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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2014 - 31.
december 2014 for Inventio.IT A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende
billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Herlev, den 15. april 2015
I direktionen:

Thomas Klavsen

Herlev, den 15. april 2015
I bestyrelsen:

Tommy Hjortshøj Lerche

Thomas Klavsen

Nevenka Lorena Sotomayor-Schroeder
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Inventio.IT A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Inventio.IT A/S for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december
2014, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har
udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav
ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og
udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig
fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens
udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om
ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige
samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund
vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hellerup, den 15. april 2015
MOMENTUM REVISION
Registrerede Revisorer ApS

Kristian Lervang Skov
Registreret revisor
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Ledelsesberetning
Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er at drive konsulentvirksomhed inden for IT-branchen.
Usædvanlige forhold
Der er ingen usædvanlige forhold.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør kr. 3.976.076.
Egenkapitalen udgør kr. 4.537.486.
Årets resultat anses som tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.

Side 4

MomentumRevision
Registrerede Revisorer

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Inventio.IT A/S for 1. januar 2014 - 31. december 2014 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af
enkelte regler for klasse C.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Selskabets årsregnskab er aflagt i DKK.
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 ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger 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
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 regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv 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 beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver bliver gennemgået årligt
for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal
afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg 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.
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Anvendt regnskabspraksis
Vareforbrug
Omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingsomkostninger mv.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger mv.
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.
Moderselskabet og de danske koncernvirksomhederne er sambeskattede. Den danske selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.
Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregningen af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.
BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill
afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Udviklingsomkostninger og omkostninger til internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret.
Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
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Anvendt regnskabspraksis
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:
Brugstid
Restværdi
Driftsmateriel og inventar ...........................
0%
2-5 år
Indretning af lejede lokaler .........................
0%
5 år
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger 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, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
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 på en entreprisekontrakt 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. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien
af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer og tab på tilgodehavender. Nettoforpligtelser
udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer med fradrag af tab på
tilgodehavender overstiger salgssummen.
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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 aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Skyldig skat 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 opgjort 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. For indeværende år er
anvendt en skattesats på 23,50%.
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Anvendt regnskabspraksis
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen
som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes
værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, forpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på
balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen
på tidspunktet for tilgodehavendets eller forpligtelsens opståen indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
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Resultatopgørelse
Spec.

Note

2014

2013

1 Nettoomsætning ..........................................................................
2 Vareforbrug .................................................................................

71.004.259
-23.315.970

66.000.639
-21.032.472

DÆKNINGSBIDRAG ................................................................

47.688.289

44.968.167

Andre eksterne omkostninger i alt ..............................................

-6.546.900

-7.339.549

BRUTTORESULTAT ................................................................

41.141.389

37.628.618

7 Personaleomkostninger................................................................

-33.402.847

-33.473.715

INDTJENINGSBIDRAG............................................................

7.738.542

4.154.903

-2.579.180

-2.839.719

5.159.362

1.315.184

153.013
-27.384

159.830
-12.346

5.284.991

1.462.668

-1.308.916

-330.185

3.976.076

1.132.483

Udbytte for regnskabsåret ...........................................................
Overført resultat ..........................................................................

4.000.000
-23.925

1.100.000
32.483

Disponeret i alt ............................................................................

3.976.076

1.132.483

Afskrivninger ..............................................................................

1

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ............................
8 Finansielle indtægter ..................................................................
9 Finansielle omkostninger ............................................................

2
3

RESULTAT FØR SKAT ...........................................................
Skat af årets resultat ....................................................................
ÅRETS RESULTAT ..................................................................

4

OVERSKUDSDISPONERING:
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Balance
AKTIVER
Spec.

Note

31/12-14

31/12-13

ANLÆGSAKTIVER:
Immaterielle anlægsaktiver:
Goodwill .....................................................................................

1

175.317

251.317

175.317

251.317

2.893.487
133.593

2.930.340
299.643

Materielle anlægsaktiver i alt .....................................................

3.027.080

3.229.983

Finansielle anlægsaktiver:
11 Tilgodehavender tilknyttede virksomheder ................................

2.764.296

2.940.378

Finansielle anlægsaktiver i alt ....................................................

2.764.296

2.940.378

ANLÆGSAKTIVER I ALT .......................................................

5.966.693

6.421.678

Varebeholdninger:
Handelsvarer ...............................................................................

