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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for IT Power Solutions A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnska-

bet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015

samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Greve, den 6. januar 2016

Direktion

Michael Dam

Bestyrelse

Michael Dam Birgitte Schou Winnie Ganick
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i IT Power Solutions A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for IT Power Solutions A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet ud-

arbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-

delsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har ud-

ført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav

ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører

revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplys-

ninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-

ring af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller

fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse

af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger,

der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af sel-

skabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabs-

praksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsenta-

tion af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for

vores konklusion med forbehold.

Forbehold

Grundlag for konklusion med forbehold

Årsrapporten er opstillet ud fra forudsætning om going concern. Selskabets ledelse har ikke fremlagt

sandsynliggørelse for, at selskabet kan finansiere fortsat drift i et næsten uændret omfang. Vi må

derfor tage forbehold for årsrapportens forudsætning om fortsat drift.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion med forbehold

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den ufuldstændige oplysning, der er beskrevet i

grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at selskabet har tabt aktiekapitalen. I strid

med selskabsloven er der ikke indenfor lovens tidsfrister stillet forslag til retablering af aktiekapitalen,

hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

København, den 6. januar 2016

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Leif Tomasson Per Kold Anker
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet IT Power Solutions A/S

C. E. Carlsensvej 12

2670 Greve

CVR-nr.: 10 02 20 53

Stiftet: 3. marts 2000

Hjemsted: Greve

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

16. regnskabsår

Bestyrelse Michael Dam

Birgitte Schou

Winnie Ganick

Direktion Michael Dam

Revision Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Øster Allé 42

2100 København Ø

Telefon: 35 38 48 88

www.martinsen.dk
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for IT Power Solutions A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for en klasse B-virksomhed. 

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregu-

leringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostnin-

ger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af

ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sel-

skabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-

ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatop-

gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der

kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til kostpris. I tilfælde hvor kostprisen

overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes

på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligti-

ge indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres

modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller

samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi

af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis af-

vikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning

vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten

vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af

udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent

end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteak-

tivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2015 2014

Bruttotab -6.625 -6.625

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat -6.625 -6.625

Forslag til resultatdisponering:

Disponeret fra overført resultat -6.625 -6.625

Disponeret i alt -6.625 -6.625
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2015 2014

Anlægsaktiver

2 Ansvarligt lån 0 0

2 Tilgodehavender 0 0

Finansielle anlægsaktiver i alt 0 0

Anlægsaktiver i alt 0 0

Aktiver i alt 0 0

Passiver

Egenkapital

3 Virksomhedskapital 6.896.893 6.896.893

4 Overført resultat -8.119.608 -8.112.983

Egenkapital i alt -1.222.715 -1.216.090

Gældsforpligtelser

Anden gæld 1.222.715 1.216.090

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.222.715 1.216.090

Gældsforpligtelser i alt 1.222.715 1.216.090

Passiver i alt 0 0
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Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at investere i IT-relaterede virksomheder.

2. Finansielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2015 2.000.000 4.676.582

Kostpris 31. december 2015 2.000.000 4.676.582

Nedskrivninger 1. januar 2015 2.000.000 4.676.582

Nedskrivninger 31. december 2015 2.000.000 4.676.582

Regnskabsmæssig værdi  31. december 2015 0 0

31/12 2015 31/12 2014

3. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. januar 2015 6.896.893 6.896.893

6.896.893 6.896.893

4. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2015 -8.112.983 -8.106.358

Årets overførte overskud eller underskud -6.625 -6.625

-8.119.608 -8.112.983
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