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Selskabsoplysninger

Selskabet LEAD AGENCY A/S
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CVR-nr.: 30 80 39 65
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017
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Bestyrelse Søren Brandi-Hansen

Torsten Hvidt
Michael Christiansen
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Søren Kaster

Direktion Søren Kaster, direktør

Revision Roesgaard & Partners
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8700  Horsens
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2017 for LEAD AGENCY A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansi-

elle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen

omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København N, den 27. februar 2018

Direktion

Søren Kaster
direktør

Bestyrelse

Søren Brandi-Hansen Torsten Hvidt Michael Christiansen

Niels Kornerup Søren Kaster
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i LEAD AGENCY A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for LEAD AGENCY A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2017 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 revisi-

onspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“. Vi er uafhængige af selskabet i ov-

erensstemmelse 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 årsregnskabet

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

se 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 besvigel-

ser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte drif-

ten, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde 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 årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformati-

on, 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 over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,

altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvig-

elser 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 års-

regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis

under revisionen. Herudover:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyld-

es 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 revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om

effektiviteten af selskabets interne kontrol.

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-

bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte

driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre op-

mærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, mo-

dificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til dato-

en for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke

længere kan fortsætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på

en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i

intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-

bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsent-

lig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Horsens, den 27. februar 2018

Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Jens Roesgaard
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28681
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed inden for strategisk planlægning, og anden hermed

beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på kr. 677.271, og selskabets balance pr. 31.

december 2017 udviser en egenkapital på kr. 5.497.713.

2017 blev endnu et vækstår for Lead Agency med en omsætning, der steg til næsten 37 mio kr. Et resultat,

der blev opnået især på grund af en række større kampagner, men også fordi gode langvarige relationer til

kunder har ført til flere opgaver, der spreder sig fra Public Affairs til PR og branding.

Et EBITDA på næsten to millioner er også mere end en fordobling i forhold til 2016. Det er dog fortsat et mål

at øge indtjeningen yderligere – og det er ledelsens forventning, at det sker i 2018. Et særligt indsatsområde

er det digitale, hvor Lead Agency allerede har fået godt fat, men hvor potentialet er stort – ikke mindst fordi

der er udviklet en række nye stærke ydelser.

Samlet set er resultatet for 2017 tilfredsstillende – og forventninger til 2018 store.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for LEAD AGENCY A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-

melser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer

af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder af-

skrivninger og nedskrivninger. 

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

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

bet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant ef-

fektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle

afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt be-

løb. 

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

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter vedrørende tjenesteydelser, indregnes lineært i takt med, at serviceydelserne leveres.

Nettoomsætningen måles til det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Al-

le former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,

tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger

til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørel-

ser fra offentlige myndigheder.
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Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabs-

året. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved realiserede

og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse

under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede

virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med

skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud

til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-

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

føres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfarin-

ger inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør

10. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomhe-

der med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Levetiden på 10 år er således begrundet i de unikke kommercielle positioner samt medarbejdernes

kommercielle evner, som goodwillen vedrører, og som forventes opretholdt i mindst 10 år.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akku-

mulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og

restværdier:
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Anvendt regnskabspraksis

Brugstid Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4-5 år 0 %
Indretning af lejede lokaler 4-5 år 0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre drifts-

indtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver 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

gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regn-

skabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nu-

tidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede

nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation

på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objek-

tiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt ni-

veau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutids-

værdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstil-

lelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien må-

les på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkel-

te igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold

til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Net-

toaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde oversti-

ger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofak-

tureringer overstiger salgsværdien.
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Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt

med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrøren-

de efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter alene likvide beholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte aconto-

skatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende

sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs-

mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af

aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balanceda-

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

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

Note 2017
kr.

2016
t.kr.

Nettoomsætning 36.973.168 33.818

Andre eksterne omkostninger (11.974.944) (12.848)

Bruttoresultat 24.998.224 20.970

Personaleomkostninger 1 (23.045.836) (20.032)

Resultat før af- og nedskrivninger 1.952.388 938

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver (761.629) (700)

Resultat før finansielle poster 1.190.759 238

Finansielle indtægter 11.770 0

Finansielle omkostninger 2 (139.331) (94)

Resultat før skat 1.063.198 144

Skat af årets resultat 3 (385.927) (3)

Årets resultat 677.271 141

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 677.271 141

677.271 141
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Balance pr. 31. december 2017

Note 2017
kr.

2016
t.kr.

Aktiver

Goodwill 3.200.000 3.600

Immaterielle anlægsaktiver 4 3.200.000 3.600

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 646.977 795

Indretning af lejede lokaler 130.597 179

Materielle anlægsaktiver 5 777.574 974

Anlægsaktiver i alt 3.977.574 4.574

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.824.970 5.599

Igangværende arbejder for fremmed regning 6 2.504.751 2.726

Andre tilgodehavender 162.500 36

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 7 131.770 120

Periodeafgrænsningsposter 237.919 397

Tilgodehavender 10.861.910 8.878

Likvide beholdninger 2.696.151 362

Omsætningsaktiver i alt 13.558.061 9.240

Aktiver i alt 17.535.635 13.814
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Balance pr. 31. december 2017

Note 2017
kr.

