Stensbjergvej 7, 3. th, 4600 Køge

Årsrapport for
2021

CVR-nr. 39 31 78 50

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. juni 2022.

Mike Valencia Nielsen
dirigent

Øster Allé 42 . DK-2100 København Ø . Tlf.: 35 38 48 88 . CVR-nr.: 32 28 52 01 . martinsen.dk
Medlem af det landsdækkende samarbejde RevisorGruppen Danmark og det internationale PrimeGlobal

This document has esignatur Agreement-ID: 820fb4JUnuh247805668

Koncernregnskab - Simple Agency Group P/S

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Indholdsfortegnelse

Side
Påtegninger
1

Ledelsespåtegning

2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ledelsesberetning

5

Selskabsoplysninger

6

Ledelsesberetning
Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december 2021
Anvendt regnskabspraksis

13

Resultatopgørelse

14

Balance

17

Noter

88708

This document has esignatur Agreement-ID: 820fb4JUnuh247805668

7

Koncernregnskab - Simple Agency Group P/S · Årsrapport for 2021

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Koncernregnskab - Simple Agency Group P/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver koncernregnskabet og årsregnskabet et
retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af
koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Koncernregnskab - Simple Agency Group P/S
Konklusion
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Koncernregnskab - Simple Agency Group P/S for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som
selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
de i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar
for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med International
Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA
Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 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 koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne til
at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde koncernregnskabet og
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen eller virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gælden-
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning



Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og 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 koncernens og
selskabets interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregnskabet og 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 koncernens og 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 koncernregnskabet og 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 koncernen og virksomheden ikke længere kan fortsætte
driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.



Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn
med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.

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 koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med koncernregnskabet eller 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 koncernregnskabet og
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i
ledelsesberetningen.

København, den 10. juni 2022
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Koncernregnskab - Simple Agency Group P/S
Stensbjergvej 7, 3. th
4600 Køge

Bestyrelse

CVR-nr.:

39 31 78 50

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Jørgen Nielsen, formand
Klaus Nørholm Jørgensen, næstformand
Henrik Jacobsen
Simon Zenteno Willumsen
Lasse Storm

Direktion

Mike Valencia Nielsen, direktør

Revision

Martinsen
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Avanti IT ApS, Køge
Simple Solution IT A/S, Køge
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Ledelsesberetning

Koncernens væsentligste aktiviteter
Koncernens primære aktivitet er at drive virksomhed indenfor IT-sektoren, herunder infrastruktur, IT-drift, IT-sikkerhed og
webudvikling.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 39.186.554 kr. mod 24.338.000 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 1.834.521 kr.
mod 901.000 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle
This document has esignatur Agreement-ID: 820fb4JUnuh247805668
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Koncernregnskab - Simple Agency Group P/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.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
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 koncernen, og aktivets værdi

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, 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.
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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som ved
rører forhold, der eksisterede på balancedagen.
Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Koncernregnskab - Simple Agency Group P/S samt tilknyttede virksomheder,
hvori Koncernregnskab - Simple Agency Group P/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller
på anden måde har bestemmende indflydelse.
Konsolideringspraksis
Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af moderselskabets og de tilknyttede virksomheders årsregnskaber ved
sammenlægning af ensartede regnskabsposter opgjort efter koncernens regnskabspraksis.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders handelsværdi
af nettoaktiver og forpligtelser på det tidspunkt, hvor der opnås kontrol.
I koncernregnskabet indregnes tilknyttede virksomheders regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes andel af årets resultat
og af egenkapitalen i tilknyttede virksomheder, der ikke ejes 100%, indgår i koncernens resultat og egenkapital, men præsenteres
separat.
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Anvendt regnskabspraksis

Køb og salg af minoritetsinteresser under fortsat bestemmende indflydelse indregnes direkte på egenkapitalen som en transaktion
mellem kapitalejere.
Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser udgør en andel af koncernens samlede egenkapital. Årets resultat fordeles i resultatdisponeringen på den del,
som kan henføres til minoriteterne og den del, som kan henføres til modervirksomhedens kapitalejere.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
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

Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med udførelsen, såfremt ndtægten kan opgøres
pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med radrag af rabatter i forbindelse med salget.
Nettoomsætningen svarer således til salgsværdien af årets udørte arbejder (produktionsmetoden).
Produktionsomkostninger
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå
årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer 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.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld
og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter
skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på goodwill og tillæg af negativ goodwill.
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Anvendt regnskabspraksis

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.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter, patenter og licenser
Udviklingsprojekter, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af-og
nedskrivninger.
Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede

Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Idet det ikke er muligt at fastsætte et pålideligt
skøn over brugstiden, er afskrivningsperioden fastsat til 10 år.
Materielle anlægsaktiver
Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og
restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi,
ophører afskrivningen.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover som en ændring i regn
skabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar
til at blive taget i brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele
er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Brugstid
Produktionsanlæg og maskiner

5-10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
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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.
For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn
samt låneomkostninger fra specifik og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i tilknyttede 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.

