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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 for Dana Invest
ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tappernøje, den 5. april 2013

Direktionen

Diana Kold Pedersen

Bestyrelsen

Kim Gordon

Maj-Britt Skovbro Hansen

Diana Kold Pedersen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Dana Invest ApS

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Dana Invest ApS for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12, der
omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, 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. 31.12.12 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.12 - 31.12.12 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 5. april 2013
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Peter Nordahl
Statsaut. revisor

Thomas Thomsen
Statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

HOVED- OG NØGLETAL
Hovedtal
Beløb i t.DKK

2012

2011

2010

2009

2008

Bruttofortjeneste

12.129

12.003

15.365

9.566

7.414

Resultat af primær drift

10.992

10.489

13.966

8.596

5.337

6.795

6.944

7.851

5.064

2.177

69.273

99.819

96.180

78.611

70.345

4.799

5.004

5.060

5.109

5.046

Nettopengestrøm fra:
Driften
Investeringer
Finansiering

38.030
1.600
-41.453

2.532
-96
-11.662

3.973
0
5.129

12.669
142
-3.605

8.466
-6
-15.653

Årets pengestrømme

-1.823

-9.226

9.102

9.206

-7.193

2012

2011

2010

2009

2008

139%

138%

154%

100%

41%

7%

5%

5%

6%

7%

Resultat

Årets resultat

Balance
Samlede aktiver
Egenkapital

Pengestrømme

Nøgletal

Rentabilitet
Egenkapitalens forrentning

Soliditet
Egenkapitalandel
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Ledelsesberetning

Øvrige
Antal medarbejdere (gns.)

2

3

3

2

4

Beregning af nøgletal
Egenkapitalens forrentning:

Egenkapitalandel:

Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver

Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger.

Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter består i administration og salg af finansielle kontrakter på
præmieobligationer for private danske investorer. Salget af nye kontrakter er ophørt i
efteråret 2011.

Udviklingen i selskabets økonomiske aktiviteter og forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.12 - 31.12.12 udviser et resultat på DKK 6.794.742 mod
t.DKK 6.944 for tiden 01.01.11 - 31.12.11. Balancen viser en egenkapital på DKK 4.798.877.
Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

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

2012
DKK

2011
t.DKK

12.129.036

12.003

-1.124.131

-1.500

11.004.905

10.503

-13.295

-14

10.991.610

10.489

521.843
1.523.776
-4.151.206

1.573
1.090
-4.417

-2.105.587

-1.754

Resultat før skat

8.886.023

8.735

Skat af årets resultat

-2.091.281

-1.791

Årets resultat

6.794.742

6.944

521.843
7.000.000
-727.101

1.573
7.000
-1.629

6.794.742

6.944

Note

Bruttofortjeneste
1

Personaleomkostninger
Resultat før af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Resultat af primær drift

2
3

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Finansielle poster i alt

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
31.12.12
DKK

31.12.11
t.DKK

76.651

90

76.651

90

8.612.429

8.090

Finansielle anlægsaktiver i alt

8.612.429

8.090

Anlægsaktiver i alt

8.689.080

8.180

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

47.831.146

72.588

47.831.146

72.588

494.375
16.976
396.598
152.840
4.000

2.800
698
224
218
1.600

1.064.789

5.540

9.840.454

10.752

Værdipapirer og kapitalandele i alt

9.840.454

10.752

Likvide beholdninger

1.847.211

2.758

Omsætningsaktiver i alt

60.583.600

91.638

Aktiver i alt

69.272.680

99.818

Note

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
5

Materielle anlægsaktiver i alt

6

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Varebeholdninger i alt
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Udskudt skatteaktiv
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt
Andre værdipapirer og kapitalandele
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Balance

PASSIVER
31.12.12
DKK

31.12.11
t.DKK

200.000
1.052.429
3.546.448

200
531
4.274

4.798.877

5.005

1.581.642

878

1.581.642

878

8.000.000

8.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt

8.000.000

8.000

Gæld til kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld
Forslag til udbytte for regnskabsåret

0
156.844
15.811.881
2.263.675
29.659.761
7.000.000

8.609
111
42.337
1.965
25.913
7.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

54.892.161

85.935

Gældsforpligtelser i alt

62.892.161

93.935

Passiver i alt

69.272.680

99.818

Note

Selskabskapital
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode
Overført resultat
7

Egenkapital i alt
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser i alt
Anden gæld

8

9

Nærtstående parter
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Pengestrømsopgørelse

Note

Årets resultat
10

Reguleringer
Forskydning i driftskapital:
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden driftsafledt gæld
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Modtagne renteindtægter og lignende indtægter
Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger
Betalt selskabsskat
Driftens pengestrømme
Køb af materielle anlægsaktiver
Modtaget udbytte
Investeringernes pengestrømme
Betalt udbytte
Afdrag på langfristede lån
Finansieringens pengestrømme
Årets samlede pengestrømme
Likvide beholdninger ved årets begyndelse
Likvide beholdninger ved årets slutning
Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres
således:
Likvide beholdninger
Værdipapirer uden væsentlig kursrisiko
I alt

2012
DKK

2011
t.DKK

6.794.742

6.944

4.210.163

3.560

24.757.125
2.366.463
45.643
4.450.603

-21.221
6.577
-940
13.087

42.624.739

8.007

1.523.776
-4.151.206
-1.966.950

1.089
-4.417
-2.148

38.030.359

2.531

0
1.600.000

-96
1.600

1.600.000

1.504

-7.000.000
-34.452.857

-7.900
-5.362

-41.452.857

-13.262

-1.822.498

-9.227

13.510.163

22.737

11.687.665

13.510

1.847.211
9.840.454

2.758
10.752

11.687.665

13.510
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Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 112, stk. 1 valgt at undlade at
udarbejde eget koncernregnskab. Selskabet er en dattervirksomhed af Anpartsselskabet af
12. marts 1993, Vedbæk, CVR-nr. 16 99 86 99, der udarbejder det samlede koncernregnskab.

