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Strøm Hansen A/S

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.02.13 - 31.01.14 for Strøm Hansen
A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver, finansielle stilling og resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 10. april 2014

Direktionen

Ole Korsholm

Flemming Munk

Bestyrelsen

Ole Korsholm

Flemming Munk

Claus Christensen
Formand

Mikael Glerup

David Korsholm Nielsen

Kim Holst
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Strøm Hansen A/S

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Strøm Hansen A/S for regnskabsåret 01.02.13 - 31.01.14,
der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. 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 for 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 selskabets 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 selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt 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.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.01.14 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.02.13 - 31.01.14 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.

Aalborg, den 10. april 2014
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Rytter Andersen
Statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

HOVED- OG NØGLETAL
Hovedtal
Beløb i t.DKK

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

12.641

11.391

10.118

5.804

2.540

498

448

398

229

100

9.341

8.388

7.932

4.711

2.062

453

407

385

228

100

71.084

77.258

59.679

47.238

40.968

174

189

146

115

100

3.906

8.450

3.027

1.788

1.140

343

741

266

157

100

27.246

24.405

22.017

17.085

13.575

201

180

162

126

100

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

36,2%

36,1%

40,6%

30,7%

30,4%

38,3%

31,6%

36,9%

36,2%

33,1%

Resultat
Resultat af primær drift
Indeks

Årets resultat
Indeks

Balance
Samlede aktiver
Indeks

Investeringer i materielle anlægsaktiver
Indeks

Egenkapital
Indeks

Nøgletal

Rentabilitet
Egenkapitalens forrentning

Soliditet
Egenkapitalandel
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Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Strøm Hansen er en landsdækkende automations- og installationsleverandør, der producerer
højteknologiske avancerede el- og systemløsninger.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold
Resultatopgørelsen for perioden 01.02.13 - 31.01.14 udviser et resultat på DKK 9.340.816 mod
DKK 8.388.124 for perioden 01.02.13 - 31.01.13.
Selskabets egenkapital udgør pr. 31.01.14 DKK 27.245.671.
Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.
Regnskabsåret har igen været præget af stigende aktivitet. Aktivitetsstigningen kan hovedsageligt henføres til enkelte større projekter og i væsentligt omfang indenfor Entreprisedelen,
hvor der er øget aktivitet hos en række af selskabets væsentligste kunder. Aktiviteten har
betydet, at medarbejderstaben stadig udgør mere end 200.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
selskabets finansielle stilling væsentligt.

Selskabets forventede udvikling
Selskabet forventer at kunne øge sin aktivitet i Københavnsområdet og har i den forbindelse
valgt at flytte afdelingen til nye lokaler i Glostrup. På baggrund af selskabets samlede ordrebeholdning forventes det, at aktiviteten og resultatet i 2014/15 kan fastholdes på samme
niveau som i 2013/14.
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Resultatopgørelse

2013/14
DKK

2012/13
DKK

Bruttofortjeneste

89.766.230

91.105.830

Personaleomkostninger

-74.358.803

-77.630.311

Resultat før af- og nedskrivninger

15.407.427

13.475.519

-2.766.580

-2.084.072

12.640.847

11.391.447

436.661
-615.937

431.695
-633.616

-179.276

-201.921

12.461.571

11.189.526

Skat af årets resultat

-3.120.755

-2.801.402

Årets resultat

9.340.816

8.388.124

0
7.000.000
2.340.816

-1.843.582
6.500.000
3.731.706

9.340.816

8.388.124

Note

1

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Resultat af primær drift
2
3

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Finansielle poster i alt
Resultat før skat

4

Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode
Forslag til udbytte for regnskabsåret
Overført resultat
I alt
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Balance

AKTIVER
31.01.14
DKK

31.01.13
DKK

141.667

241.667

141.667

241.667

11.118.845

10.229.038

11.118.845

10.229.038

5.020.892

5.520.892

5.020.892

5.520.892

16.281.404

15.991.597

2.910.777

3.364.093

Varebeholdninger i alt

2.910.777

3.364.093

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

21.366.548
13.075.360
2.070.812
920.028
5.336.810

29.586.203
10.266.384
2.603.282
1.413.436
1.353.902

Tilgodehavender i alt

42.769.558

45.223.207

Likvide beholdninger

9.122.081

12.679.076

Omsætningsaktiver i alt

54.802.416

61.266.376

Aktiver i alt

71.083.820

77.257.973

Note

Goodwill
5

Immaterielle anlægsaktiver i alt
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

