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Gedda-Headz A/S

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14 for Gedda-Headz

A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sel ska bets aktiver,

passiver, finansielle stilling og resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de for-

hold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 5. juni 2015

Direktionen

Hans Ulrik Nørregaard Jensen

Bestyrelsen

Hans Ulrik Nørregaard Jensen
Formand

Karl Henrik Frederiksen Jan Nielsen
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Gedda-Headz A/S

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Gedda-Headz A/S

ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Gedda-Headz A/S for regnskabsåret

01.01.14 - 31.12.14. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regn-

skabspraksis og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne

kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede

gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virk-

somheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber,

der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt

planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores kon-

klusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger

med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen

og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i sel ska bet, analytiske handlinger og de specifikt

krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en re-

vision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Forbehold

Grundlag for konklusion med forbehold

Selskabets ledelse har i strid med lovgivningen og trods vores anmodning herom ikke givet

os adgang til engagementsoversigterne fra selskabets pengeinstitutter, hvorfor vi tager for-

behold for denne begrænsning i vores gennemgang af årsregnskabet.
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Gedda-Headz A/S

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion med forbehold

Baseret på det udførte arbejde er det, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er

beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, vores opfattelse, at årsregnskabet giver

et retvisende billede af sel ska bets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.14 samt af

resultatet af sel ska bets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14 i overensstemmelse

med årsregnskabsloven.

ERKLÆRINGER I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i note 1,

hvori ledelsen redegør for væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften.

Usikkerheden henføres til, at selskabet ikke har opnået den forventede kommercielle succes

med selskabets produkter samt afledt heraf opnået finansieringstilsagn fra långivere til finan-

siering af driften det kommende år. Ledelsen bekræfter dog i lighed med tidligere år, at kapi-

talejerne understøtter selskabet inden for de nuværende rammer og aflægger i overensstem-

melse hermed årsrapporten under forudsætning om fortsat drift.

I strid med momsloven er der ikke indsendt momsangivelser til SKAT, hvorved ledelsen kan

ifalde ansvar.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget

yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er

på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet.

Hjørring, den 5. juni 2015

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Frank

Statsaut. revisor
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Gedda-Headz A/S

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at drive virksomhed inden for salg og udvikling af spil til

mobiltelefoner samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er beslægtet hermed.

Udviklingen i sel ska bets økonomiske aktiviteter og forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.14 - 31.12.14 udviser et resultat på DKK -4.109.569 mod

DKK -6.122 for tiden 01.01.13 - 31.12.13. Balancen viser en egenkapital på DKK -21.290.077.

Ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende.

Regnskabsåret har været præget af manglende aktivitet, fortsat vedligeholdelse af selskabets

produkt, salgsarbejde med henblik på at få produktet udbredt samt indsats for at tiltrække

nye investorer.

Selskabets likviditet er fortsat stram, og der foreligger på nuværende tidspunkt ikke tilsagn

fra nuværende finansieringskilder om yderligere udlån. Selskabets ledelse arbejder til stadig-

hed på at få tilført yderligere likviditet til selskabet via nye investorer.

Ledelsen har fortsat tiltro til, at produktet får kommerciel succes, samt at det lykkes at til-

trække nye investorer og dermed ny kapital til videreudvikling af produktet.

I forlængelse heraf bekræfter ledelsen, at de stadig understøtter selskabet inden for de nuvæ-

rende rammer.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke

selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Gedda-Headz A/S

Resultatopgørelse

2014 2013

Note DKK DKK

Bruttotab -3.217 269

Resultat før af- og nedskrivninger -3.217 269

2 Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver -4.097.729 0

Resultat af primær drift -4.100.946 269

3 Andre finansielle indtægter 2 0
4 Andre finansielle omkostninger -8.625 -6.391

Finansielle poster i alt -8.623 -6.391

Resultat før skat -4.109.569 -6.122

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat -4.109.569 -6.122

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -4.109.569 -6.122

I alt -4.109.569 -6.122
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Gedda-Headz A/S

Balance

AKTIVER

31.12.14 31.12.13

Note DKK DKK

Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for
immaterielle anlægsaktiver 1 4.097.730

5 Immaterielle anlægsaktiver i alt 1 4.097.730

Anlægsaktiver i alt 1 4.097.730

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 1 1

Varebeholdninger i alt 1 1

Andre tilgodehavender 9.926 9.651

Tilgodehavender i alt 9.926 9.651

Likvide beholdninger 1.087 668

Omsætningsaktiver i alt 11.014 10.320

Aktiver i alt 11.015 4.108.050
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Gedda-Headz A/S

Balance

PASSIVER

31.12.14 31.12.13

Note DKK DKK

Sel Skabskapital 1.212.000 1.212.000
Overført resultat -22.502.077 -18.392.508

6 Egenkapital i alt -21.290.077 -17.180.508

Gæld til kreditinstitutter 51.272 42.646
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.664.298 1.664.518
Gæld til tilknyttede virksomheder 19.579.194 19.581.394
Anden gæld 6.328 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 21.301.092 21.288.558

Gældsforpligtelser i alt 21.301.092 21.288.558

Passiver i alt 11.015 4.108.050

7 Eventualforpligtelser
8 Sikkerhedsstillelser
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Gedda-Headz A/S

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-

skabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes lige-

ledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde sel ska bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,

når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel ska bet, og forpligtel-

sens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til

kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt

regnskabspost.

