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EY lnnogie ApS

Arsrapport 2017

Den uafhangige revisors revisionspStegning

Til kapitalejerne i lnnogie ApS

Konklusion

Vi har revideret Srsregnskabet for lnnogie ApS for regnskabs8ret 1. januar - 31. december 2017, der
omfatter resultatopgorelse, balance, egenkapitalopgorelse og noter, herunder anvendt regnskabsprak-
sis. Arsregnskabet udarbejdes efter Srsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at Srsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-
Sret 1. januar - 31. december 2077 ioverensstemmelse med Srsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udfort vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er geldende i Danmark. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er nermere
beskrevet i revisionspStegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af 6rsregnskabet". Det er
vores opfattelse, at det opnEede revisionsbevis er tilstrakkeligt og egnet som grundlag for vores kon-
klusion.

Uafhangighed

Vi er uafhangige af selskabet ioverensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er geldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
ovrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Ledelsens ansvar for Srsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Srsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med Srsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen anser for nodvendig for at udarbejde et Srsregnskab uden vasentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af Srsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at
fortsatte driften; at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde 6rsregnskabet pB 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
gore dette.

Revisors ansvar for revisionen af Srsregnskabet

Vores m6l er at opn6 hoj grad af sikkerhed for, om Ersregnskabet som helhed er uden vesenilig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelsereller fejl, og at afgive en revisionspStegning med en
konklusion. Hoj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er geldende i Danmark, altid vil afdakke vesentlig fejlinformation, n5r s6dan findes. Fejlin-
formationer kan opstS som folge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vesenilige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse p5 de okonomiske beslut-
ninger, som regnskabsbrugerne treffer pB grundlag af 6rsregnskabet.

Som led i en revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er geldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder profes-
sionel skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for vasentlig fejlinformation i 6rsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion p5
disse risici samt opnSr revisionsbevis, der er tilstrekkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage vesentlig fejlinformation forSrsaget af beivigelser
er hojere end ved vasentlig fejlinformation forSrsaget af fejl, idet besvigelser kln omfatte sam-
mensvargelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesettelse af intern
kontrol.
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Den uafhangige revisors revisionspStegning

OpnSr vi forstSelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

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

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af Srsregnskabet p5 grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der p5 grundlag af det opn6ede revisionsbevis er vasentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vasentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspStegning gore opmerksom p5 oplysninger herom i Srsregnskabet eller, hvis sSdanne
oplysninger ikke er tilstrakkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret p3
det revisionsbevis, der er opnSet frem til datoen for vores revisionsp6tegning. Fremtidige begiven-
heder eller forhold kan dog medfore, at selskabet ikke lengere kan fortsatte driften.

Tager vi stilling til den samlede presentation, struktur og indhold af Srsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om 6rsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begiven-
heder p3 en sSdan m6de, at der gives et retvisende billede heraf .

Vi kommunikerer med den overste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmessige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmessige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om Srsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af Srsregnskabet er det vores ansvar at lase ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vasentligt inkonsistent med Srsregnskabet eller
vores viden opnSet ved revisionen eller p5 anden mSde synes at indeholde vesenflig fejiinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krevede oplysninger i hen-
hold til Srsregnskabsloven.

Baseret pE det udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med Srsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med Srsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det vesentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Kobenhavn, den 9. april 2018
Enusr & Yourlc

Revisionspa rt nersels kab
'.30 70 02

l1r*nil-
rS

statsaut. revisor
MNE-nr.: mne28632

Rasmus Berntsen
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne35461
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Ledelsesberetning

Virksomhedens vesentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at udvikle, markedsfore og selge produkter, henvendt til markedet for
taglosninger, energilagring og energioptimering baseret p5 solenergi.

MElsetningen for lnnogie er at levere astetiske tagdekningslosninger, der genererer tilstrekkelig
energi til at dekke energibehovet i en bygning p3 Srlig basis, hvor brugerkomfort, beredygtighed og
rentabilitet er i balance.

Systemet er designet med henblik p6 at kunne konkurrere med alternative tag,- og solcellelosninger
p5 det globale marked, iforhold til astetik og rentabititet.

Udvikling i aktiviteter og okonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgorelse for 2OL7 udviser et underskud p5 z.arO.sS2 kr. mod et underskud
pEtSOZ.+SZ kr. sidste 5r, og virksomhedens balance pr.31. december 2017 udviser en egenkapitalpE
10.251.043 kr.

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne, og anses for tilfredsstillende.

