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Ledelsespåtegning
Ledels espåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2015
- 30.09.2016 for Gardit A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30.09.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.10.2015 - 30.09.2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Viborg, den 23.01.2017
Direktion

Morten Lindholt Laursen
direktør

Bestyrelse

Aage Laurids Andreasen
formand

Mette Karen Lindholt Laursen

Morten Lindholt Laursen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uafh ængige revisors erkl æringer

Til kapitalejeren i Gardit A/S
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Gardit A/S for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016, der 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 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 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, 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. 30.09.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2015 30.09.2016 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.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Viborg, den 23.01.2017
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Kenneth Biirsdahl
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

Bruttofortjeneste

61.224

48.625

56.650

69.982

64.700

Driftsresultat

(5.124)

(2.584)

3.128

2.267

(857)

(455)

Årets resultat

(4.755)

(2.257)

Samlede aktiver

53.415

Hoved- og nøgletal
Hovedtal

Resultat af finansielle
poster

Investeringer i materielle anlægsaktiver
Egenkapital

(518)

(3.496)

(804)

(75)

2.063

985

(2.697)

42.641

50.568

57.120

54.098

484

2.934

0

0

1.050

8.785

13.541

15.797

13.734

12.749

Nøgletal
Egenkapitalens forrentning (%)
Soliditetsgrad (%)

(42,6)

(15,4)

14,0

7,4

16,4

31,8

31,2

24,0

(21,2)
23,6

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings
“Anbefalinger & Nøgletal 2015”.

Nøgletal
Egenkapitalens forrentning (%)
Soliditetsgrad (%)

Beregningsformel
Årets resultat x 100
Gns. egenkapital
Egenkapital x 100
Samlede aktiver

Nøgletal udtrykker
Virksomhedens forrentning af den kapital,
som ejerne har investeret i ivirksomheden.
Virksomhedens finansielle styrke.
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Hovedaktiviteten består som tidligere år i overfladebehandling af stål og beton mv. Arbejdet udføres på lejede
værksteder og på udepladser.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør et underskud på 4,8 mio. kr. mod et underskud på 2,3 mio. kr. sidste år. Der var
forventet et positivt resultat for 2015/16, hvorfor resultatet ikke er som forventet.

Selskabets resultat er dårligere end forventet og skyldes, at der er afholdt væsentlige omkostninger til nedlukning og opstart af nye afdelinger på 3,5 mio. kr.

Herudover er der identificeret tabsgivende kundesegmenter indenfor specielt vindmølleindustrien, hvor prispres og øgede krav har gjort det svært at skabe overskud.
Forventet udvikling
Der er lagt en ny struktur og organisering for at øge indtjeningen, og der forventes i det kommende år et
positivt resultat.
Miljømæssige forhold
Selskabet har faste afdelinger, som er reguleret af miljøgodkendelser efter miljøbeskyttelsesloven.

Som følge af lovændringer er ingen afdelinger længere pligtige til at udarbejde grønt regnskab.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Selskabets produkter forbedres og udvikles løbende. Der er ikke udgiftsført særskilte beløb hertil i regnskabsåret. Der udføres ikke egentlige forskningsaktiviteter.
Begivenheder efter balancedagen
Der er, efter regnskabsårets udløb, planlagt en koncernintern fusion, som vil styrke egenkapitalen i Gardit
A/S med forventet 18,3 mio.kr., således selskabets soliditet herefter forventes at ligge i niveau 27-30%.
Der er herudover, fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.

Gardit A/S

7

Resultatopgørelse for 2015/16
Resultatop gøre lse for 2015/ 16

Note

Bruttofortjeneste

2015/16

2014/15

kr.

kr.

61.223.690

48.625.010

Personaleomkostninger

1

(65.495.632)

(50.381.569)

Af- og nedskrivninger

2

(851.934)

(827.911)

(5.123.876)

(2.584.470)

Driftsresultat

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

3

Resultat før skat

26.097

12.374

(883.115)

(467.707)

(5.980.894)

(3.039.803)

Skat af årets resultat

4

1.225.716

Årets resultat

5

(4.755.178)

783.290

(2.256.513)
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Balance pr. 30.09.2016
Balan ce pr. 30.09. 201 6

2015/16

2014/15

kr.

kr.

