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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2012 30. juni 2013 for Jansson El A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2012/13.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 2. september 2013
Direktion

Morten Juhler

Bestyrelse

Axel Ørum Meier
formand

Frank Ludvigsen

Claus Lomholdt Poulsen

Jørgen Lægaard

Finn Dyhre Hansen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Jansson El A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Jansson El A/S for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013, der
omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af
årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Trekantområdet, den 2. september 2013
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Lars Almskou Ohmeyer
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Jansson El A/S
Dianavej 13
7100 Vejle
Telefon: 75 82 01 44
Hjemmeside: www.jansson.dk
CVR-nr.: 73 28 93 19
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Vejle

Bestyrelse

Axel Ørum Meier, formand
Frank Ludvigsen
Finn Dyhre Hansen
Claus Lomholdt Poulsen
Jørgen Lægaard

Direktion

Morten Juhler

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Herredsvej 32
7100 Vejle

Koncernregnskab

Selskabets umiddelbare moderselskab, der udarbejder koncernregnskab, er Jansson Gruppen A/S, Vejle.
Selskabets ultimative moderselskab, der udarbejder koncernregnskab
er Axel Ørum Meier Holding ApS, Vejle.
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

2008/09

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Bruttofortjeneste

42.723

44.481

34.657

33.912

34.381

7.076

7.161

4.893

5.492

5.102

99

21

79

144

162

5.382

5.374

3.717

4.215

3.935

Balancesum

22.231

19.993

18.853

16.798

19.860

Egenkapital

3.068

3.086

3.013

3.096

3.081

-1.476

-1.531

-1.113

-206

-1.141

101

104

87

84

85

31,8%

35,8%

26,0%

32,7%

25,7%

Resultat før finansielle poster
Resultat af finansielle poster
Årets resultat
Balance

Pengestrømme
Pengestrømme fra:
Investering i materielle anlægsaktiver
Antal medarbejdere
Nøgletal i %
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapital

13,8%

15,4%

16,0%

18,4%

15,5%

174,9%

176,2%

121,7%

136,5%

128,4%

5

Beretning
Hovedaktivitet
Jansson El A/S er en fremtidsorienteret elvirksomhed, som udfører alle former for service- og
installationsopgaver primært rettet mod industri og erhverv samt offentlige virksomheder.
Virksomheden udvikler sig målrettet inden for energi-, miljø- og processtyringer understøttet af CTSløsninger med tværteknisk integration.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2012/13 udviser et overskud på DKK 5.381.797, og selskabets balance pr.
30. juni 2013 udviser en egenkapital på DKK 3.068.272.
Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling
Selskabets aktiviteter, likviditet og pengestrømme har udviklet sig som forventet.
Selskabets resultat anses for tilfredsstillende.
Strategi og målsætninger
Målsætninger og forventninger for det kommende år
For 2013/14 forventes en stigning i selskabets aktiviteter samt en indtjening på niveau med 2012/13.
Grundlaget for indtjeningen
Eksternt miljø
Det er selskabets politik at føre en miljømæssig forsvarlig drift. Der er således indgået tilfredsstillende
aftaler om håndtering og bortskaffelse af affald.
Videnressourcer
Som en del af selskabets primære forretningsgrundlag indgår rådgivning om elinstallationer i henhold til
gældende lovgivning og normer. Denne del stiller særligt store krav til videnressourcer vedrørende
medarbejdere og forretningsprocesser.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
Note

Bruttofortjeneste

2012/13

2011/12

DKK

DKK

42.722.821

44.480.737

Personaleomkostninger

1

-34.215.668

-35.829.568

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

2

-1.430.912

-1.490.494

7.076.241

7.160.675

153.876

194.047

-54.511

-173.331

7.175.606

7.181.391

-1.793.809

-1.807.675

5.381.797

5.373.716

5.400.000

5.300.000

-18.203

73.716

5.381.797

5.373.716

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

3

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

4

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Overført resultat
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Balance 30. juni
Aktiver
Note