For at styrke selskabets kapital og likviditet er der i2017 gennemfort to kapitalforhojelser ved kon-
tant indbetaling p6 i alt6.77tt.kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsSrets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hendelser.
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ET

Arsregnskab 1. januar - 31. december

lnnogie ApS

Arsrapport 2017

2016

Resultatopgorelse

Note kr. 2017

Bruttof ortjeneste/bruttotab
2 Personaleomkostninger

Af- og nedskrivninger af immaterielle anlagsaktiver

Resultat for finansielle poster
Finansielle omkostninger

Resultat for skat
3 Skat af 6rets resultat

Arets resultat

Forslag til resultatdisponering
Reserve for udviklingsomkostninger
Overfort resultat

1.841.809
-3.158.82s
-7.537.944

-368.505
-85.629

-728.76t
-2.854.960

-233.170
-582.295

-788

-3.088.130
677.598

-583.083
20.630

-2.4L0.532 -562.453

-318.1 19
-2.092.413

3. 1 54.680
-3.7 77 .733

-2.470.532 -562.453
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ET

Arsregnskab 1. januar - 31. december

kr.

AKTIVER
Anlegsaktiver
lmmaterielle anlegsaktiver
Ferdiggjorte udviklingsprojekter
Erhvervede immaterielle anlagsaktiver

Anlegsaktiver i alt

Omsatningsaktiver
Varebeholdninger
Varelager

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeaf grensningsposter

Likvide beholdninger

Omsatningsaktiver i alt

AKTIVER IALT

lnnogie ApS

Arsrapport 2017

2017 2016

t4.387.697
420.209

L3.269.956 14.807.900

73.269.956 14.807.900

3.274.770

3.214.770

Balance

Note

4
t2.936.83t

333.125

0

0

767.750
0

7.762.376
0

0
L75.516
207.407

t9.307
7.930.726 396.230

2.654.O35 0

7.798.937 396.230

21.068.887 15.204.130
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2076

Arsregnskab 1. januar - 31. december

2077

PASSIVER
Egenkapital
Selskabskapital
Reserve for udviklingsomkostninger
Overfort resultat

Egenkapital ialt
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt
Galdsforpligtelser

5 Langfristedegaldsforpligtelser
Anden geld
Periodeafgransningsposter

Kortf ristede galdsforpligtelser
Gald til banker
Leverandorer af varer og tjenesteydelser
Anden geld
Periodeaf gransningsposter

Geldsforpligtelser i alt

PASSIVER IALT

1 Anvendtregnskabspraksis
5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v
7 Sikkerhedsstillelser
8 Nartstiende parter

10.251.043 5.910.525

998.606 1.676.204

998.506 t.676.204

250.000
2.836.561
7.764.482

2t6.144
3.154.680
2.539.701

2.s00.000
4.998.678

0
5.630.094

7.498.678 5.630.094

0
776.OO4
913.743
637.473

75.945
208.846

1.131.103
631.413

2.320.560 7.987.307

9.879.238 7.677.40t
27.068.887 15.204.130
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I alt

Egenkapitalopgorelse

kr.

Egenkapital 1. januar 2017
Ka pitalf orhojelse
Omkostninger ved

kapitalf orhojelse
Overfort via resultatdisponering

Egenkapital
31. december 2OL7

Reserve for
udviklingsomkost

ninger Overf6rtresultatSelskabskapital

2t6.L44
33.8s6

0
0

3.154.680
0

0
-318.119

2.539.707
6.737.344

-20.150
-2.092.413

5.910.525
6.771.200

-20.150
-2.470.532

250.000 2.836.567 7.164.482 10.251.043
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Arsrapport 2017

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis

Arsrapporten for Ennogie ApS for 2077 er aflagt ioverensstemmelse med 6rsregnskabslovens bestem-
melser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Arsregnskabet er af lagt efter samme regnskabspraksis som sidste 5r.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved forste indregning til transaktionsdagens kurs. Valuta-
kursdifferencer, der opstSr mellem transaktionsdagens kurs og kursen p5 betalingsdagen, indregnes i

resultatopgorelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, geld og andre monetere poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valu-
takurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen p5 tidspunktet for tilgodehavendets eller
gaeldsforpligtelsens opstSen eller indregning i seneste 6rsregnskab indregnes i resultatopgorelsen
under f inansielle indtagter og omkostninger.

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud modtaget til dekning af omkostninger indregnes i resultatopgorelsen, n5r det er
sandsynligt, at alle betingelser for opnEelse af tilskuddet er opfyldt. Tilskud, der skaltilbagebetales
under visse omstendigheder, indregnes kun i det omfang, de ikke forventes tilbagebetalt.