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. Indre værdis metode anvendes som
en målemetode.
I balancen indregnes kapitalandele i tilknyttede virksomheder til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige
indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af kapitalandelen. Vedrører den negative goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ goodwill først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet.
Koncerngoodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for
de enkelte forretningsområder. Koncerngoodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 5-20 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og
langsigtet indtjeningsprofil.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehaven
de hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang moderselskabet har en retlig el
ler faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensat
te forpligtelser.
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 kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder,
der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres
med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.
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Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Deposita
Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen,
nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.
Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostnin
ger eller nettorealisationsværdien, hvis 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. Nettoforpligtelser
udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Egenkapital
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, as
socierede virksomheder og kapitalinteresser i forhold til kostpris.
Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.
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Tilgodehavender

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.
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 afskrives eller udgår af virksomhedens drift. Dette
sker ved overførsel direkte til egenkapitalens frie reserver.
Selskabsskat og udskudt skat
komst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og 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. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, 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.
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
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi
ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige ind-

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Nettoomsætning

Moderselskab
2021

2020

39.186.554

24.338

25.407.195

24.338

-12.648.150

-7.253

-7.621.071

-7.253

Andre eksterne omkostninger

-6.172.372

-3.697

-4.854.622

-3.697

Bruttoresultat

20.366.032

13.388

12.931.502

13.388

Personaleomkostninger

-15.095.569

-11.112

-9.388.287

-11.112

Af- og nedskrivninger af
anlægsaktiver

-2.624.663

-1.237

-2.573.661

-1.237

2.645.800

1.039

969.554

1.039

Indtægter af kapitalandele i
tilknyttede virksomheder

0

0

639.402

0

Andre finansielle indtægter fra
tilknyttede virksomheder

0

102

0

102

-424.559

-240

-367.656

-240

2.221.241

901

1.241.300

901

-386.720

0

0

0

1.834.521

901

1.241.300

901

1.241.300

901

593.221

0

1.834.521

901

639.402

0

Overføres til overført resultat

1.305.231

1.693

Overføres til øvrige reserver

-703.333

-792

1.241.300

901

Omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer

1

2020

Resultat før finansielle poster

Øvrige finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
Koncernens resultat fordeler sig
således:
Koncernregnskab - Simple
Agency Group P/S
Minoritetsinteresser

Forslag til resultatdisponering:
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Disponeret i alt
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Koncern
2021

Note

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 31. december
Aktiver
Koncern
2021

Note

2020

Moderselskab
2021

2020

2

Færdiggjorte udviklingsprojekter

3

4
5

320.417

1.023

320.417

1.023

Goodwill

13.503.033

1.052

13.503.033

1.052

Immaterielle anlægsaktiver i alt

13.823.450

2.075

13.823.450

2.075

Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar

1.175.028

927

971.489

927

308.114

195

308.114

195

1.483.142

1.122

1.279.603

1.122

Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver i alt

6

Kapitalandele i tilknyttede
virksomheder

0

0

2.094.946

0

7

Deposita

157.896

68

67.896

68

Finansielle anlægsaktiver i alt

157.896

68

2.162.842

68

15.464.488

3.265

17.265.895

3.265

Fremstillede varer og
handelsvarer

636.442

499

498.507

499

Varebeholdninger i alt

636.442

499

498.507

499

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser

3.025.245

2.091

1.865.811

2.091

Igangværende arbejder for
fremmed regning

4.671.565

4.255

4.671.565

4.255

Tilgodehavender hos tilknyttede
virksomheder

2.662.306

3.048

2.662.306

3.048

Tilgodehavender hos
kapitalinteresser

622.717

135

622.717

135

Andre tilgodehavender

690.854

59

265.033

59

1.442.564

1.031

1.328.741

1.031

Tilgodehavender i alt

13.115.251

10.619

11.416.173

10.619

Likvide beholdninger

1.981.982

18

22.177

18

Omsætningsaktiver i alt

15.733.675

11.136

11.936.857

11.136

Aktiver i alt

31.198.163

14.401

29.202.752

14.401

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Periodeafgrænsningsposter
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Anlægsaktiver
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Balance 31. december
Passiver
Koncern
2021