Goodwill

2013

2012

DKK

DKK

360.000

720.000

360.000

720.000

2.407.076

2.001.686

2.407.076

2.001.686

2.767.076

2.721.686

2.411.102

2.390.217

15.789.086

12.674.618

505.529

392.307

95.146

0

578.500

663.276

16.968.261

13.730.201

84.555

1.151.284

Omsætningsaktiver

19.463.918

17.271.702

Aktiver

22.230.994

19.993.388

Immaterielle anlægsaktiver

5

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

6

Anlægsaktiver

Varebeholdninger

7

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

8

8

Balance 30. juni
Passiver
Note

2013

2012

DKK

DKK

Selskabskapital

1.000.000

1.000.000

Overført resultat

2.068.272

2.086.479

Egenkapital

9

3.068.272

3.086.479

Hensættelse til udskudt skat

10

490.584

1.098.000

490.584

1.098.000

4.184.602

2.259.771

Hensatte forpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Modtagne forudbetalinger under passiver

8

79.767

218.929

427.547

254.957

Selskabsskat

2.082.988

1.144.486

Anden gæld

6.497.234

6.630.766

Foreslået udbytte for regnskabsåret

5.400.000

5.300.000

Kortfristede gældsforpligtelser

18.672.138

15.808.909

Gældsforpligtelser

18.672.138

15.808.909

Passiver

22.230.994

19.993.388

Gæld til tilknyttede virksomheder

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
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Nærtstående parter og ejerforhold
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9

Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni
Note
Årets resultat

2012/13

2011/12

DKK

DKK

5.381.797

5.373.716

Reguleringer

13

3.075.843

3.274.203

Ændring i driftskapital

14

-1.511.662

972.917

6.945.978

9.620.836

Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteindbetalinger og lignende

153.872

194.047

Renteudbetalinger og lignende

-54.511

-173.331

7.045.339

9.641.552

-1.462.723

-760.723

5.582.616

8.880.829

Pengestrømme fra ordinær drift
Betalt selskabsskat
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Køb af immaterielle anlægsaktiver

0

-1.200.000

Køb af materielle anlægsaktiver

-1.476.301

-1.531.499

Salg af materielle anlægsaktiver

49.513

3.250

-1.426.788

-2.728.249

77.443

-1.232.937

Betalt udbytte

-5.300.000

-3.800.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-5.222.557

-5.032.937

Ændring i likvider

-1.066.729

1.119.643

1.151.284

31.641

84.555

1.151.284

Likvide beholdninger

84.555

1.151.284

Likvider 30. juni

84.555

1.151.284

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder

Likvider 1. juli
Likvider 30. juni
Likvider specificeres således:
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Noter til årsrapporten
1

31.511.123

33.172.489

Pensioner

2.409.414

2.439.820

295.131

217.259

34.215.668

35.829.568

851.000

834.000

101

104

360.000

480.000

1.070.912

1.010.494

1.430.912

1.490.494

47.302

171.316

7.209

2.015

54.511

173.331

2.401.225

1.381.675

-607.416

426.000

1.793.809

1.807.675

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

4

DKK

Lønninger

Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse

3

2011/12

DKK

Personaleomkostninger

Andre omkostninger til social sikring

2

2012/13

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
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Noter til årsrapporten
5

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
DKK

6

Kostpris 1. juli

1.200.000

Kostpris 30. juni

1.200.000

Ned- og afskrivninger 1. juli

480.000

Årets ned- og afskrivninger

360.000

Ned- og afskrivninger 30. juni

840.000

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

360.000

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
DKK

Kostpris 1. juli

8.273.412

Tilgang i årets løb

1.476.301

Afgang i årets løb

-437.151

Kostpris 30. juni

9.312.562

Ned- og afskrivninger 1. juli

6.271.726

Årets afskrivninger

1.070.911

Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver

-437.151

Ned- og afskrivninger 30. juni

6.905.486

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

2.407.076
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Noter til årsrapporten

7

2013

2012

DKK

DKK

2.411.102

2.390.217

2.411.102

2.390.217

18.859.096

29.782.578

-18.433.334

-29.609.200

425.762

173.378

Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver

505.529

392.307

Modtagne forudbetalinger under passiver

-79.767

-218.929

425.762

173.378

Varebeholdninger
Færdigvarer og handelsvarer

8

Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af periodens produktion
Modtagne acontobetalinger

Indregnet således i balancen:

9

Egenkapital

Egenkapital 1. juli

Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

1.000.000

2.086.475

3.086.475

Årets resultat

0

5.381.797

5.381.797

Foreslået udbytte for regnskabsåret

0

-5.400.000

-5.400.000

1.000.000

2.068.272

3.068.272

Egenkapital 30. juni

Selskabskapitalen består af 1.000 aktier a nominelt DKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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Noter til årsrapporten
2013

2012

DKK

DKK

10 Hensættelse til udskudt skat
Immaterielle anlægsaktiver

-124.200

-77.200

Materielle anlægsaktiver

-163.716

-163.500

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse

0

-9.500

778.500

1.348.200

490.584

1.098.000

37.009

73.666

37.009

73.666

indtil 24 måneder, der på balancedagen udgør ialt

2.023.030

849.647

Heraf udgør lejeforpligtelse med søsterselskab

1.615.290

191.907

Igangværende arbejder for fremmed regning

11

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingkontrakter
Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige
leasingydelser:
Inden for 1 år

Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har indgået lejeforpligtelser med en uopsigelighedsperiode på

Eventualforpligtelser
Selskabet har stillet de for branchen normale garantier for arbejdets udførelse og færdiggørelse. Pr. 30. juni
2013 udgør den samlede garantisum TDKK 10.200.
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det
samlede beløb fremgår af årsrapporten for Axel Ørum Meier Holding ApS, der er administrationsselskab i
forhold til sambeskatningen.
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Noter til årsrapporten

12 Nærtstående parter og ejerforhold
Grundlag
Bestemmende indflydelse
Jansson Gruppen A/S, Vejle

Hovedaktionær

Øvrige nærtstående parter
Axel Ørum Meier

Bestyrelsesmedlem

Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5%
af selskabskapitalen:

Morten Juhler Holding ApS, Vejle
Jansson Gruppen A/S, Vejle

2012/13

2011/12

DKK

DKK

13 Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Finansielle indtægter

-153.876

-194.047

54.511

173.331

Af- og nedskrivninger inklusive tab og gevinst ved salg

1.381.399

1.487.244

Skat af årets resultat

1.793.809

1.807.675

3.075.843

3.274.203

-20.885

-218.208

Ændring i tilgodehavender

-3.142.914

1.438.736

Ændring i leverandører mv.

1.652.137

-247.611

-1.511.662

972.917

Finansielle omkostninger

14 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Jansson El A/S for 2012/13 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C . Årsrapporten har hidtil været aflagt
efter bestemmelserne for virksomheder i regnskabsklasse B.
Skift i regnskabsklasse har ikke medført ændringer i indregnings- og målingsbestemmelser, og den
anvendte regnskabspraksis er således uændret i forhold til sidste år. Der gives derimod yderligere
oplysninger som følge af skift i regnskabsklasse.
Årsregnskab for 2012/13 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 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 afdrag
og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
Realiserede og urealiserede valutareguleringer er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.
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Regnskabspraksis
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten indeholder nettoomsætningen med fradrag af omkostninger til råvarer og
hjælpematerialer, andre eksterne omkostninger samt tillæg af andre driftsindtæger.
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved installation og salg af elinstallationer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
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 indeholder omkostninger til transport, kommunikation, administration,
salg og lokaleomkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.
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Regnskabspraksis
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, 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 økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der indregnes ikke renter.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning til aktivets lavere genindvindingsværdi.
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien.
Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i
den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.
Nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver omkostningsføres under samme regnskabspost
som de tilhørende afskrivninger.
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Regnskabspraksis
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på
grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede, samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i
resultatopgørelsen.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en
lavere nettorealisationsværdi.
Forudbetalinger modregnet i igangværende arbejder for fremmed regning. Modtagne acontobetalinger ud
over den anførte andel af kontrakter opgøres særskilt for hver kontrakt og opføres som modtagne
forudbetalinger fra kunder under kortfristede gældsforpligtelser.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
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Regnskabspraksis
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
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.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, indregnes under gældsforpligtelser.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke
kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter
omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle
og finansielle anlægsaktiver.

20

Regnskabspraksis
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.
Likvider
Likvide midler består af posten "Likvide beholdninger".
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Soliditetsgrad

Egenkapita l ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo

Forrentning af egenkapital

Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnit lig egenkapita l
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