
CVR-nr. 16447404

LUNDING SMITH CONSULTING ApS
Strandengen 7
4000 Roskilde

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2018

Peter Smith
Dirigent



Side 2 af 10

CVR-nr. 16447404

Indhold

Virksomhedsoplysninger
Virksomhedsoplysninger ................................................................................................................................. 3

Ledelsesberetning
Ledelsesberetning ............................................................................................................................................ 4

Årsregnskab
Anvendt regnskabspraksis ............................................................................................................................... 5
Resultatopgørelse  ............................................................................................................................................ 8
Balance  ............................................................................................................................................................ 9



Side 3 af 10

CVR-nr. 16447404

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden LUNDING SMITH CONSULTING ApS
Strandengen 7
4000 Roskilde

Telefonnummer: 40204334
e-mailadresse: peter@lundingsmith.dk

CVR-nr: 16447404
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Danske Bank
Stændertorvet 1
4000 Roskilde
DK Danmark
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Ledelsesberetning
Selskabets hovedaktiviteter er at udøve konsulentvirksomhed - herunder rådgivning vedr. IT , administration
og datahåndtering 
 
Virksomheden har i 2017 haft en tilfredsstillende omsætning fra 3 nye kunder, med behov for rådgivning og
undervisning af egne medarbejdere. Det er dog usikkert om dette samarbejde kan forsætte i 2018.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for .Regnskabsklasse B
RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms,
afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
væ-sentligste aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler,
operationelle leasingomkostninger, tab på debitorer mv. 
 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til
social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser
fra offentlige myndigheder.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds
resultat efter skat og efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill.
 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle
om-kostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
værdipa-pirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser
samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger
indreg-nes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

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.
 
BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver 
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives
lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Afskrivningsperioden er foretaget
ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil samt
branchemæssige forhold. 
Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til
genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Patenter afskrives over den resterende patentperiode, og
licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 8 år. 
Immaterielle anlægsaktiver nedskrives generelt til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end
regn-skabsmæssig værdi. 
Fortjeneste eller tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde. 
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
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tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
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 eller andre driftsomkostninger.
 
Finansielle anlægsaktiver 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i moderselskabets balance efter den indre værdis metode. 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af
virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med
fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende
værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Goodwill afskrives lineært over
afskrivningsperioden, der udgør 5 år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af den
erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil samt branchemæssige forhold. 
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for
nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger
anskaffelsesværdien. 
Tilknyttede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt
tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. Såfremt
den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende be-løb
under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forplig-telse til at
dække tilknyttede virksomheders underbalance. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele 
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier og andre
værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke
børsnoterede værdipapirer måles til kostpris.
 
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. 
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.
Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under henholdsvis
omsæt-ningsaktiver og gæld. 
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og
forpligtelser. 
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. 
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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser 
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
låneomkostninger. 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
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den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld,
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.

Nettoomsætning  .............................................................................. 58.502 3.000
Eksterne omkostninger  ................................................................... -28.651 -38.658

Bruttoresultat  ................................................................................ 29.851 -35.658

Personaleomkostninger  ................................................................... 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 
 ......................................................................................................... 

0

Resultat af ordinær primær drift  ................................................ 29.851 -35.658

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender,
der er anlægsaktiver  ........................................................................ 

0 0

Andre finansielle indtægter  ............................................................ 0 61.343
Nedskrivning af finansielle aktiver  ................................................ 0 0
Øvrige finansielle omkostninger  .................................................... 0 0

Ordinært resultat før skat  ........................................................... 29.851 25.685

Skat af årets resultat  ........................................................................ 0

Årets resultat  ................................................................................. 29.851 25.685

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen  ........................... 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode  ............... 0
Overført resultat  .............................................................................. 29.851 25.685

I alt  ................................................................................................. 29.851 25.685
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Balance 31. december 2017
Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.

Goodwill  ....................................................................................... 0

Immaterielle anlægsaktiver i alt  ................................................ 0

Grunde og bygninger  .................................................................... 0
Produktionsanlæg og maskiner  ..................................................... 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  ....................................... 0

Materielle anlægsaktiver i alt  .................................................... 0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  ..................................... 0
Kapitalandele i associerede virksomheder  .................................... 1.368.000 1.289.000
Andre værdipapirer og kapitalandele  ............................................ 547.377 547.377

Finansielle anlægsaktiver i alt  ................................................... 1.915.377 1.836.377

Anlægsaktiver i alt  ...................................................................... 1.915.377 1.836.377

Råvarer og hjælpematerialer  ......................................................... 0
Fremstillede varer og handelsvarer  ............................................... 0

Varebeholdninger i alt  ................................................................ 0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  ................................. 0

Tilgodehavender i alt  .................................................................. 0

Andre værdipapirer og kapitalandele  ............................................ 0

Værdipapirer og kapitalandele i alt  .......................................... 0

Likvide beholdninger  .................................................................... 732.995 253.456

Omsætningsaktiver i alt  ............................................................. 732.995 253.456

Aktiver i alt  .................................................................................. 2.648.372 2.089.833
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Balance 31. december 2017
Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.

Registreret kapital mv.  .................................................................. 200.000 200.000
Andre reserver  .............................................................................. 2.418.521 1.864.148
Overført resultat  ............................................................................ 29.851 25.685

Egenkapital i alt  .......................................................................... 2.648.372 2.089.833

Hensættelse til udskudt skat  .......................................................... 0

Hensatte forpligtelser i alt  .......................................................... 0

Gæld til realkreditinstitutter  .......................................................... 0
Gæld til banker  ............................................................................. 0
Skyldig selskabsskat  ..................................................................... 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt  ......................................... 0

Gæld til realkreditinstitutter  .......................................................... 0
Gæld til banker  ............................................................................. 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser  ...................................... 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder  ........................... 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder  .......................... 0
Skyldig selskabsskat  ..................................................................... 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til
social sikring  ................................................................................. 

0

Forslag til udbytte for regnskabsåret  ............................................ 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  .......................................... 0

Gældsforpligtelser i alt  ............................................................... 0

Passiver i alt  ................................................................................. 2.648.372 2.089.833


