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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for LED iBond International A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet
et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den
Direktion

Rolf H. Sprunk-Jansen
Bestyrelse

Bjarne Henning Jensen

Frederik Bruhn-Petersen

Lars Frederiksen

Stig Poulsen

Flemming Bent Lindeløv

Claus Østergaard Pedersen

Formand
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til aktionærerne i LED iBond International A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for LED iBond International A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020, 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.

•

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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.

Glostrup, den

PKF Munkebo Vindelev
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 14 11 92 99

H. Munkebo Christiansen
Statsautoriseret revisor
mne3644
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Selskabsoplysninger
Selskabet

LED iBond International A/S
Agern Allé 5A
2970 Hørsholm
CVR-nr.:

36 04 16 09

Stiftet:

9. juli 2014

Hjemsted:

Hørsholm kommune

Regnskabsår:

1. januar - 31. december
7. regnskabsår

Bestyrelse

Bjarne Henning Jensen, Formand
Frederik Bruhn-Petersen
Lars Frederiksen
Stig Poulsen
Flemming Bent Lindeløv
Claus Østergaard Pedersen

Direktion

Rolf H. Sprunk-Jansen

Revision

PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Hovedvejen 56
2600 Glostrup

Bankforbindelse

Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V

Dattervirksomheder

LED iBond A/S, Hørsholm
KBMF IVS under frivillig likvidation, Odsherred
LED iBond Spain SL, Spanien
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Hovedtal
2020
t.kr.

2019
t.kr.

2018
t.kr.

2017
t.kr.

2016
t.kr.

1.046

489

24

56

-268

-1.707

-1.705

-2.032

-1.508

-1.269

1.293

-1.461

-294

-330

160

-241

-2.776

-1.808

-1.434

-865

Balancesum

118.483

92.961

88.489

67.574

32.530

Egenkapital

112.204

83.285

56.144

52.677

15.075

Resultatopgørelse:
Bruttofortjeneste
Resultat af ordinær primær drift
Finansielle poster, netto
Årets resultat
Balance:

Hovedtallene for årene 2016 og 2017 er ikke tilrettet efter fusionen med den tidligere dattervirksomhed
LED iBond IPR ApS i 2019.
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at være holdingselskab, udviklingsselskab samt at
foretage investering og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat efter skat udgør -240.957 kr. mod -2.776.067 kr. sidste år. Når man ser bort fra de negative
effekter af Covid-19 pandemien, anser ledelsen årets resultat for at være som forventet.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets
finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for LED iBond International A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for
klasse C-virksomheder.
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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.
Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og operationelle leasingomkostninger
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
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Anvendt regnskabspraksis
Afskrivninger
Afskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder
Udbytte fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder indtægtsføres i det
regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen
sambeskatning af koncernens danske virksomheder. Modervirksomheden er administrationsselskab for
sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.
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 (fuld fordeling).

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter, patenter og licenser
Udviklingsomkostninger omfatter blandt andet lønninger og gager samt omkostninger og materialer, der
direkte kan henføres til udviklingsaktiviteter.
Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den
fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.
Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives aktiverede udviklingsomkostninger lineært over den
vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 10 år.
Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afnedskrivninger. Patenter afskrives
lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 10
år.
Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter, patenter og licenser opgøres som forskellen mellem
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i
tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder 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, såfremt denne er lavere end
den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra
anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopenge-strømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.
Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

LED iBond International A/S · Årsrapport for 2020

10

PKF Munkebo Vindelev

Anvendt regnskabspraksis
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Egenkapital
Reserve for udviklingsomkostninger
Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger med fradrag af tilknyttede udskudte skatteforpligtelser. Reserven kan ikke benyttes til udbytte eller dækning af underskud.
Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede udviklingsomkostninger af skrives eller udgår af
virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til egenkapitalens frie reserver.
Selskabsskat og udskudt skat
LED iBond International A/S hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.
Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling
med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.
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. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.
Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer og -tab.
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.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

