kortfristede gældsforpligtelser

74.016.159

48.980.428

Gældsforpligtelser

75.942.723

50.180.428

Passiver

96.703.221

68.250.632

Note
Virksomhedskapital

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser

Egenkapital

Bankgæld
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig selskabsskat
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Begivenheder efter balancedagen

1

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

13

Dattervirksomheder

14
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Koncernens egenkapitalopgørelse for 2019
Koncernens egenkapitalopgørelse for 2019

Egenkapital
tilhørende
minoritetsinteresser
kr.

I alt
kr.

147.126

12.184.472

5.738.606

18.070.204

0

0

(944.848)

(944.848)

0

0

(2.216.806)

(2.216.806)

Udbetalt ordinært udbytte
Udbetalt ekstraordinært
udbytte
Øvrige
egenkapitalposteringer

0

474.783

Årets resultat

0

3.514.974

4.226.314

7.741.288

147.126

13.924.229

6.689.143

20.760.498

Egenkapital ultimo

0

(2.250.000)

0
(114.123)

(2.250.000)
360.660
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Effekt af virksomhedskøb
o.l.

Virksomhedskapital
kr.

Overført
overskud eller
underskud
kr.
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Koncernens pengestrømsopgørelse for 2019
Koncernens pengestrømsopgørelse for 2019

Driftsresultat
Af- og nedskrivninger
Nedskrivninger af omsætningsaktiver
Ændringer i arbejdskapital
Pengestrømme vedrørende primær drift
Modtagne finansielle indtægter
Betalte finansielle omkostninger
Refunderet/(betalt) selskabsskat
Andre pengestrømme vedrørende drift

2019
kr.

2018
kr.

11.533.960

13.211.439

3.646.689

2.478.490

0
12

3.449.179

3.800.030

18.629.828

19.326.124

3.064

0

(307.462)

(123.094)

(3.222.776)

(3.476.112)

0

Pengestrømme vedrørende drift

15.102.654

Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver

(21.748.001)

Køb mv. af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Køb af finansielle anlægsaktiver
Salg af finansielle anlægsaktiver
Pengestrømme vedrørende investeringer
Udbetalt udbytte
Kontant kapitalforhøjelse
Likvider og banklån overtaget ved fusion
Pengestrømme vedrørende finansiering
Ændring i likvider
Likvider primo

Likvider ultimo

(163.835)

(524.356)
21.505
(1.547.985)
0

(13.706)
15.713.212

0
(272.045)
0
(14.514.705)
250.000

(23.798.837)

(14.536.750)

(4.466.806)

(6.217.924)

150.000

0

0

5.183.999

(4.316.806)

(13.012.989)

(1.033.925)

142.537

4.361.931

4.219.394

(8.651.058)

4.361.931

14.668.921

11.601.049

Likvider ultimo sammensætter sig af:
Likvide beholdninger
Kortfristet gæld til banker

Likvider ultimo

(23.319.979)

(7.239.118)

(8.651.058)

4.361.931
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Koncernens noter
Koncernens noter

1. Begivenheder efter balancedagen
Koncernen har efter statusdagen frasolgt forretningsaktivitet, hvilket i 2020 vil påvirke koncernens økonomiske stilling positivt. Frasalget er sket som led i koncernens strategi om at fokusere på kerneområder. Som
omtalt ovenfor påregner koncernen i 2020 at fortsætte investeringer i virksomheder, som kan styrke og
udvide koncernens kerneområder. Der udover er der ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.
2019
kr.

2018
kr.

57.122.529

46.573.565

Pensioner

1.203.746

1.257.756

Andre omkostninger til social sikring

1.812.173

1.302.491

929.639

1.525.744

61.068.087

50.659.556

88

85

2019
kr.

2018
kr.

3.580.705

2.143.976

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

277.964

420.228

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver

(21.505)

Gager og lønninger

Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

3. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver

0

3.837.164

2.564.204

2019
kr.

2018
kr.

3.064

0

3.064

0

2019
kr.

2018
kr.

307.642

123.094

307.642

123.094

4. Andre finansielle indtægter
Renteindtægter i øvrigt

5. Andre finansielle omkostninger
Øvrige finansielle omkostninger

Penneo dokumentnøgle: TEOIQ-M2HE3-JZ82S-3QZZV-YFBEU-G1K0S

2. Personaleomkostninger
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Koncernens noter
2019
kr.

2018
kr.