Note

2020

Moderselskab
2021

2020

Egenkapital
Virksomhedskapital

500.000

500

500.000

500

0

0

639.402

0

320.417

1.024

320.417

1.024

4.722.364

2.382

3.687.249

2.382

minoritetsinteresser

5.542.781

3.906

5.147.068

3.906

Minoritetsinteresser

-395.713

0

0

0

5.147.068

3.906

5.147.068

3.906

Hensættelser til udskudt skat

21.996

0

0

0

Hensatte forpligtelser i alt

21.996

0

0

0

Kreditinstitutter i øvrigt

3.874.022

292

3.874.022

292

Anden gæld

5.959.717

573

5.959.717

573

9.833.739

865

9.833.739

865

Reserve for nettoopskrivning efter
den indre værdis metode
Reserve for
udviklingsomkostninger
Overført resultat

Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser i
alt
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Egenkapital før
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Balance 31. december
Passiver
2020

Moderselskab
2021

2020

Kortfristet del af langfristet gæld

1.380.000

430

1.380.000

430

Gæld til pengeinstitutter

3.665.658

3.940

3.665.658

3.940

Leverandører af varer og
tjenesteydelser

1.762.343

1.155

1.424.736

1.155

Gæld til tilknyttede virksomheder

880.190

0

2.476.189

0

Gæld til kapitalinteresser

445.413

0

445.413

0

Gæld til selskabsdeltagere og
ledelse

110.892

86

110.892

86

Selskabsskat

289.649

0

0

0

Anden gæld

5.713.910

3.116

3.625.601

3.116

Periodeafgrænsningsposter

1.947.305

903

1.093.456

903

alt

16.195.360

9.630

14.221.945

9.630

Gældsforpligtelser i alt

26.029.099

10.495

24.055.684

10.495

Passiver i alt

31.198.163

14.401

29.202.752

14.401

Kortfristede gældsforpligtelser i

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

9

Eventualposter
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Koncern
2021

Note

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
Koncern
2021

2020

Personaleomkostninger
Lønninger og gager

14.057.629

10.811

8.988.385

10.811

Pensioner

508.410

220

283.156

220

Andre omkostninger til social
sikring

529.530

81

116.746

81

15.095.569

11.112

9.388.287

11.112

19

17

13

17

Kostpris 1. januar 2021

2.536.493

2.536

2.536.493

2.536

Kostpris 31. december 2021

2.536.493

2.536

2.536.493

2.536

-1.512.743

-721

-1.512.743

-721

-703.333

-792

-703.333

-792

-2.216.076

-1.513

-2.216.076

-1.513

320.417

1.023

320.417

1.023

Gennemsnitligt antal
beskæftigede medarbejdere

2.

Moderselskab
2021

Færdiggjorte udviklingsprojekter

Af- og nedskrivninger 1. januar
2021
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger 31.
december 2021
Regnskabsmæssig værdi 31.
december 2021
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1.

2020

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
Koncern
31/12 2021
3.

31/12 2020

Moderselskab
31/12 2021
31/12 2020

Goodwill
Kostpris 1. januar 2021

1.499.466

1.499

1.499.466

1.499

Tilgang i årets løb

13.741.305

0

13.741.305

0

Kostpris 31. december 2021

15.240.771

1.499

15.240.771

1.499

-446.919

-297

-446.919

-297

-1.290.819

-150

-1.290.819

-150

-1.737.738

-447

-1.737.738

-447

13.503.033

1.052

13.503.033

1.052

2.574.424

885

1.621.348

885

509.192

736

509.192

736

3.083.616

1.621

2.130.540

1.621

-1.406.038

-420

-694.152

-420

-502.550

-274

-464.899

0

0

0

0

-274

-1.908.588

-694

-1.159.051

-694

1.175.028

927

971.489

927

Af- og nedskrivninger 1. januar
2021
Årets afskrivninger

december 2021
Regnskabsmæssig værdi 31.
december 2021

4.