LED iBond International A/S · Årsrapport for 2020

11

PKF Munkebo Vindelev

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2020

2019

1.046.161

489.084

Personaleomkostninger

-1.064.535

-878.892

Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver

-1.688.392

-1.315.194

Resultat før finansielle poster

-1.706.766

-1.705.002

2.556.357

1.404.971

-25.000

0

-1.238.807

-2.865.841

-414.216

-3.165.872

173.259

389.805

-240.957

-2.776.067

Disponeret fra overført resultat

-240.957

-2.776.067

Disponeret i alt

-240.957

-2.776.067

Bruttofortjeneste
2

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Nedskrivning af finansielle aktiver
Øvrige finansielle omkostninger
Resultat før skat
3

Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2020

2019

Anlægsaktiver
4

Patenter samt lignende rettigheder

1.184.882

585.751

4

Færdiggjorte udviklingsprojekter

4.643.699

4.730.278

Immaterielle anlægsaktiver i alt

5.828.581

5.316.029

80.226.692

55.200.001

863.001

27.001

Finansielle anlægsaktiver i alt

81.089.693

55.227.002

Anlægsaktiver i alt

86.918.274

60.543.031

18.396.221

23.347.615

5

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

6

Kapitalandele i associerede virksomheder

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavender hos associerede virksomheder

70.506

70.506

806.307

734.407

2.060.669

2.341.735

92.867

145.167

318.993

43.576

Tilgodehavender i alt

21.745.563

26.683.006

Likvide beholdninger

9.818.988

5.734.836

31.564.551

32.417.842

118.482.825

92.960.873

7

Udskudte skatteaktiver

8

Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Balance 31. december
Passiver
Note

2020

2019

634.593

332.835

3.622.085

3.121.684

Overført resultat

107.946.953

79.830.584

Egenkapital i alt

112.203.631

83.285.103

0

5.000.000

117.304

0

Egenkapital
Virksomhedskapital
Reserve for udviklingsomkostninger

Gældsforpligtelser
9

Konvertible gældsbreve

9

Feriepengeforpligtelse, overgangsperiode

9

Gældsbreve

2.295.193

2.288.276

9

Anden langfristet gæld

1.620.153

1.271.868

Langfristede gældsforpligtelser i alt

4.032.650

8.560.144

9

Kortfristet del af langfristet gæld

0

0

1.480

0

Leverandører af varer og tjenesteydelser

1.127.239

649.924

Anden gæld

1.117.825

465.702

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

2.246.544

1.115.626

Gældsforpligtelser i alt

6.279.194

9.675.770

118.482.825

92.960.873

Gæld til pengeinstitutter

Passiver i alt

1

Usikkerhed ved indregning eller måling

10 Eventualposter
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Egenkapitalopgørelse

Virksom- Overkurs ved
hedskapital
emission

Egenkapital 1. januar 2019

Reserve for
udviklingsomkostninger

Overført resultat

I alt

269.852

0

3.094.421

52.779.871

56.144.144

0

29.854.043

0

0

29.854.043

0

0

0

-2.776.067

-2.776.067

62.983

0

0

0

62.983

resultat

0

-29.854.043

0

29.854.043

0

Overført fra overført resultat

0

0

27.263

-27.263

0

Egenkapital 1. januar 2020

332.835

0

3.121.684

79.830.584

83.285.103

Kontant kapitaludvidelse

135.175

28.924.892

0

0

29.060.067

0

0

0

-240.957

-240.957

99.418

0

0

0

99.418

0

-28.924.892

0

28.924.892

0

67.165

0

0

-67.165

0

0

0

500.401

-500.401

0

634.593

0

Kontant kapitaludvidelse
Årets overførte overskud eller
underskud
Gældskonvertering
Overkurs overført til overført

Årets overførte overskud eller
underskud
Gældskonvertering
Overkurs overført til overført
resultat
Overført fra frie reserver
Overført fra overført resultat

3.622.085 107.946.953 112.203.631
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Noter
1.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Ved opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse af selskabets aktiver kræves skøn over,
hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af af- og nedskrivning på anlægsaktiver.
De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i
sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå.

2.