3.625.686

3.710.710

6. Skat af årets resultat
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år
Refusion i sambeskatning

(246.872)
(81.195)
0
3.297.619

(259.538)
0
(52.361)
3.398.811

2019
kr.

2018
kr.

Overført resultat

3.514.974

6.482.121

Minoritetsinteressers andel af resultatet

4.226.314

3.121.699

7.741.288

9.603.820

Færdiggjorte
udviklingsprojekter
kr.

Goodwill
kr.

662.750

22.926.189

70.482

21.677.519

8. Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris primo
Tilgange
Afgange
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo

(662.750)
70.482

0
44.603.708

(582.200)

(5.321.483)

Årets afskrivninger

(85.381)

(3.495.324)

Tilbageførsel ved afgange

662.750

0

Af- og nedskrivninger ultimo

(4.831)

(8.816.807)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

65.651

35.786.901
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7. Forslag til resultatdisponering
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Koncernens noter
Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar
kr.

Indretning
af lejede
lokaler
kr.

10.628.891

335.139

524.356

0

9. Materielle anlægsaktiver
Tilgange
Afgange

(8.815.946)

Kostpris ultimo

2.337.301

Af- og nedskrivninger primo

(9.896.471)

(312.243)

(274.529)

(3.435)

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

8.883.217

(335.139)
0

315.678

(1.287.783)

0

1.049.518

0

Andre
tilgodehavender
kr.
10. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo

314.346

Tilgange

603.138

Kostpris ultimo

917.484

Regnskabsmæssig værdi ultimo

917.484
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Koncernens noter
2019
kr.

2018
kr.

11. Udskudt skat
Immaterielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver

(19.027)
68.388

(25.578)
311.057

Tilgodehavender

(20.413)

(18.250)

Fremførbare skattemæssige underskud

690.274

357.452

719.222

624.681

Primo

624.681

Indregnet direkte på egenkapitalen

246.872

Korrektion til primo
Tilgang ved virksomhedskøb
Ultimo

(167.231)
14.900
719.222

Udskudt skatteaktiv indregnes da det forventes at udnyttes inden for den nærmeste fremtid.
2019
kr.

2018
kr.

12. Ændring i arbejdskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld mv.
Andre ændringer

(66.154)

(29.564)

(6.159.386)

(8.914.716)

9.695.994
(21.275)
3.449.179

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

12.766.341
(22.031)
3.800.030

2019
kr.

2018
kr.

5.284.524

6.852.540
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Ejerandel
%

Hjemsted

Retsform

14. Dattervirksomheder
C2IT A/S

Kolding

A/S

100,0

C2IT Business Solutions A/S

Kolding

A/S

65,5

C2IT Business Solutions Øst A/S

Kolding

A/S

54,0

Accunu ApS

Kolding

ApS

54,0

C2IT Data Solutions A/S

Kolding

A/S

70,0

C2IT Management A/S

Kolding

A/S

80,0

C2IT Infrastructure A/S

Esbjerg

A/S

100,0

C2IT iØst ApS

Esbjerg

ApS

100,0

People-IT Holding ApS

Kolding

ApS

78,0

People-IT ApS

Kolding

ApS

78,0

aHOC A/S

Ballerup

A/S

78,0

IT Kartellet ApS

København NV

ApS

80,0
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Modervirksomhedens resultatopgørelse for 2019
Modervirksomhedens resultatopgørelse for 2019

Andre eksterne omkostninger

2019
kr.

2018
kr.

(478.659)

(129.264)

(478.659)

(129.264)

(66.250)

(43.750)

Driftsresultat

(544.909)

(173.014)

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

4.898.649

6.647.482

Bruttoresultat
Personaleomkostninger

Andre finansielle omkostninger

2

3

Resultat før skat

(156.707)

(16.289)

4.197.033

6.458.179

Skat af årets resultat

4

93.824

23.942

Årets resultat

5

4.290.857

6.482.121
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Modervirksomhedens balance pr. 31.12.2019
2019
kr.

2018
kr.

25.761.903

18.514.454

25.761.903

18.514.454

25.761.903

18.514.454

2.999

2.999

Tilgodehavende sambeskatningsbidrag

783.291

472.231

Tilgodehavender

786.290

475.230

Omsætningsaktiver

786.290

475.230

26.548.193

18.989.684

Note
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver
Andre tilgodehavender

Aktiver

6
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Note

2019
kr.