377.682

92.327

Varebeholdninger i alt ...............................................................

377.682

92.327

Tilgodehavender:
10 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser ................
Igangværende arbejder for fremmed regning .............................
11 Tilgodehavender tilknyttede virksomheder ................................
12 Andre tilgodehavender ...............................................................
17 Selskabsskat ................................................................................
Udskudt skatteaktiv ....................................................................
Periodeafgrænsningsposter .........................................................

10.306.307
0
41.966
116.790
0
303.844
783.695

11.381.481
0
0
52.815
168.400
427.555
847.466

Tilgodehavender i alt ..................................................................

11.552.602

12.877.717

Værdipapirer ...............................................................................

2.435.988

0

13 Likvide beholdninger ..................................................................

5.870.843

985.456

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .............................................

20.237.115

13.955.500

AKTIVER I ALT ........................................................................

26.203.808

20.377.178

Immaterielle anlægsaktiver i alt .................................................
Materielle anlægsaktiver:
Driftsmateriel og inventar ...........................................................
Indretning af lejede lokaler .........................................................

1
1

OMSÆTNINGSAKTIVER:
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Balance
PASSIVER
Spec.

Note

31/12-14

31/12-13

500.000
37.486
4.000.000

500.000
61.410
1.100.000

4.537.486

1.661.410

Kortfristede gældsforpligtelser:
Leverandører af varer og tjenesteydelser ...................................
Periodeafgrænsningsposter..........................................................
Gæld tilknyttede virksomheder ..................................................
Gæld til associerede virksomheder .............................................
Selskabsskat ................................................................................
Anden gæld .................................................................................

3.758.786
9.170.505
0
2.266
31.816
8.702.950

3.130.306
6.978.325
231.260
2.266
0
8.373.611

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ............................................

21.666.323

18.715.768

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ............................................

21.666.323

18.715.768

PASSIVER I ALT ......................................................................

26.203.808

20.377.178

EGENKAPITAL:
Aktiekapital..................................................................................
Overført overskud .......................................................................
Forslag til udbytte for regnskabsåret ..........................................
EGENKAPITAL I ALT ..............................................................

6

GÆLDSFORPLIGTELSER:

14
15
16
17
18

Kontraktlige forpligtelser og eventual poster mv........................ 7
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser ......................................... 8
Nærtstående parter....................................................................... 9
Personaleforhold ......................................................................... 10
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Noter
1 Anlægsoversigt
Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Kostpris 1. januar 2014 .......................................................................................................
Tilgang .................................................................................................................................
Afgang .................................................................................................................................

380.000
0
0

Kostpris 31. december 2014.................................................................................................

380.000

Afskrivninger 1. januar 2014...............................................................................................
Årets afskrivninger ..............................................................................................................
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver ..........................................................

128.683
76.000
0

Afskrivninger 31. december 2014........................................................................................

204.683

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2014.................................................................

175.317

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og
inventar

Kostpris 1. januar 2014................................................................................
Tilgang ........................................................................................................
Afgang .........................................................................................................

11.074.072
2.464.586
-1.333.502

564.216
0
0

Kostpris 31. december 2014........................................................................

12.205.156

564.216

Afskrivninger 1. januar 2014.......................................................................
Årets afskrivninger ......................................................................................
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver .................................

8.130.400
2.119.594
-938.325

264.573
166.050
0

Afskrivninger 31. december 2014...............................................................

9.311.669

430.623

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2014.........................................

2.893.487

133.593
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Noter
1 Anlægsoversigt, forsat
Afskrivninger

2014

2013

Goodwill ......................................................................................................
Fortjeneste ved salg af IT, inventar og biler ...............................................
Driftsmateriel og inventar ...........................................................................
Indretning af lejede lokaler .........................................................................
Småanskaffelser, IT-udstyr og inventar ......................................................

76.000
-148.093
2.119.594
166.050
365.629

74.495
-164.753
2.395.543
178.866
355.568

Afskrivninger i alt .......................................................................................

2.579.180

2.839.719

2 Finansielle indtægter
Af de finansielle indtægter udgør kr. 135.618 renter fra tilknyttede virksomheder.

3 Finansielle omkostninger
Af de finansielle omkostninger udgør kr. 6.750 renter til tilknyttede virksomheder.

4 Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst ...........................................
Regulering af skat vedrørende tidligere år ..................................................
Regulering af hensættelse til udskudt skat .................................................