2020

2019

Lønninger og gager

931.189

767.739

Pensioner

116.667

100.000

Andre omkostninger til social sikring

6.816

6.816

Personaleomkostninger i øvrigt

9.863

4.337

1.064.535

878.892

2

2

-71.900

10.327

-101.359

-400.132

-173.259

-389.805

Patenter
samt
lignende
rettigheder

Færdiggjorte
udviklingsprojekter

2.285.109

7.856.210

716.281

1.484.663

Kostpris 31. december 2020

3.001.390

9.340.873

Afskrivninger 1. januar 2020

1.699.358

3.125.932

117.150

1.571.242

Afskrivninger 31. december 2020

1.816.508

4.697.174

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

1.184.882

4.643.699

Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

3.

Skat af årets resultat
Årets regulering af udskudt skat
Skattekredit

4.

Immaterielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2020
Tilgang

Årets afskrivninger
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Noter

5.

31/12 2020

31/12 2019

Kostpris 1. januar 2020

55.200.001

55.200.000

Tilgang i årets løb

25.026.691

0

0

1

Kostpris 31. december 2020

80.226.692

55.200.001

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

80.226.692

55.200.001

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Overført fra kapitalandele i associerede virksomheder

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter
Regnskabsmæssig værdi hos LED
iBond
International
A/S
80.200.000

Ejerandel
100 %

Egenkapital
12.189.102

Årets resultat
-17.381.661

KBMF IVS under frivillig likvidation,
Odsherred

100 %

-135.016

-107.667

1

LED iBond Spain SL, Spanien

100 %

0

0

26.691

LED iBond A/S, Hørsholm

80.226.692

De oplyste tal for KBMF IVS under frivillig likvidation stammer fra selskabets årsrapport fra 2019, da
selskabet endnu ikke har aflagt årsrapport for 2020.
Selskabet LED iBond Spain SL har endnu ikke aflagt årsrapport.
Regnskabet for LED iBond A/S er endnu ikke underskrevet, hvorfor tallene for denne således er
baseret på udkastet af selskabets årsrapport for 2020.
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PKF Munkebo Vindelev

Noter

6.

31/12 2020

31/12 2019

27.001

1

Tilgang i årets løb

861.000

27.001

Afgang i årets løb

-25.000

-1

Kostpris 31. december 2020

863.001

27.001

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

863.001

27.001

Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris 1. januar 2020

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

Ejerandel
41 %

Egenkapital
1.197.993

Årets resultat
-119.128

Regnskabsmæssig værdi hos LED
iBond
International
A/S
1

LED Aviation A/S, Roskilde

41 %

-4.532

-8.532

252.000

LED VirusKill A/S, Hørsholm

45 %

0

0

611.000

LED Livestock ApS, Odense

863.001

Selskaberne LED Livestock ApS og LED Aviation IVS har alle afsluttet regnskabsår pr. 31.
december 2020, men har endnu ikke aflagt årsrapport, hvorfor tallene er baseret på selskabernes
årsrapporter for 2019.
Selskabet LED VirusKill A/S har afsluttet første regnskabsår pr. 31. december 2020, men har endnu
ikke aflagt årsrapport.
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Noter

7.

31/12 2020

31/12 2019

734.407

744.734

71.900

-10.327

806.307

734.407

-1.282.288

-1.164.345

2.088.595

1.898.752

806.307

734.407

2.341.735

2.457.601

-2.341.735

-2.457.601

2.060.669

2.341.735

2.060.669

2.341.735

Udskudte skatteaktiver
Udskudte skatteaktiver 1. januar 2020
Udskudt skat af årets resultat

Udskudt skat påhviler følgende poster:
Immaterielle anlægsaktiver
Fremført underskud fra tidligere år

8.

Tilgodehavende selskabsskat
Tilgodehavende selskabsskat 1. januar 2020
Betalt selskabsskat vedrørende sidste år
Beregnet selskabsskat for indeværende år

9.

Gældsforpligtelser
Gæld i alt
31/12 2020

Kortfristet
del af langfristet gæld

Langfristet
gæld
31/12 2020

Restgæld
efter 5 år

117.304

0

117.304

0

Gældsbreve

2.295.193

0

2.295.193

2.190.000

Anden langfristet gæld

1.620.153

0

1.620.153

1.620.153

4.032.650

0

4.032.650

3.810.153

Feriepengeforpligtelse,
overgangsperiode

10.

Eventualposter
Sambeskatning
Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.
Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør estimeret maksimalt: 0
t.kr.
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