Resultatopgorelsen

Nettoomsatning

lndtegter fra salg af handelsvarer og ferdigvarer, hvilket omfatter tagdakningslosninger, indregnes i

nettoomsatningen, n5r overgang af de vesentligste fordele og risici til kober har fundet sted, indtag-
ten kan opgores pStiOetiqt og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for overgang af de vesenlig-
ste fordele og risici tager udgangspunkt i standardiserede leveringsbetingelser baseret p5 lncoterms@
20 10.

lndtegter fra entreprisekontrakter, hvor kober har haft vesentlig indf lydelse p5 udformningen af akti-
vet indregnes som nettoomsetning, i takt med at produktionen udfores, hvorved nettoomsetningen
svarer til salgsvardien af 6rets udforte entreprisearbejder (produktionsmetoden). Metoden anvendes
n5r de samlede indtegter og omkostninger p5 kontrakten og fardiggorelsesgraden kan mSles pEliOe-
liqt.

NEr indtagterfra en entreprisekontrakt ikke kan skonnes pStiOetigt, indregnes kun omsatning svaren-
de til de medgSede omkostninger, i det omfang, det er sandsynligt, at de vil blive betalt af modparten.

Nettoomsetning mSles til dagsvardien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrevet p5
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsetningen.

Bruttof ortjeneste/bruttotab

I resultatopgorelsen er nettoomsetning, andre driftsindtegter og eksterne omkostninger med henvis-
ning til Srsregnskabslovens g 32 sammendraget til 6n regnskabspost benevnt
bruttof ortjeneste/bruttotab.

EY

Andre driftsindtagter

Andre driftsindtagter omfatter modtagne samt periodiserede offentlige tilskud, der indregnes i takt
med afskrivningen p5 f erdiggjorde udviklingsprojekter.

11
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrorende virksomhedens primere aktivitet,
der er af holdt i Srets lob, herunder omkostninger til reklame, administration, lokaler m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lon og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostnin-
ger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgorelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter af skrivninger p3 immaterielle anlagsaktiver

Afskrivningsgrundlaget, der opgores som kostprisen med fradrag af eventuel restverdi, afskrives line-
ert over den forventede brugstid, baseret p3 folgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Ferdiggjorte udviklingsprojekter 10 5r
Erhvervede immaterielle anlegsaktiver 5 5r

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger og indregnes i resultatopgorelsen med de
belob, der vedrorer regnskabs6ret.

Skat

Skat af Srets resultat omfatter aktuel skat af Srets forventede skattepligtige indkomst og Srets regule-
ring af udskudt skat. Arets skat indregnes i resultatopgorelsen med den del, der kan henfores til 6iets
resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henfores til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden indgSr i sambeskatning med ovrige dattervirksomheder. Den danske selskabsskat forde-
les mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige ind-
komst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgores som minimum i henhold til de galdende
satser for rentegodtgorelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med rest-
skat som maksimum betaler et tilleg i henhold til de galdende satser for rentetilleg til administrati-
onsselskabet.

1
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis (f ortsat)

Balancen

lmmaterielle anlaqsaktiver

U dviklingsom kost ninge r omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan
henfores til udviklingsaktiviteter.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske ge n nemforlig hed,
tilstrekkelige ressourcer og et potentielt lremtidigt marked eller udviklingsm ulighed kan pevises, og
hvor det er hensigten at fremstille, markedsfore eller anvende projektet, indregnes som immaterielle
anlegsaktiver, hvis kostprisen kan opgores p,ilideliqt, og der er tilstrekkelig sikkerhed for, at den
fremtidige indtjening kan dekke produktions-, salgs- og ad min ist rationsom kostn inger samt udviklings-
omkostninger.6vrige udviklingsom kostn in ger indregnes iresultatopgorelsen, efterhSnden som om-
kostningerne afholdes.

Udviklingsomkostn inger, der er indregnet ibalancen, mEles til kostpris med fradrag af akkumulerede
af- og nedskrivninqer.

Efter ferdiggorelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineart over den vurdere-
de okonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgor sedvanligvis 1O 6r.

Patenter og licenser mEles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Patenter af-
skrives lineart over 5 6r.

Vaerdif orringelse af anlagsaktiver

Den regnskabsmassige vardi af immaterielle anlagsaktiver vurderes Srligt for indikationer pA vardi-
forringelse.

Foreligger der indikationer p5 verdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsv€erdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmessige verdi.

Som gen indvindingsvard i anvendes den hojeste vardi af nettosalgspris og kapitalvardi. Kapitalvardi-
en opg0res som nutidsverdien af de forventede nettopengestromme fra anvendelsen af aktivet eller
aktivgruppen og forventede nettopengestromme ved satg af aktivet eller aktivgruppen efter endt
brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbagefores, nEr begrundelsen for nedskrivningen ikke lengere
best;r.