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

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, admini-

stration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Afskrivninger

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning

over aktivernes forventede brugstid. For sel ska bet er anvendt følgende brugstider og rest-

værdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Udviklingsprojekter under udførelse 5 0
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Gedda-Headz A/S

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af

fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. 

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser

indregnes løbende som finansiel omkostning henholdsvis finansiel indtægt.

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den

del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan hen-

føres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

BALANCE

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af-

skrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. 

Udviklingsprojekter indregnes i balancen, hvor projektet tilsigter at udvikle et bestemt pro-

dukt eller en bestemt proces, som sel ska bet har til hensigt at fremstille henholdsvis benytte

i produktionen. Omkostninger til udviklingsprojekter indregnes til kostpris omfattende om-

kostninger, herunder lønninger og afskrivninger, der direkte kan henføres til udviklingspro-

jekterne. Renter af lån til at finansiere udviklingsprojekter i udviklingsperioden indregnes

ikke i kostprisen. Øvrige udviklingsprojekter og udviklingsomkostninger indregnes i resultat-

opgørelsen i det år, de afholdes.

Værdiforringelse af aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt

for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt

aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsvær-

dien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi.

Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anven-

delsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet

eller aktivgruppen efter endt brugstid.
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Gedda-Headz A/S

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealisationspris, hvor

denne er lavere.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdig-

gørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes

under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende

værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skat-

tepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle

mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der

indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-af-

skrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virk-

somhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat

eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter

forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte

anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne rea-

liseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremti-

dig indtjening.

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.
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Gedda-Headz A/S

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-

dens pålydende værdi.
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Gedda-Headz A/S

Noter

1. Regnskabsmæssig usikkerhed om going concern

I årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14 er følgende usikkerhed om going con-
cern væsentlig at bemærke, idet det har haft betydelig indflydelse på de i årsregnskabet ind-
regnede aktiver og forpligtelser:

Regnskabsåret har været præget af manglende aktivitet, fortsat vedligeholdelse af selskabets
produkt, salgsarbejde med henblik på at få produktet udbredt samt indsats for at tiltrække
nye investorer.

Selskabets likviditet er fortsat stram, og der foreligger på nuværende tidspunkt ikke tilsagn
fra nuværende finansieringskilder om yderligere udlån. Selskabets ledelse arbejder til stadig-
hed på at få tilført yderligere likviditet til selskabet via nye investorer.

Ledelsen har fortsat tiltro til, at produktet får kommerciel succes, samt at det lykkes at til-
trække nye investorer og dermed ny kapital til videreudvikling af produktet.

I forlængelse heraf bekræfter ledelsen, at de stadig understøtter selskabet inden for de nuvæ-
rende rammer.

2014 2013
DKK DKK

2. Af- og nedskrivninger af immaterielle
anlægsaktiver

Afskrivninger på immaterielle aktiver 4.097.729 0

I alt 4.097.729 0

3. Andre finansielle indtægter

Øvrige finansielle indtægter 2 0

I alt 2 0

4. Andre finansielle omkostninger

Øvrige finansielle omkostninger 8.625 6.391

I alt 8.625 6.391
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Gedda-Headz A/S

Noter

5. Immaterielle anlægsaktiver

Beløb i DKK

Udviklingspro-
jekter under ud-
førelse og forud-

betalinger for
immaterielle

anlægsaktiver

Kostpris pr. 31.12.13 4.097.730

Kostpris pr. 31.12.14 4.097.730

Nedskrivninger i året 4.097.729

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.14 4.097.729

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.14 1

6. Egenkapital

Beløb i DKK
Sel Skabs-

kapital
Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse 01.01.13 - 31.12.13

Saldo pr. 01.01.13 1.212.000 -18.386.386
Forslag til resultatdisponering 0 -6.122

Saldo pr. 31.12.13 1.212.000 -18.392.508

Egenkapitalopgørelse 01.01.14 - 31.12.14

Saldo pr. 01.01.14 1.212.000 -18.392.508
Forslag til resultatdisponering 0 -4.109.569

Saldo pr. 31.12.14 1.212.000 -22.502.077
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Gedda-Headz A/S

Noter

6. Egenkapital  -  fortsat  -

Bevægelser på sel skabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår:

2013 2012 2011 2010
DKK DKK DKK DKK

Saldo, primo 1.212.000 1.212.000 1.000.000 1.000.000
Kapitalforhøjelse 0 0 212.000 0

Saldo, ultimo 1.212.000 1.212.000 1.212.000 1.000.000

Sel Skabskapitalen består af:

Antal
Pålydende

værdi

Aktieklasse 1.212 1.000

7. Eventualforpligtelser

Sel Ska Bet har en verserende retssag under tysk ret. Det er ledelsens opfattelse, at denne
retssag ikke vil have væsentlig indflydelse på sel ska bets fremtidige økonomiske stilling.

8. Sikkerhedsstillelser

Ingen.
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