6

Materielle anlægsaktiver i alt
Andre værdipapirer og kapitalandele
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

7
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Balance

PASSIVER
Note

Selskabskapital
Overført resultat
Forslag til udbytte for regnskabsåret

31.01.14
DKK

31.01.13
DKK

10.000.000
10.245.671
7.000.000

10.000.000
7.904.855
6.500.000

27.245.671

24.404.855

8

Egenkapital i alt

9

Hensættelser til udskudt skat

4.578.978

5.064.274

Hensatte forpligtelser i alt

4.578.978

5.064.274

6.640.136

5.706.289

Kreditinstitutter i øvrigt
10

Langfristede gældsforpligtelser i alt

6.640.136

5.706.289

10

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Gæld til kreditinstitutter
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

1.778.381
2.926.846
4.427.650
8.360.670
0
219.051
14.634.304
272.133

1.374.655
0
13.256.323
10.800.326
1.288.729
0
15.120.940
241.582

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

32.619.035

42.082.555

Gældsforpligtelser i alt

39.259.171

47.788.844

Passiver i alt

71.083.820

77.257.973

11
12
13
14

Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser
Kontraktlige forpligtelser
Nærtstående parter
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

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 og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,
når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

VALUTA
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller
gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver, varebeholdninger og andre
ikke-monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser.
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Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSE
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under
fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter,
omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.
Værdien af udført arbejde fremkommer som værdien af de i årets løb udførte arbejder til
salgspris. Værdien af udført arbejde indregnes efter produktionskriteriet. Der foretages fuld
reservation for forventede tab, så snart tabene kan forudses.

Afskrivninger
Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk
afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og restværdier:
RestBrugstid, værdi,
år procent
Goodwill
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Leasede aktiver

5
2-5
5

0
0
25 - 30

Nyanskaffelser af andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.300
pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af
fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.
Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser
indregnes løbende som finansiel omkostning henholdsvis finansiel indtægt.
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Anvendt regnskabspraksis

Skatter
Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil
modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
Finansielt leasede aktiver indregnes på anskaffelsestidspunktet i balancen til dagsværdien
eller nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser, hvis denne er lavere. Finansielt leasede
aktiver indregnes og måles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer og kapitalandele samt gældsbreve, der er indregnet under anlægsaktiver,
måles til dagsværdi i balancen.
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Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealisationspris, hvor
denne er lavere.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Nedskrivning til imødegåelse af 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
med fradrag af foretagne acontofaktureringer på det enkelte igangværende arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede
forventede indtægter på de enkelte igangværende arbejder. Færdiggørelsesgraden for det
enkelte igangværende arbejde beregnes normalt som forholdet mellem det anvendte ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.
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Anvendt regnskabspraksis

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat
under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.
Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der
indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat
eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter
forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte
anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
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.

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden
på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer
til gældens pålydende værdi.
Restleasingforpligtelsen for finansielt leasede aktiver måles i balancen som gæld til kreditinstitutter, og leasingydelsens rentedel indregnes løbende i resultatopgørelsen.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Virksomheden har undladt at udarbejde pengestrømsopgørelse med henvisning til Årsregnskabslovens § 86, stk. 4, idet virksomheden indgår i pengestrømsopgørelsen for koncernen.
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Noter

2013/14
DKK

2012/13
DKK

Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

70.568.023
3.687.090
103.690

73.894.028
3.639.399
96.884

I alt

74.358.803

77.630.311

190

186

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Øvrige finansielle indtægter

10.251
426.410

0
431.695

I alt

436.661

431.695

Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder
Øvrige finansielle omkostninger

30.624
585.313

169.599
464.017

I alt

615.937

633.616

1. Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året

2. Andre finansielle indtægter

3. Andre finansielle omkostninger
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2013/14
DKK

2012/13
DKK

Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
Regulering af tidligere års skat

