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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. april 2012 - 31. marts 2013 for Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. april 2012 - 31. marts 2013.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Køge, den 20. juni 2013
Direktion:

Knud Bay

Bestyrelse:

Jan Ankjær Sørensen
formand

Tage Dræbye

Lars B. Carstensen

René Brunhøj Olesen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører A/S for regnskabsåret 1. april
2012 - 31. marts 2013. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 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 vurderingen 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.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. marts 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2012 - 31. marts
2013 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.

København, den 20. juni 2013
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

David Olafsson
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører A/S
Bag Haverne 20
4600 Køge
Telefon:
Telefax:
Hjemmeside:
E-mail:

56 65 28 40
56 65 28 39
www.lemming-eriksson.dk
le@lemming-eriksson.dk

CVR-nr.:
12 14 18 90
Stiftet:
1. maj 1988
Hjemstedskommune: Køge
Regnskabsår:
1. april 2012 - 31. marts 2013

Bestyrelse
Jan Ankjær Sørensen (formand)
Tage Dræbye
Steen Møller Sørensen
Lars B. Carstensen
René Brunhøj Olesen

Direktion
Knud Bay

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 20. juni 2013 på selskabets adresse.
Dirigent: Jan Ankjær Sørensen
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Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er rådgivning og projektering i forbindelse med nyopførelse,
renovering og ombygning af erhvervs- og offentligt byggeri.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Der er i regnskabsåret realiseret en omsætning lidt lavere end sidste års niveau. På baggrund
af den fortsatte fokusering på projektledelse, rationalisering og optimering af driften, er det
trods den lavere omsætning lykkedes at realisere et resultat på 838 tkr. efter skat, hvilket er
en forbedring i forhold til sidste regnskabsår.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning
for regnskabsåret 2012/13.

Virksomhedens forventede udvikling
I det kommende regnskabsår forventes en mindre stigning i omsætningen og tilfredsstillende
resultat, idet selskabet fortsat har en god tilgang af nye opgaver fra eksisterende kunder og
fortsat vinder adskillige konkurrencer.
Selskabet har anskaffet og implementeret et elektronisk dokumenthåndteringssystem, hvilket
forventes at medføre tidsbesparelser og en større sikkerhed i kommunikationen.
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Årsregnskab 1. april - 31. marts
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører A/S for 2012/13 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
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 eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede
amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller
amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

Resultatopgørelse
Honorarindtægter
Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, da en væsentlig del af de indgåede
kontrakter afvikles over flere regnskabsperioder. Honorarindtægter omfatter summen af
faktureret honorar vedrørende afsluttede sager og forskydningen i igangværende arbejder.
Honorarindtægter måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i honorarindtægter.

Underrådgivere
Omkostninger indeholder køb af ydelser hos underrådgivere.
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Årsregnskab 1. april - 31. marts
Anvendt regnskabspraksis
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt
tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balance
Immaterielle anlægsaktiver
Software
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Software
afskrives lineært over den resterende aftaleperioden, dog maksimalt 5 år.

Materielle anlægsaktiver
Ombygning af lejede lokaler og anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.
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Årsregnskab 1. april - 31. marts
Anvendt regnskabspraksis
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år
3-5 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributionsog administrationsomkostninger.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en
objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en
objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket acontofaktureringer og forventede tab. Entreprisekontrakter er kendetegnet ved, at de producerede varer
indeholder en høj grad af individualisering af hensyn til design. Desuden er det et krav, at
der inden påbegyndelsen af arbejdet er indgået bindende kontrakt, der medfører bod eller erstatning ved senere ophævelse.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede
forventede indtægter på den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden fastlægges på baggrund
af en vurdering af det udførte arbejde, normalt beregnet som forholdet mellem de afholdte
omkostninger og de samlede forventede omkostninger til den pågældende entreprise.
Når det er sandsynligt, at de samlede entrepriseomkostninger for en entreprisekontrakt vil
overstige den samlede entrepriseomsætning, indregnes det forventede tab på entreprisekontrakten straks som en omkostning og en hensat forpligtelse.
Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, måles salgsværdien kun
svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genvundet.
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Årsregnskab 1. april - 31. marts
Anvendt regnskabspraksis
Entreprisekontrakter, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer og forventede tab, indregnes under tilgodehavender. Entreprisekontrakter, hvor acontofaktureringer og forventede tab overstiger salgsværdien, indregnes under forpligtelser.
Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de afholdes.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen,
svarende til børskurs.

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

Egenkapital - udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet).

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Selskabsskat og udskudt skat
Sorbus Holding ApS overtager som administrationsselskab hæftelsen for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne i takt med dattervirksomhedernes
betaling af sambeskatningsbidrag.
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig selskabsskat".
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.
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Årsregnskab 1. april - 31. marts
Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde,
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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 de 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 nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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.
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Årsregnskab 1. april - 31. marts
Resultatopgørelse
tkr.
Honorarindtægter
Underrådgivere
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

Note 2012/13
1

2

2011/12

27.457
-1.663
-4.034

30.163
-5.461
-3.786

21.760
-20.202
-362

20.916
-19.539
-295
1.082
2
-23

Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

3

1.196
2
-81

Ordinært resultat før skat
Skat af ordinært resultat

4

1.117
-279

1.061
-268

838

793

830
8

790
3

838

793

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Udbytte for regnskabsåret
Overført resultat
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Årsregnskab 1. april - 31. marts
Balance
tkr.
AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Software

Note 2012/13

2011/12

5
610

0

46
138

68
380

184

448

794

448

4.229
3.203
90
29
113
469
2.005

2.841
3.810
78
21
260
261
1.473

10.138

8.744

4

4

22

333

Omsætningsaktiver i alt

10.164

9.081

AKTIVER I ALT

10.958

9.529

Materielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler
Driftsmateriel og inventar

6

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder
Tilgodehavender hos associerede virksomheder
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Værdipapirer
Likvide beholdninger
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Årsregnskab 1. april - 31. marts
Balance
tkr.