1.183.816
1.389
123.711

369.600
5.894
-45.309

Skat af årets resultat i alt .............................................................................

1.308.916

330.185

5 Igangværende arbejder for fremmed regning

31/12-14

31/12-13

Igangværende arbejder for fremmed regning .............................................
Acontofaktureringer ....................................................................................

0
0

0
0

Igangværende arbejder for fremmed regning i alt ......................................

0

0
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Forslag
til årets
resultatford.

6 Egenkapital

01/01-14

Udbetalt
udbytte

Aktiekapital...................................................
Overført resultat............................................
Henlagt udbytte ............................................

500.000
61.410
1.100.000

-1.100.000

-23.925
4.000.000

500.000
37.486
4.000.000

I alt ................................................................

1.661.410

-1.100.000

3.976.076

4.537.486

31/12-14

31/12-13

Selskabskapitalen er fordelt således:
Kapitalandele, 500 stk. á nominelt kr. 1.000 ..............................................

500.000

31/12-14

500.000

Der har i de foregående 4 år hverken været kapitalforhøjelse eller -nedsættelse.

7 Kontraktlige forpligtelser og eventual poster mv.
Sambeskatning
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med moderselskabet TKL Holding af 2001 ApS som
administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for
den samlede selskabsskat.
Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle
forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte.
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7 Kontraktlige forpligtelser og eventual poster mv. - fortsat
Øvrige
Til sikkerhed for udlejer er der stillet bankgaranti kr. 734.625.
Der er indgået lejekontrakt som er uopsigelig indtil 31. marts 2018. Lejen indexreguleres årligt med
minimum 2% og ud fra denne betragtning har selskabet en huslejeforpligtelse på minimum kr.
3.979.137. Endvidere er selskabet forpligtet til at betale sin andel af fællesomkostningerne, pt. ca. 24
t.kr. pr. mdr.
Der er indgået ny lejekontrakt som er uopsigelig indtil 31. december 2017. Lejen indexreguleres årligt
med minimum 2,5% pr. 1. januar 2017 og ud fra denne betragtning har selskabet en huslejeforpligtelse
på minimum kr. 2.914.926. Endvidere er selskabet forpligtet til at betale sin andel af
fællesomkostningerne som pt. er meget lave.
Der er indgået ny lejekontrakt som er uopsigelig indtil 31. juli 2017. Lejen indexreguleres årligt med
minimum 2% pr. 1. januar 2016 og ud fra denne betragtning har selskabet en huslejeforpligtelse på
minimum kr. 521.400. Endvidere er selskabet forpligtet til at betale sin andel af fællesomkostningerne
som pt. er meget lave.
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:
Restløbetid i 19 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på kr. 8.499, i alt kr. 161.481.
Restløbetid i 34 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på kr. 5.500, i alt kr. 187.000.
Restløbetid i 34 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på kr. 6.474, i alt kr. 220.116.
Restløbetid i 36 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på kr. 6.400, i alt kr. 230.400.
Restløbetid i 30 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på kr. 8.818, i alt kr. 264.540.
Restløbetid i 36 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på kr. 6.754, i alt kr. 243.144.
Restløbetid i 27 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på kr. 2.469, i alt kr. 37.020.
Restløbetid i 35 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på kr. 8.205, i alt kr. 287.175.
Selskabets samlede forpligtelse til operationelle leje- og leasingaftaler er i alt kr. 1.630.876.
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8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for bankengagement er der givet virksomhedspant på kr. 2.000.000. Virksomhedspantet
omfatter sikkerhed i varebeholdninger, goodwill, rettigheder, tilgodehavender fra salg af varer og
tjenesteydelser samt driftsmateriel og inventar.

9 Nærtstående parter
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller
minimum 5% af egenkapitalen.
TKL Holding af 2001 ApS, Hornsherredvej 281, 4070 Kirke Hyllinge
Lerche Holding af 2007 ApS, Thetisvej 14, 8960 Randers SØ

10 Personaleforhold

2014

2013

Lønninger ....................................................................................................
Pensioner .....................................................................................................
Andre omkostninger til social sikring .........................................................
Øvrige personaleomkostninger ...................................................................
Regulering af feriepengeforpligtelse ..........................................................

31.320.316
13.092
311.280
1.163.530
594.629

31.248.644
14.616
215.041
1.486.248
509.166

Personale omkostninger i alt .......................................................................

33.402.847

33.473.715

Gennemsnitligt antal ansatte .......................................................................

61

60
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