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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2016 for FC Roskilde AIS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stil

ling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om

handler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 28. marts 2017

Direktion

LJL

__

Dennis Poulsen Clausibor
adm. direktør

Frank eorgTFaulow

Bestyrelse

Bo Tue Knudsen
formand -

i



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i FC Roskilde A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for FC Roskilde AIS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter koncernens pengestrømme for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark. Vort 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 in
ternationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, lige
som vi har opfyldt vor øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vor opfattelse, at det opnå
ede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 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 for 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 drif
ten eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uan
set om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikker
hed 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 væsent
lig 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 økonomi
ske 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 revisi
onen. Herudover:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation årsregnskabet, uanset om denne skyldes be
svigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbe

vis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vor konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig

fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet be
svigelser 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 revisionshandling

er, 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 regnskabs
mæssige 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 be
givenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konklu
derer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vii vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger her
om i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklu
sioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige be
givenheder 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 kon
trol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vor konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion

med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vor revision af årsregnskabet er det vort ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse ov

erveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vor viden opnået ved revisionen

eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vort ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til års
regnskabsloven.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn
skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinforma
tion i ledelsesberetningen.

Greve, den 28. marts 2017

Global Revision ApS
Registrere revisionsanpartsselskab

2 17 17

Henrik J anse
Registre et revis r

4



Selskabsoplysninger

Selskabet FC Roskilde AIS
Rådmandshaveri 10
4000 Roskilde

Telefon: 46365037
Hjemmeside: www.fc-roskilde.dk

CVR-nr.: 21 85 60 88
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 1. juli 1999
Hjemsted: Roskilde

Regnskabsomlægningsperiode: 01.07.2014 - 31.12.2015

Bestyrelse Bo Tue Knudsen, formand
Claus Grønborg
Dan Hacke
Tom Rasmussen
Christian Juel Glem
Frank Georg Thaulow
Lars Hinrich

Direktion Dennis Poulsen, adm, direktør
Claus Grønborg

Revision Global Revision ApS
Registreret revisionsanpartsselskab
Greve Strandvej 9
2670 Greve

Pengeinstitut Spar Nord
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedformål har i lighed med tidligere år bestået i at drive betalt fodbold og dermed beslægtet
virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der har ikke i regnskabsåret været usædvanlige forhold af betydning.

Udviklingen i aktiviteter og Økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsperioden haft endnu en markant fremgang i selskabets aktiviteter og indtægtsgtundlag,
som i al væsentlighed er omsat til investeringer i spillertruppen mv. med henblik på at opfylde klubbens
målsætning om fastholdelse i NordicBet ligaen og på længere sigt, med henblik på oprykning til Superligaen.

Som led i klubbens langsigtede strategi har ledelsen gennem længere tid arbejdet med et finansieret
stadionprojekt på nuværende lokation til gavn for byens borgere og virksomheder. Ledelsen vil gerne sige tak for
de mange positive tilkendegivelser og rette en særlig tak til kommunen, som stiller grund til rådighed i projektet.
Ledelsen forventer, at projektet vil kunne gennemføres inden for de næste 1-4 år.

Ledelsen arbejder fortsat på at tilpasse driften til klubbens målsætninger, herunder at forbedre driften og gøre det
attraktivt at tiltrække nye investorer og sponsorer med henblik på at udvikle klubben. Det er ledelsens vurdering,
at klubben indenfor en kortere årrække vil nå de opstillede mål.

Klubben har i de første måneder af 2017 haft en større tilgang af nye sponsorer, hvilket underbygger fremgangen i
interessen for klubben.

Virksomhedens forventede udvikling

Selskabet forventer et positivt resultat for 2017.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets fi
nansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for FC Roskilde A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.

Sammenligningstal er medtaget i hele kr. og udgør en periode på 18. mdr. svarende til den aflagte årsrapport for
2014/15.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af fi
nansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgØrelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivnin
ger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og akti
vets 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 be
skrevet 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 årsrapporten aflæg
ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

7



Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter sponsorindtægter, entre- og tv-indtægter, tilskud samt merchandise mv.

Sponsorindtægter indregnes lineært over aftaleperioden, medmindre en anden metode bedre afspejler den
enkelte aftales færdiggørelsesgrad.

Entreindtægter indregnes ved gennemførelse af den begivenhed, der er solgt entre til.

Tv-indtægter indregnes forholdsmæssigt baseret på indholdet af de indgåede kontrakter og under hensyntagen til
de parametre, der indgår i opgørelsen af tv-indtægterne. Som udgangspunkt indregnes Tv-indtægterne lineært

over aftaleperioden, medmindre en anden metode bedre afspejler aftalens færdiggørelsesgrad.

Salg af spillere og merchandise indregnes, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag. Nettoomsætning opgøres

eksklusive moms, afgifter ol., der opkræves på vegne af tredjemand, og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger, der afholdes for at opnå årets
nettoomsætning, samt omkostninger til salg, biler, lokaler, administration og operationelle leasingydelser mv.

Ydelser på operationelle leasingkontrakter indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Restleasingforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til soci
al sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offent

lige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og —omkostninger, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer

samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v. Finansielle indtægter og —omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virk
somheder i forhold til disses skattepligtige indkomster, I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæs

sigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse

af eget skattemæssigt overskud.
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Anvendt regnskabspraksis

Årets skat, som 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler og andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af

akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet

brugstid.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på

grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor akti

vet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til material

er, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi

er:

Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år
Indretning af lejede lokaler 10 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtæg

ter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FI FO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskri

ves til denne lavere værdi.