Varebeholdninger

Va rebehold nin ger mEles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsvardien lavere end kostpri-
sen, nedskrives til denne lavere verdi. Nettorealisationsverdien lor va rebehold ninge r opgores som
salgssum med fradrag af fErd iggo re lsesom kostn inger og omkostninger, der afholdes for at effektuere
salget, og fastsattes under hensyntagen til omseettelighed, ukurans og udvikling iforventet salqspris.

Kostprisen for rEvarer og hjalpematerialer omfatter kobspris med tillag af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender mSles til amortiseret kostpris, der sadvanligvis svarer til nominel verdi. Der
foretages nedskrivning til imodeg;else af tab baseret pA en objektiv indikation p3, at et
tilgodehavende er vardiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsverdi, s6fremt denne er
lavere end den regnskabsmassige verdi.

1
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis(fortsat)

kr.

2 Personaleomkostninger
Lonninger
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Egenkapital

Reserver for udviklingsomkostninger

Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger. Reserven kan ikke
benyttes til udbytte eller dekning af underskud. Reserven reduceres eller oploses, hvis de indregnede
udviklingsomkostninger udgSr af virksomhedens drift. Dette sker ved overforsel direkte til egenkapita-
lens frie reserver.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
Srets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere 6rs skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.

Udskudt skat mSles efter den balanceorienterede geldsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmassig og skattemessig verdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfalde, hvor opgorelse af
skattevardien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, mEles udskudt skat p3 grundlag af
den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat m6les pB grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er geldende pE balancedagen,
n6r den udskudte skat forventes udlost som aktuel skat. ,€ndring i udskudt skat som folge af andrin-
ger i skattesatser indregnes i resultatopgorelsen.

Geldsforpligtelser

Finansielle geldsforpligtelser m6les til amortiseret kostpris. Ovrige galdsforpligtelser mEles til netto-
rea lisationsverd ien.

Periodeaf g rensningsposter

Periodeafgrensningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger og tilskud,
som vedrorer indtegter i efterfolgende regnskabs6r.

20L7

2.945.385
59.116

t54.324

65.000
0

20.629

3.158.825 85.629

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskeftigede 6 4

Personaleomkostninger pA 2.158 t.kr. er i 2076 aktiveret som udviklingsprojekter under udforelse.
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20L6kr.

3 Skat af Srets resultat
Beregnet skat af 6rets skattepligtige indkomst
Arets regulering af udskudt skat

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Andre okonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser i ovrigt:

kr.

Leje- og leasingf orpligtelser

2017

0
-677.598

-175.516
154.886

-677.598 -20.530

4 lmmaterielleanlagsaktiver

Ferdig gjorte udviklingsprojekter

Fardiggjorte udviklingsprojekter pr. 31. december 2017 udgor 72.937 t.kr. og omfatter udvikling af
tagdakningslosninger med energilagring og energioptimering baseret p6 solenergitag.
Udviklingsprojektet blev ferdiggjort og taget i brug i december 2076 og afskrives over 1O 5r.

Virksomheden har i 2017 solgt og leveret sine forste produkter, der har medfort et positivt
dakningsbidrag.

Ledelsen har store forventninger til systemets anvendelse, og har ikke konstateret indikation pE
nedskrivningsbehov i forhold til den regnskabsmessige verdi.

5 Langfristedegaldsforpligtelser

Af de langfristede geldsforpligtelser vedrorende anden geld forfalder 1.250 t.kr. senere end 5 5r fra
balancedagen.

Af de langfristede galdsforpligtelser vedrorende periodeafgransningsposter indtegtsfores 2.473
t.kr. senere end 5 5r fra balancedagen.

6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v,

Andre eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med ovrige danske koncernvirksomheder. Som koncernvirksomhed hafter
selskabet ubegranset og solidarisk med ovrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter og
kildeskatter p6 udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.

De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgEr af
administrationsselskabets Srsregnskab, strategic capital Aps, cVR-nr .27 og 62 gB.

Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil
kunne medfore, at selskabets haftelse udgor et storre belob.

2017 2016

19.500 19.500

Leje- og leasingforpligtelser omfatter huslejeforpligtelser p5 19.500 kr. med en resterende
kontraktperiode pB 3 m6neder.
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7 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for virksomhedens gald overfor banker og kreditorer er stillet pant eller anden sikkerhed
ivirksomhedens aktiver for en samlet vardi af 3.50o t.kr. Den samlede regnskabsmassige verdi af
aktiverne, hvori der er stillet sikkerhed eller pant , udgor 21,.069 t.kt-

Noter

I Nertst;ende parter

Oplysning om koncernregnskaber

Modervirksomhed Hjemsted
Rekvirerinq af modervirksom-
hedens koncernregnskab

Strategic Capital ApS lslands Brygge 79C, 4. th.,
2300 Kobenhavn 5

Strategic Capital ApS
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