Leif Mikkelsen & Partnere A/S
Høegh Guldbergs Gade 36C, 1. th.
8700 Horsens
CVR-nr.: 32 67 64 21
________________________________
ÅRSRAPPORT
1. januar 2016 til 31. december 2016
________________________________
(7. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den

________________________
Frank Lynge Jensen
Dirigent

/

2017

Leif Mikkelsen & Partnere A/S

Indholdsfortegnelse

Påtegninger
Ledelsens påtegning ................................................................................................

3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning ..........................................................

4

Ledelsesberetning mv.
Selskabsoplysninger.................................................................................................

6

Ledelsens beretning .................................................................................................

7

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

1

Anvendt regnskabspraksis .......................................................................................

8

Resultatopgørelse ....................................................................................................

11

Balance .....................................................................................................................

12

Noter .........................................................................................................................

14

Leif Mikkelsen & Partnere A/S

Side 2 af 14

Leif Mikkelsen & Partnere A/S

Ledelsens påtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31.
december 2016 for Leif Mikkelsen & Partnere A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Horsens, den

/

2017

Direktion

___________________________
Poul Erik Brodersen

Bestyrelse

____________________
Frank Lynge Jensen
Formand

____________________
Christian Lind Andreasen

____________________
Poul Erik Brodersen

____________________
Jan Rundstrøm
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne af Leif Mikkelsen & Partnere A/S
Påtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Leif Mikkelsen & Partnere A/S for perioden 1. januar - 31. december
2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 31. december 2016 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
revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af
selskabet 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 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; 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
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. Fejlinformationer 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 årsregnskabet.
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 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 kontrol.
•
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 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 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 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 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 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
placering 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
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse 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.
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
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Hjørring, den

/

2017.

FN Regnskabskontoret
v/Finn Nielsen
Registreret revisionsvirksomhed
CVR nummer 15 94 50 01

Finn Nielsen
Registreret revisor, HD
Medlem af FSR - danske revisorer
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Leif Mikkelsen & Partnere A/S
Høegh Guldbergs Gade 36C, 1. th.
8700 Horsens
Telefon:
Telefax:
Hjemmeside:
E-mail:

75 64 78 11
75 64 00 65
www.leifmikkelsen.dk
mail@leifmikkelsen.dk

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

32 67 64 21
9. januar 2010
Horsens
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Frank Lynge Jensen, formand
Christian Lind Andreasen
Søren Eriksen Raahauge
Poul Erik Brodersen
Jan Rundstrøm

Direktion

Poul Erik Brodersen

Pengeinstitut

Nordea Bank
Rådhustorvet 13-19
8700 Horsens
Danske Bank
Jessensgade 1
8700 Horsens

Revisor

1

FN Regnskabskontoret
Registreret revisionsvirksomhed
v/Finn Nielsen
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Ledelsens beretning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets vigtigste forretningsområde er revisions- og rådgivningsvirksomhed.
Usædvanlige forhold
Der har ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket resultatet eller udviklingen i egenkapitalen.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling.
Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i
regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.
Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsregnskabet for Leif Mikkelsen & Partnere A/S for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse
C-selskaber.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 selskabet,
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 forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
Resultatopgørelsen
Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i
regnskabsposten bruttofortjeneste.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af
færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til
køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
Igangværende arbejder indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til
salgsværdien af årets udførte arbejde.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge
til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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 posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.
Balancen
Goodwill
Erhvervet goodwill ved selskabet stiftelse måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der i overensstemmelse med
branchekutyme er vurderet til 10 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og
reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på
anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Der
afskrives ikke på grunde.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til
materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på
de enkelte bestanddele er forskellige.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:
Restværdi
Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
4 år
0%
Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.
Finansielle anlægsaktiver
Deposita
Deposita måles til anskaffelsespris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
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Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien
måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det
enkelte igangværende arbejde.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller
nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser
afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer.
Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt
med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet
efterfølgende regnskabsår.

under

aktiver

omfatter

afholdte

omkostninger

vedrørende

Egenkapital
Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til
udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
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
acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier,
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på
grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til
den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte
nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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. Ændring i udskudt skat som følge
af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt
anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse
1. januar 2016 til 31. december 2016

1

1

2016

2015

Bruttofortjeneste ..................................................................

9.300.097

9.824.297

Personaleomkostninger .........................................................
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver .........................................................................