Note 2012/13

2011/12

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat
Foreslået udbytte

1.369
1.386
830

1.369
1.378
790

Egenkapital i alt

3.585

3.537

486
345

310
261

831

571

236

0

124
219
673
1.448
3.842

0
0
598
1.550
3.273

6.306

5.421

6.542

5.421

10.958

9.529

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat
Andre hensatte forpligtelser

8

Hensatte forpligtelser i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet gæld
Kreditinstitutter
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

9

7

Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Nærtstående parter

203400 / CW

10
11

13

ABCD

Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører A/S
Årsrapport 2012/13
CVR-nr. 12 14 18 90

Årsregnskab 1. april - 31. marts
Egenkapitalopgørelse
tkr.

Aktiekapital

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

I alt

Egenkapital 1. april 2012
Udloddet udbytte
Overført, jf. resultatdisponering

1.369
0
0

1.378
0
8

790
-790
830

3.537
-790
838

Egenkapital 31. marts 2013

1.369

1.386

830

3.585
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Årsregnskab 1. april - 31. marts
Noter
tkr.
1

2

3

4

5

Honorarindtægter
Honorarindtægt, afsluttede sager
Forskydning, igangværende arbejder

Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Øvrige omkostninger til personale

Finansielle omkostninger
Renter, tilknyttede virksomheder
Renter, associerede virksomheder
Renter, bank
Renter, øvrige

Skat af ordinært resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Årets regulering af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

2012/13

2011/12

28.138
-681

28.187
1.976

27.457

30.163

18.155
981
262
804

17.574
938
239
788

20.202

19.539

23
11
39
8

0
0
23
0

81

23

108
176
-5

0
268
0

279

268

Immaterielle anlægsaktiver

203400 / CW
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Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører A/S
Årsrapport 2012/13
CVR-nr. 12 14 18 90

Årsregnskab 1. april - 31. marts
Noter
tkr.

Software

Kostpris 1. april 2012
Årets tilgang

0
707

Kostpris 31. marts 2013

707

Ned- og afskrivninger 1. april 2012
Afskrivninger

0
97

Ned- og afskrivninger 31. marts 2013

97

Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2013

203400 / CW
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Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører A/S
Årsrapport 2012/13
CVR-nr. 12 14 18 90

Årsregnskab 1. april - 31. marts
Noter
6

Materielle anlægsaktiver
Indregning
af lejede
lokaler

Driftsmateriel og
inventar

Kostpris 1. april 2012

400

2.058

2.458

Ned- og afskrivninger 1. april 2012
Afskrivninger

331
23

1.678
242

2.009
265

Ned- og afskrivninger 31. marts 2013

354

1.920

2.274

46

138

184

tkr.

Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2013

tkr.
7

Igangværende arbejder for fremmed regning
Specifikation af igangværende arbejder for fremmed regning:
Salgsværdi
Modtagne acontobetalinger

2011/12

55.910
-53.380

47.460
-44.248

2.530

3.212

3.203
-673

3.810
-598

2.530

3.212

Udskudt skat
Hensat 1. april
Ændring i udskudt skat

310
176

42
268

Hensatte forpligtelser 31. marts

486

310

Igangværende arbejder for fremmed regning
Forudbetalinger

8

2012/13

I alt

Hensatte forpligtelser til udskudt skat vedrører immaterielle anlægsaktiver, materielle
anlægsaktiver og igangværende arbejder.
9

Langfristede gældsforpligtelser
Af gæld forfalder til betaling senere end 5 år efter
regnskabsårets udløb

203400 / CW
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0

17

ABCD

Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører A/S
Årsrapport 2012/13
CVR-nr. 12 14 18 90

Årsregnskab 1. april - 31. marts
Noter
10

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
De samlede husleje- og leasingforpligtelser udgør 1.019 tkr. pr. 31. marts 2013, hvoraf den
del, der forfalder efter mere end 1 år, udgør 393 tkr. Leje- og leasingforpligtelser omfatter
kontorlokaler og driftsmateriel. Den sidste kontrakt udløber i regnskabsåret 2016/17.
Selskabet er part i enkelte voldgiftssager. Det er ledelsens opfattelse, at udfaldet af disse
sager ikke vil påvirke selskabets økonomiske situation.

11

Nærtstående parter
Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne
eller minimum 5 % af aktiekapitalen:
Sorbus Holding ApS, Blåhøjvej 10, 4600 Køge
SMS Holding ApS, Grootsvej 9, 2680 Solrød Strand
LRX Holding ApS, Gildringeparken 20, 4690 Haslev

203400 / CW

18