146.667

0

146.667

0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

1.240.625

1.607.892

Indretning af lejede lokaler

1.397.241

1.474.242

2.637.866

3.082.134

1.130.615

265.500

1.130.615

265.500

Anlægsaktiver

3.915.148

3.347.634

Råvarer og hjælpematerialer

2.966.841

2.694.040

Varebeholdninger

2.966.841

2.694.040

36.492.925

30.483.545

1.829.574

3.292.180

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

478.463

575.765

Udskudt skat

690.800

0

4.265.260

311.258

169.262

302.636

43.926.284

34.965.384

2.606.765

1.634.361

Omsætningsaktiver

49.499.890

39.293.785

Aktiver

53.415.038

42.641.419

Note

Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

6

7

Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver

8

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning

9

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

Likvide beholdninger

10
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Balance pr. 30.09.2016
2015/16

2014/15

Note

kr.

kr.

11

2.000.000

2.000.000

Overført overskud eller underskud

6.785.334

11.540.512

Egenkapital

8.785.334

13.540.512

0

499.233

704.536

680.081

Hensatte forpligtelser

704.536

1.179.314

Finansielle leasingforpligtelser

164.438

218.667

Virksomhedskapital

Udskudt skat
Andre hensatte forpligtelser

12

Langfristede gældsforpligtelser

13

164.438

218.667

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

13

54.229

50.783

15.351.872

8.189.733

39.959

0

10.069.556

9.059.921

4.319.493

30.846

Anden gæld

13.925.621

10.371.643

Kortfristede gældsforpligtelser

43.760.730

27.702.926

Gældsforpligtelser

43.925.168

27.921.593

Passiver

53.415.038

42.641.419

Bankgæld
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

14

Eventualforpligtelser

15

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

16

Koncernforhold

17
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Egenkapitalopgørelse for 2015/16
Egenkapita lopgø relse fo r 20 15/16

Overført over-

Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Virksomhedska-

skud eller un-

pital

derskud

I alt

kr.

kr.

kr.

2.000.000

11.540.512

13.540.512

(4.755.178)

(4.755.178)

6.785.334

8.785.334

0
2.000.000
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Noter
Noter

2015/16

2014/15

kr.

kr.

61.686.022

47.668.675

3.480.902

2.459.422

328.708

253.472

65.495.632

50.381.569

113

93

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

Ledelsesve-

Ledelsesve-

derlag

derlag

2015/16

2014/15

kr.

kr.

1.260.000

780.000

1.260.000

780.000

2015/16

2014/15

kr.

kr.

13.333

0

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

738.487

744.730

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver

100.114

83.181

851.934

827.911

2015/16

2014/15

kr.

kr.

82.000

0

801.115

467.707

883.115

467.707

Samlet for ledelseskategorier

Selskabets ledelse er aflønnet via management fee.

2. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver

3. Andre finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder
Øvrige finansielle omkostninger
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Noter
2015/16

2014/15

kr.

kr.

4. Skat af årets resultat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år

(1.291.150)
65.434

(788.678)
5.388

(1.225.716)

(783.290)

2015/16

2014/15

kr.

kr.

5. Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

(4.755.178)

(2.256.513)

(4.755.178)

(2.256.513)

Goodwill
kr.
6. Immaterielle anlægsaktiver
Tilgange

160.000

Kostpris ultimo

160.000

Årets afskrivninger

(13.333)

Af- og nedskrivninger ultimo

(13.333)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

146.667

Gardit A/S
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Noter
Andre anlæg, drifts-

Indretning

materiel og

af lejede lo-

inventar

kaler

kr.

kr.

1.882.250

1.856.834

Tilgange

170.000

314.233

Afgange

(255.000)

7. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo

Kostpris ultimo

1.797.250

0
2.171.067

Af- og nedskrivninger primo

(274.358)

(382.592)

Årets afskrivninger

(347.253)

(391.234)

Tilbageførsel ved afgange
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

64.986
(556.625)

1.240.625

0
(773.826)

1.397.241

Værdien af leasede andre anlæg, driftsmateriel og inventar udgør 240.625 kr.

Andre tilgodehavender
kr.
8. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo

265.500

Tilgange

865.115

Kostpris ultimo

1.130.615

Regnskabsmæssig værdi ultimo

1.130.615

2015/16

2014/15

kr.

kr.