-7.635.320

-7.879.704

-625.829

-572.549

Driftsresultat .........................................................................

1.038.948

1.372.044

Andre finansielle indtægter ....................................................
Andre finansielle omkostninger ..............................................

0
-13.292

477
-59.519

Resultat før skat ...................................................................

1.025.656

1.313.002

Skat af årets resultat ..............................................................

-236.698

-247.619

Årets resultat ........................................................................

788.958

1.065.383

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte....................................................................
Overført resultat .....................................................................

780.927
8.031

1.000.000
65.383

Disponeret I alt .....................................................................

788.958

1.065.383
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Balance pr. 31. december 2016
Aktiver

1

2016

2015

Goodwill ..................................................................................

1.664.293

2.200.357

Immaterielle anlægsaktiver .................................................

1.664.293

2.200.357

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .................................

187.673

8.507

Materielle anlægsaktiver .....................................................

187.673

8.507

Deposita .................................................................................

268.538

268.538

Finansielle anlægsaktiver ...................................................

268.538

268.538

Anlægsaktiver .......................................................................

2.120.504

2.477.402

Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser .........................
Igangværende arbejde for fremmed regning .........................
Selskabsskat ..........................................................................
Andre tilgodehavender ...........................................................
Periodeafgrænsningsposter ...................................................

4.532.424
2.645.204
0
80.840
123.199

4.295.387
2.830.024
94.660
83.253
93.293

Tilgodehavender...................................................................

7.381.667

7.396.617

Likvide beholdninger ...........................................................

681.922

803.709

Omsætningsaktiver ..............................................................

8.063.589

8.200.326

Aktiver ...................................................................................

10.184.093

10.677.728
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Balance pr. 31. december 2016
Passiver

2

3
4

1

2016

2015

Selskabskapital ......................................................................
Overkurs ved emission ...........................................................
Overført resultat .....................................................................
Foreslået udbytte....................................................................

500.000
1.500.000
1.750.000
780.927

500.000
1.500.000
1.741.969
1.000.000

Egenkapital ...........................................................................

4.530.927

4.741.969

Hensættelse til udskudt skat ..................................................

781.415

941.051

Hensatte forpligtelser ..........................................................

781.415

941.051

Gældsbreve, tilknyttede virksomheder ...................................

0

0

Langfristede gældsforpligtelser .........................................

0

0

Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser .................
Gæld til tilknyttede virksomheder ...........................................
Selskabsskat ..........................................................................
Anden gæld ............................................................................

0
0
277.695
4.594.056

307.500
1.260
0
4.685.948

Kortfristede gældsforpligtelser ..........................................

4.871.751

4.994.708

Gældsforpligtelser ...............................................................

4.871.751

4.994.708

Passiver .................................................................................

10.184.093

10.677.728

Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Noter

1

2016

2015

Personaleomkostninger
Lønninger ...............................................................................
Pensioner ...............................................................................
Andre omkostninger til social sikring ......................................

6.564.773
866.611
203.936

6.898.432
788.222
193.050

Personaleomkostninger i alt ...............................................

7.635.320

7.879.704

Selskabet har i regnskabsåret 2016 beskæftiget gennemsnitligt 18 medarbejdere
mod 17 medarbejdere i forrige regnskabsår.

2

Egenkapital
Virksomhedskapital .................
Overkurs ved emission ...........
Overført resultat ......................
Foreslået udbytte ....................

3

Primo

Udbetalt udbytte

Forslag til resultatdisponering

Ultimo

500.000
1.500.000
1.741.969
1.000.000

0
0
0
-1.000.000

0
0
8.031
780.927

500.000
1.500.000
1.750.000
780.927

4.741.969

-1.000.000

788.958

4.530.927

Eventualforpligtelser
Eventualaktiver
Ingen.
Eventuelforpligtelser
Lejekontrakt:
Der er indgået lejekontrakt vedrørende kontorlejemål. Lejemålet er uopsigeligt
indtil 31. oktober 2018 og har en årlig leje på tkr. 747.

Sambeskatning/selskabsskat m.v.:
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for selskabsskatten af
koncernens sambeskattede indkomst.
Koncernens danske selskaber hæfter ligeledes solidarisk for kildeskat på
udbytter, renter og royalties.
4

1

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har ikke stillet sikkerhed overfor trediemand.
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