2016
t.kr.

Passiver

Virksomhedskapital 750.000 750

Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital 120.000 120

Overført resultat 4.627.713 3.950

Egenkapital 8 5.497.713 4.820

Hensættelse til udskudt skat 9 719.875 830

Hensatte forpligtelser i alt 719.875 830

Banker 149.943 831

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.465.957 1.596

Forudfakturering igangværende arbejder 6 3.125.684 1.521

Gæld til tilknyttede virksomheder 712.310 849

Gæld til associerede virksomheder 141.589 148

Selskabsskat 496.254 121

Anden gæld 5.226.310 3.098

Kortfristede gældsforpligtelser 11.318.047 8.164

Gældsforpligtelser i alt 11.318.047 8.164

Passiver i alt 17.535.635 13.814

Eventualposter m.v. 10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 11
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Egenkapitalopgørelse

Virksomheds-

kapital

Reserve for

ikke indbetalt

virksomhedska

pital

Overført

resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2017 750.000 120.000 3.950.442 4.820.442

Årets resultat 0 0 677.271 677.271

Egenkapital 31. december 2017 750.000 120.000 4.627.713 5.497.713
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Noter til årsrapporten

2017
kr.

2016
t.kr.

1 Personaleomkostninger

Lønninger 19.587.371 17.072

Pensioner 1.900.620 1.739

Andre omkostninger til social sikring 297.017 265

Andre personaleomkostninger 1.260.828 956

23.045.836 20.032

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 34 28

2 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 139.331 94

139.331 94

3 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 496.254 117

Årets udskudte skat (110.327) (114)

385.927 3
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Noter til årsrapporten

4 Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Kostpris 1. januar 2017 4.000.000

Kostpris 31. december 2017 4.000.000

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 400.000

Årets afskrivninger 400.000

Af- og nedskrivninger 31. december 2017 800.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 3.200.000

5 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,

driftsmateriel

og inventar

Indretning af

lejede lokaler

Kostpris 1. januar 2017 1.172.691 316.409

Tilgang i årets løb 171.862 0

Afgang i årets løb (5.727) 0

Kostpris 31. december 2017 1.338.826 316.409

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 378.622 137.410

Årets afskrivninger 313.227 48.402

Af- og nedskrivninger 31. december 2017 691.849 185.812

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 646.977 130.597
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Noter til årsrapporten

2017
kr.

2016
t.kr.

6 Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder, salgspris 2.504.751 2.726

Igangværende arbejder, acontofaktureret (3.125.684) (1.521)

(620.933) 1.205

Indregnet således i balancen:

Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver 2.504.751 2.726

Modtagne forudbetalinger under passiver (3.125.684) (1.521)

(620.933) 1.205

7 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 131.770 120
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Noter til årsrapporten

8 Egenkapital

Selskabskapitalen specificerer sig således:

Pålydende
værdi

60.000 A-aktier á kr. 1 60.000

690.000 B-aktier á kr. 1 690.000

750.000

Selskabskapitalen har udviklet sig således:

2017
kr.

2016
kr.

2015
kr.

2014
kr.

2013
kr.

Virksomhedskapital 1. januar
2017 750.000 500.000 500.000 500.000 125.000

Tilgang i året 0 250.000 0 0 375.000

Virksomhedskapital 750.000 750.000 500.000 500.000 500.000
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Noter til årsrapporten

2017
kr.

2016
t.kr.

9 Hensættelse til udskudt skat

Hensættelse til udskudt skat 1. januar 2017 830.202 348

Ændring som følge af fusion 0 596

Hensat i året (110.327) (114)

Hensættelse til udskudt skat 31. december 2017 719.875 830

10 Eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskattet med KSJ & SK Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter

forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.

Selskabet hæfter forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter mv. for

de sambeskattede selskaber.

Hæftelserne udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte

eller indirekte af det ultimative moderselskab.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at

selskabshæftelse udgør et andet beløb.

Lejemålet Ravnsborg Tværgade 5C, 1. sal, København N kan fra selskabets side opsiges med 6 måneders

varsel. Lejemålet kan dog tidligst opsiges med fraflytning den 1. december 2018.

Huslejeforpligtelsen for Lead Agency A/S andrager t.kr. 1.028 frem til 1. december 2018.

Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler for i alt t.kr. 148, hvoraf t.kr. 119 forfalder inden for et

år.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt t.kr. 3.000.

Virksomhedspantet giver sikkerhed i simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser,

driftsinventar og driftsmateriel, goodwill, domænenavne og rettigheder mv.

Til sikkerhed for lejemål Ravnsborg Tværgade 5C, 1. sal er der stillet bankgaranti på t.kr. 433.


	Selskabsoplysninger
	Resultatopgørelse
	Aktiver
	IgangvArbN

	EgenkapAkt
	 
	 