9.091.917

10.698.930

9. Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning
Foretagne acontofaktureringer
Overført til gældsforpligtelser

(7.302.302)

(7.406.750)

39.959

0

1.829.574

3.292.180
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Noter
10. Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter består af periodiserede omkostninger vedrørende ejendomsskat, forsikring og
husleje.

11. Virksomhedskapital
Virksomhedskapitalen består af 2 aktier á 500.000 kr., 2 aktier á 210.000 kr., 4 aktier á 100.000 kr. samt
18 aktier á 10.000. Ingen af aktierne er opdelt i forskellige aktieklasser.

Der er ikke sket ændringer i kapitalen i de seneste 5 år.

12. Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser består af garantiforpligtelser vedrørende igangværende arbejder.

Forfald inden

Forfald inden

Forfald efter

for 12 måneder

for 12 måneder

12 måneder

2015/16

2014/15

2015/16

kr.

kr.

kr.

54.229

50.783

164.438

54.229

50.783

164.438

13. Langfristede gældsforpligtelser
Finansielle leasingforpligtelser

2015/16

2014/15

kr.

kr.

18.629.770

15.788.894

14. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand
frem til udløb

15. Eventualforpligtelser
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med C G Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet
hæfter derfor fra og med regnskabsåret 2012/13 solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes solidarisk for eventuelle forpligtelser til at indeholde udbytter for disse selskaber.

Selskabet hæfter solidarisk med Anpartsselskabet af 3. marts 2004 for de forpligtelser, der bestod på tidspunktet for spaltningens opgørelse, dog højest med et beløb svarende til den registrerede nettoværdi i selskabet.

Der påhviler selskabet sædvanlig garanti på udført arbejde. Stillede garantier af kautionsforsikringsselskabet
udgør pr. 30.09.2016 14.134.985 kr.
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Noter
Selskabet er part i en tvist om betaling af 2,4 mio. kr. vedrørende tidligere års udførte arbejder. Selskabet
bestrider kravet.

16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for følgende søsterselskabers forpligtelser overfor Nykredit Realkredit, Nykredit Bank og Nykredit Leasing. Forpligtelsen udgør pr. 30.09.2016 57.990.985 kr. og pr. 30.09.2015
50.306.730 kr.

Søsterselskaber med forpligtelser:
Selskabet af den 1. april 2005
Ejendomsselskabet af 22.02.2001 ApS
Anpartsselskabet af 3. marts 2004

Selskabets tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er pantsat som følge af factoring. Pantsatte tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser udgør pr. 30.09.2016 36.492.926 kr. og pr. 30.09.2015 30.483.545 kr.
Der er afgivet pantsætningsforbud for yderligere pantsætninger i selskabets tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser.

17. Koncernforhold
Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:
C G Holding A/S, Viborg
Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern:
C G Holding A/S, Viborg
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C
(mellem).
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs
og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle
poster.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
I overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32 tager resultatopgørelsen udgangspunkt i bruttoresultat
opgjort efter nettoomsætning fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne
omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i
forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen
udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).
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Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpematerialer efter regulering for forskydning i beholdninger af disse varer mv. fra primo til ultimo. I posten indgår
eventuelt svind og sædvanlige nedskrivninger af de pågældende lagerbeholdninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår
endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud
fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder samt nettokurstab transaktioner i fremmed valuta mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets øvrige danske dattervirksomheder.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).
Balancen
Goodwill
Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer
inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 10 år, men kan i visse
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tilfælde udgøre op til 20 år for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil, hvis den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle nytten af de pågældende ressourcer.
Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver
udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

7 år

Indretning af lejede lokaler

5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.
Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
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Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er
positiv eller negativ.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte
skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende
arbejder for fremmed regning mv.
Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med en forventet forfaldstid, der
ligger ud over et år fra balancedagen, måles til tilbagediskonteret værdi.
Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af fejl og mangler inden for garantiperioden.
Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger vil overstige de samlede indtægter på et igangværende
arbejde for fremmed regning, hensættes til dækning af det samlede tab, der påregnes ved det pågældende
arbejde.
Finansielle leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og
måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første
indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel
omkostning.
Operationelle leasingaftaler
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
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Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.
Pengestrømsopgørelsen
Selskabet har udeladt at udarbejde pengestrømsopgørelse med henvisning til ÅRL § 86, stk. 4, da der udarbejdes pengestrømsopgørelse i det overliggende koncernregnskab.