Varebeholdninger består af indkøbte handelsvarer (merchandise), og måles til vægtet gennemsnitlig kostpris.

Kostpris for handeisvarer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. I tilfælde, hvor

nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives denne til lavere værdi. Nettorealisationsværdien for

varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget, og

fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Værdien reduceres med riedskrivning til

imødegåelse af forventede tab.
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Anvendt regnskabspraksis

Pe riodeafgrænsn i ngs poster

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende ef
terfølgende regnskabsår.

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tids
punktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skatte

pligtige 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 hen

holdsvis afvikling afforpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremfØrseisberettiget skattemæssigt underskud, måles til den

værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved mod-

regning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteakti

ver måles til nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amor

tiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2016 2015/14

kr. kr.

Nettoomsætning 12.955.623 17.088.996

Andre eksterne omkostninger -4.414.032 -5.868.851

Bruttoresultat 8.541.591 11.220.145

Persona leom kostninger 1 -9.606.567 -12.088.318

Resultat fØr af- og nedskrivninger -1.064.976 -868.173

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver -84.584 -83.478

Resultat før finansielle poster -1.149.560 -951.651

Finansielle indtægter 826 301.841

Finansielle omkostninger -33.302 -54.702

Resultat før skat -1.182.036 -704.512

Skat af årets resultat 2 259.633 114.871

Årets resultat -922.403 -589.641

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat -922.403 -589.641

-922.403 -589.641
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Balance 31. december

Note 2016 2015

kr. kr.

Aktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 48.768 13.120

Indretning af lejede lokaler 707.606 665.116

Materielle anlægsaktiver 3 756.374 678.236

Anlægsaktiver i alt 756.374 678.236

Handelsvarer 372.919 354.945

Varebeholdninger 372.919 354.945

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 400.012 1.065.619

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 43.423 0

Andre tilgodehavender 844.399 333.823

Udskudt skatteaktiv 5 799.336 539.703

Periodeafgrænsningsposter 971.273 562.045

Tilgodehavender 3.058.443 2.501.190

Likvide beholdninger 95.470 186.171

Omsætningsaktiver i alt 3.526.832 3.042.306

Aktiver i alt 4.283.206 3.720.542
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Balance 31. december

Note 2016 2015

kr. kr.

Passiver

Selskabskapital 1.870.416 1.870.416

Overført resultat -1.014.817 -92.414

Egenkapital 4 855.599 1.778.002

Gæld til tilknyttede virksomheder 1.000.000 0

Langfristede gældsforpligtelser 6 1.000.000 0

Banker 261.440 251.123

Leverandører af varer og tjenesteydelser 504.372 1.035.466

Anden gæld 1.169.911 655.951

Pe riodeafgrænsni ngsposter 491.884 0

Kortfristede gældsforpligtelser 2.427.607 1.942.540

Gældsforpligtelser i alt 3.427.607 1.942.540

Passiver i alt 4.283.206 3.720.542

Eventualposter mv. 7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 8
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Noter

2016 2015/14

kr, kr.
Personaleomkostninger

Lønninger 7.189.092 8.929.955

Pensioner 551.938 555.063

Andre omkostninger til social sikring 144.486 85.419

Andre personaleomkostninger - 1.502.786 2.210.431

9.388.302 11.780.868

Fremmed assistance 218.265 307.450

9.606.567 12.088.318

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 20 14

Ifølge rsregnskabsIovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt.

2016 2015/14

kr. kr.
2 Skat af årets resultat

Årets udskudte skat -259.633 -114.871

-259.633 -114.871
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Noter

3 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,

driftsmateriel og Indretning af leje-

inventar de lokaler

Kostpris 1. januar 2016 694.692 676.429

Tilgang i årets lb 50.722 112.000

Afgang i årets løb 0 0

Kostpris 31. december 2016 745.414 788.429

Af- og nedskrivninger 1. januar 2016 681.572 11.314

Årets afskrivninger 15.074 69.509

Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver 0 0

Af- og nedskrivninger 31. december 2016 696.646 80.823

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 48.768 707.606

4 Egenkapital

Selskabskapital Overført resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2016 1.870.416 -92.414 1.778.002

Årets resultat 0 -922.403 -922.403

Egenkapital 31. december 2016 1.870.416 -1.014.817 855.599

Selskabskapitalen består af 1.870.416 aktier à nominelt kr. 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Selskabskapitalen har udviklet sig således:

2016 2015 2014

kr. kr. kr.
Selskabskapital 1. januar 2016 1.870.416 500.000 510.000

Tilgang i året 0 1.370.416 500.000

Afgang i året 0 0 -510.000

Selskabskapital 1.870.416 1.870.416 500.000
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Noter

2016 2015

kr. kr.
5 Udskudt skatteaktiv

Udskudt skatteaktiv, primo 539.703 424.832

Årets ændring til udskudt skatteaktiv 259.633 114.871

Udskudt skatteaktiv, ultimo 799.336 539.703

6 Langfristede gældsforpligtelser

Gæld

Gæld 31. december Afdrag Restgæld

1. januar 2016 2016 næste âr efter 5 år

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 1.000.000 0 0

0 1.000.000 0 0

7 Eventualposter m.v.

Operationel leasing
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på tkr. 139.

Leasingkontrakterne har en restløbetid på op til 55 måneder med en samlet restforpligtelse på tkr. 391

Tra n sfe rforp I igtelse r:
Selskabet har påtaget sig en forpligtelse på t.kr. 400. Forpligtelsen er tidsbegrænset frem til sommeren 2018.

Hæftelse i sambeskatningen:
Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for skat af koncernens
sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for
fællesregistrering af moms.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.
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