3.606.051
-485.296
0

0
2.801.425
-23

I alt

3.120.755

2.801.402

4. Skatter

5. Immaterielle anlægsaktiver
Beløb i DKK

Goodwill

Kostpris pr. 31.01.13

910.000

Kostpris pr. 31.01.14

910.000

Af- og nedskrivninger pr. 31.01.13
Afskrivninger i året

668.333
100.000

Af- og nedskrivninger pr. 31.01.14

768.333

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.01.14

141.667
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6. Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Beløb i DKK

Kostpris pr. 31.01.13
Tilgang i året
Afgang i året

24.737.280
3.905.740
-1.271.211

Kostpris pr. 31.01.14

27.371.809

Af- og nedskrivninger pr. 31.01.13
Afskrivninger i året
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger vedr. årets afgang

14.508.248
2.747.177
-664.172
-338.289

Af- og nedskrivninger pr. 31.01.14

16.252.964

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.01.14

11.118.845

Regnskabsmæssig værdi af aktiver, der ikke ejes af virksomheden

8.246.280

31.01.14
DKK

31.01.13
DKK

8.647.710
4.427.650

-2.989.939
13.256.323

13.075.360

10.266.384

7. Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning
Acontofaktureringer
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto
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8. Egenkapital

Beløb i DKK

Selskabskapital

Forslag til udOverført bytte for regnresultat
skabsåret

Egenkapitalopgørelse 01.02.12 - 31.01.13
Saldo pr. 01.02.12
Betalt udbytte
Forslag til resultatdisponering

10.000.000
0
0

4.173.149
0
3.731.706

6.000.000
-6.000.000
6.500.000

Saldo pr. 31.01.13

10.000.000

7.904.855

6.500.000

Saldo pr. 01.02.13
Betalt udbytte
Forslag til resultatdisponering

10.000.000
0
0

7.904.855
0
2.340.816

6.500.000
-6.500.000
7.000.000

Saldo pr. 31.01.14

10.000.000

10.245.671

7.000.000

Egenkapitalopgørelse 01.02.13 - 31.01.14

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i de 4 foregående regnskabsår.
Selskabskapitalen består af:

Aktier
Aktier
Aktier
Aktier
Aktier

Antal

Pålydende
værdi

1
6
16
7
5

2.000.000
1.000.000
100.000
50.000
10.000
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31.01.14
DKK

31.01.13
DKK

Hensættelse udskudt skat pr. 31.01.13
Udskudt skat af årets resultat

5.064.274
-485.296

2.262.849
2.801.425

Hensættelse udskudt skat pr. 31.01.14

4.578.978

5.064.274

Immaterielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Fremført underskud fra tidligere år

-47.404
-119.412
4.745.794
0

-59.019
-128.828
5.431.429
-179.308

I alt

4.578.978

5.064.274

9. Hensættelser til udskudt skat

Den udskudte skat er beregnet med 25% og fordeler sig
således:

10. Gældsforpligtelser

Beløb i DKK

Kreditinstitutter i øvrigt

Afdrag
første år

Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31.01.14

Gæld i alt
31.01.13

1.778.381

0

8.418.517

7.080.944
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11. Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen og hæfter fra og med regnskabsåret 2013 med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat og
eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.
Selskabet har afgivet arbejdsgarantier via Nørresundby Bank med en garantiramme på DKK
25.000.000, hvoraf DKK 8.630.510 er udnyttet.
Selskabet har afgivet arbejdsgarantier via Tryg Garanti med en garantiramme på DKK
20.000.000, hvoraf DKK 9.395.543 er udnyttet.
Selskabet har afgivet arbejdsgarantier via Atradius med en garantiramme på DKK
15.000.000, hvoraf DKK 2.552.018 er udnyttet.

12. Sikkerhedsstillelser
Ingen.

13. Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for perioden 2013 - 2031 vedrørende biler samt huslejeaftaler med en samlet ydelse på DKK 34.923.610.

14. Nærtstående parter
Grundlag for indflydelse
Bestemmende indflydelse:
HESA Holding A/S, Svenstrup

Moderselskab
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14. Nærtstående parter - fortsat Ejerforhold:
Følgende kapitalejere er optaget i selskabets ejerbog med en ejerandel på mindst 5% af
selskabskapitalen:
HESA Holding A/S, Svenstrup.
Strøm Hansen A/S indgår i koncernregnskabet for modervirksomheden HESA Holding A/S,
Svenstrup.
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