2018
kr.

7

147.126

147.126

12.465.103

10.566.454

1.760.227

1.618.019

Egenkapital

14.372.456

12.331.599

Bankgæld

11.198.416

5.618.271

12.260

604.880

Skyldig selskabsskat

133.250

430.934

Anden gæld

831.811

4.000

Kortfristede gældsforpligtelser

12.175.737

6.658.085

Gældsforpligtelser

12.175.737

6.658.085

Passiver

26.548.193

18.989.684

Virksomhedskapital
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis
metode
Overført overskud eller underskud

Gæld til tilknyttede virksomheder

Begivenheder efter balancedagen

1

Eventualforpligtelser

8

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

9
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Modervirksomhedens egenkapitalopgørelse for 2019
Modervirksomhedens egenkapitalopgørelse for 2019

Årets resultat
Egenkapital
ultimo

Overført
overskud eller
underskud
kr.

I alt
kr.

147.126

10.566.454

1.618.019

12.331.599

0

0

0

(3.000.000)

0

4.898.649

147.126

12.465.103

(2.250.000)
3.000.000
(607.792)
1.760.227

(2.250.000)
0
4.290.857
14.372.456
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Egenkapital primo
Udbetalt
ekstraordinært
udbytte
Udbytte fra
tilknyttede
virksomheder

Virksomhedskapital
kr.

Reserve for
nettoopskrivning
efter indre
værdis metode
kr.
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Modervirksomhedens noter
Modervirksomhedens noter

1. Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
2019
kr.

2018
kr.

66.250

43.750

66.250

43.750

2. Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

0

2019
kr.

2018
kr.

155.857

16.589

3. Andre finansielle omkostninger
Renteomkostninger i øvrigt
Øvrige finansielle omkostninger

850
156.707

2019
kr.

(300)
16.289

2018
kr.

4. Skat af årets resultat
Regulering vedrørende tidligere år

(21.783)

17.355

Refusion i sambeskatning

(72.041)

(41.297)

(93.824)

(23.942)

5. Forslag til resultatdisponering
Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre
værdis metode
Overført resultat

2019
kr.

2018
kr.

4.898.649

6.681.906

(607.792)
4.290.857

(199.785)
6.482.121
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Modervirksomhedens noter
Kapitalandele i
tilknyttede
virksomheder
kr.
6. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo

7.948.000

Tilgange

5.348.800

Kostpris ultimo

13.296.800

Opskrivninger primo

10.566.454
(535.506)

Andel af årets resultat

5.434.155

Udbytte

(3.000.000)

Opskrivninger ultimo

12.465.103

Regnskabsmæssig værdi ultimo

25.761.903

Goodwill eller negativ goodwill indregnet i regnskabsperioden

7.906.957

Specifikation af kapitalandele i dattervirksomheder fremgår af noterne til koncernregnskabet.

Antal

Pålydende
værdi
kr.

Nominel
værdi
kr.

147.126

1

147.126

7. Virksomhedskapital
Ordinære anparter

147.126

147.126

8. Eventualforpligtelser
Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. 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 disse selskaber.
9. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse
C2IT Holding ApS har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse. Nærtstående parter omfatter
anpartshavere, medlemmer af direktionen og bestyrelsen samt virksomheder, hvori disse er deltagere.
I årsregnskabet oplyses alene om transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på markedsmæssige vilkår. Transaktioner med nærtstående parter anses for gennemført på normale markedsmæssige vilkår.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis

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
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 og nettoaktiverne præsenteres som særskilte poster i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen.
Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs
og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle
poster.
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 resultatoprabatter 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).
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.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, tab ved salg af immaterielle og materielle 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, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, 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

Modervirksomheden er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. 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 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 at 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.
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.
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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 klar-

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, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles i modervirksomheden efter den indre værdis
metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og
negativ goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.
Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, hvis
det vurderes uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis modervirksomheden har en retlig eller faktisk
forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne
er lavere.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
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

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 en 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.
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 indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne
ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle
og materielle anlægsaktiver.
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af
virksomhedskapital og omkostninger forbundet hermed samt, afdrag på rentebærende gæld og betaling af
udbytte.
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag
af kortfristet bankgæld.
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