Andre anlæg, driftsmateriel og
inventar
Kostpris 1. januar 2021
Tilgang i årets løb
Kostpris 31. december 2021
Af- og nedskrivninger 1. januar
2021
Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Af- og nedskrivninger 31.
december 2021
Regnskabsmæssig værdi 31.
december 2021
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Af- og nedskrivninger 31.
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Noter
Koncern
31/12 2021
5.

31/12 2020

Moderselskab
31/12 2021
31/12 2020

Indretning af lejede lokaler
Kostpris 1. januar 2021

258.274

144

258.274

144

Tilgang i årets løb

212.658

115

212.658

115

Kostpris 31. december 2021

470.932

259

470.932

259

Af- og nedskrivninger 1. januar
2021

-63.979

-28

-63.979

-28

Årets afskrivninger

-98.839

-36

-98.839

-36

-162.818

-64

-162.818

-64

308.114

195

308.114

195

Tilgang i årets løb

0

0

1.455.544

0

Kostpris 31. december 2021

0

0

1.455.544

0

Årets resultat

0

0

639.402

0

0

0

639.402

0

0

0

2.094.946

0

Hjemsted

Ejerandel

Karlslunde

49 %

Avanti IT ApS

Køge

100 %

Simple Solution IT A/S

Køge

100 %

december 2021
Regnskabsmæssig værdi 31.
december 2021

6.

Kapitalandele i tilknyttede
virksomheder

Opskrivninger 31. december
2021
Regnskabsmæssig værdi 31.
december 2021

Tilknyttede virksomheder:

AH Consult ApS
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Af- og nedskrivninger 31.
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Noter
Koncern
31/12 2021
7.

31/12 2020

Moderselskab
31/12 2021
31/12 2020

Deposita
Kostpris 1. januar 2021

157.896

68

67.896

68

Kostpris 31. december 2021

157.896

68

67.896

68

157.896

68

67.896

68

Regnskabsmæssig værdi 31.
december 2021

8.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
råvarer, halvfabrikat og færdigvarer samt driftsinventar, driftsmateriel og motorkøretøjer, der ikke er eller tidligere har
været registreret jævnfør Tinglysningslovens § 47c, stk. 3, nr. 2-4, samt goodwill, domænenavne og rettigheder i henhold
til pantloven, varemærkeloven, desginloven, brugsmodelloven, mønsterloven, oprethavsloven og lov om beskyttelse af
halvlederprodukters udformning er deponeret til sikkerhed for gæld til pengeinstitut.

9.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Leasingforpligtelser:
Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler vedrørende varebiler og kontormaskiner. Restløbetiden på aftalerne er
gældende indenfor kommende 12 måneder. Den samlede forpligtelse for restløbetiden opgøres til TDKK 52.

Selskabet har indgået huslejekontrakter med en årlig leje på TDKK 528. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med indtil 9
måneders varsel. Der er afgivet bankgaranti TDKK 330 til sikkerhed herfor.
Selskabet har opsagt lejeaftale, som var uopsigelig frem til 31.07.2021 med fraflytning den 31.01.2022. Selskabets
lejeforpligtrelse udgør pr. 31. december 2021 t.kr. 18.
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Skadesløsbrev på i alt TDKK 6.000 med pant i simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, lagre af

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Mike Valencia Nielsen

Mike Valencia Nielsen

Som Direktør
På vegne af Koncernen
PID: 9208-2002-2-300289308106
Tidspunkt for underskrift: 10-06-2022 kl.: 16:10:10
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
På vegne af Koncernen
PID: 9208-2002-2-300289308106
Tidspunkt for underskrift: 10-06-2022 kl.: 16:10:10
Underskrevet med NemID

Klaus Nørholm Jørgensen

Henrik Jacobsen

Som Bestyrelsesmedlem
På vegne af Koncernen
PID: 9208-2002-2-670418812925
Tidspunkt for underskrift: 10-06-2022 kl.: 16:13:07
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
På vegne af Koncernen
PID: 9208-2002-2-950995760273
Tidspunkt for underskrift: 13-06-2022 kl.: 11:55:49
Underskrevet med NemID

Simon Zenteno Willumsen

Lasse Storm

Som Bestyrelsesmedlem
På vegne af Koncernen
PID: 9208-2002-2-227709705809
Tidspunkt for underskrift: 10-06-2022 kl.: 15:40:11
Underskrevet med NemID
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