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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RESULTATOPGØRELSE
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre optaget til dagsværdi, andre
driftsindtægter samt andre eksterne omkostninger.
Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at kontrakterne
indgåes. Der foretages periodisering af gebyrer og salg af gevinstretter over kontrakternes
løbetid.
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Afskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over
aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider:
Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt 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.

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.
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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
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
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
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter indre værdis metode, hvilket
indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi reguleret for resterende værdi af positiv eller negativ goodwill
samt tillæg eller fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.
I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering
af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.
Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi i balancen.

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.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi.
Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet
eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger
Beholdning af præmieobligationer og øvrige værdipapirer måles til senest noterede officielle
børskurs.

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.

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

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til
dagsværdi i balancen.

Egenkapital
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som gældsforpligtelse.
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder indregnes under egenkapitalen i
reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige
værdi overstiger anskaffelsesværdien.
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Hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til forpligtelserknyttet til de
solgte gevinstretter, og indregnes, når selskabet på balancedagen har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af
selskabets økonomiske ressourcer. Hensættelsen måles ud fra et skøn over dagsværdien af
forpligtelsen.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.
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 og indregnes
i balancen med den gældende skatteprocent. 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.
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.

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.
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Anvendt regnskabspraksis

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften, investeringer, finansiering og ændring i årets pengestrømme samt likviditeten ved årets
begyndelse og slutning.
Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke likvide driftsposter,
betalte selskabsskatter samt ændring i driftskapitalen.
Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver reguleret for ændringer i tilhørende tilgodehavender og gæld.
Pengestrømme fra finansiering omfatter finansiering fra og udbetalt udbytte til kapitalejer
samt optagelse af og afdrag på langfristede gældsforpligtelser.
Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger,
værdipapirer uden væsentlig kursrisiko og kortfristet gæld til kreditinstitutter.
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Noter

2012
DKK

2011
t.DKK

Lønninger
Andre omkostninger til social sikring

1.105.453
18.678

1.477
23

I alt

1.124.131

1.500

2

3

85.000

85

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Øvrige finansielle indtægter

21.500
1.502.276

74
1.016

I alt

1.523.776

1.090

Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder
Øvrige finansielle omkostninger

3.200.000
951.206

2.820
1.597

I alt

4.151.206

4.417

1. Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året

I personaleomkostninger indgår følgende:
Vederlag til bestyrelse

2. Andre finansielle indtægter

3. Andre finansielle omkostninger
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Noter

2012
DKK

2011
t.DKK

Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

2.263.675
-172.394

1.967
-176

I alt

2.091.281

1.791

4. Skatter

5. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris pr. 31.12.11

228.930

Kostpris pr. 31.12.12

228.930

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.11
Afskrivninger i året

138.984
13.295

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.12

152.279

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.12

76.651
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Noter

31.12.12
DKK

31.12.11
t.DKK

Kostpris pr. 31.12.11

7.560.000

7.560

Kostpris pr. 31.12.12

7.560.000

7.560

Opskrivninger pr. 31.12.11
Årets resultat
Udbytte

530.586
521.843
0

557
1.573
-1.600

Opskrivninger pr. 31.12.12

1.052.429

530

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.12

8.612.429

8.090

6. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Tilknyttede virksomheder
Navn
Dana Invest Fondsmæglerselskab A/S i
likvidation, Næstved

Ejerandel

Egenkapital

Årets resultat

100%

8.612.429

521.843
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Noter

7. Egenkapital
Reserve for nettoopskrivning
Selskabsefter indre
kapital
værdi

Beløb i DKK

Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse 01.01.11 - 31.12.11
Saldo pr. 01.01.11
Øvrige egenkapitalbevægelser
Forslag til resultatdisponering

200.000
0
0

557.116
-1.600.000
1.573.470

4.302.803
1.600.000
-1.629.254

Saldo pr. 31.12.11

200.000

530.586

4.273.549

Saldo pr. 01.01.12
Forslag til resultatdisponering

200.000
0

530.586
521.843

4.273.549
-727.101

Saldo pr. 31.12.12

200.000

1.052.429

3.546.448

Egenkapitalopgørelse 01.01.12 - 31.12.12

Der har ikke været bevægelser på selskabskapitalen i regnskabsåret og de 4 foregående
regnskabsår.

8. Gældsforpligtelser
Afdrag
første år
DKK

Restgæld
efter 5 år
DKK

Gæld i alt
31.12.12
DKK

Gæld i alt
31.12.11
t.DKK

Anden gæld

0

0

8.000.000

8.000

I alt

0

0

8.000.000

8.000
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Noter

9. Nærtstående parter
Dana Invest ApS indgår i koncernregnskabet for moderselskabet Anpartsselskabet af 12.
marts 1993, Vedbæk.

2012
DKK

2011
t.DKK

13.295
-521.843
-1.523.776
4.151.206
2.091.281

14
-1.573
-1.089
4.417
1.791

4.210.163

3.560

10. Reguleringer
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Skat af årets resultat
I alt
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