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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.
december 2016 for Malermestre Chr. Blegvad & Co. A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Tilst, den 30. marts 2017
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________________________
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Bestyrelse:
________________________
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________________________
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til kapitalejeren i Malermestre Chr. Blegvad & Co. A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Malermestre Chr. Blegvad & Co. A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for konklusion.
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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING




Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl
om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke
længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aarhus, den 30. marts 2017
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70
Morten Trap Olesen
Statsautoriseret revisor

30-03-201

2022

Revisionsp
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive malervirksomhed samt anden hermed tilknyttet virksomhed.
Usædvanlige forhold
Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:
Indregning af finansielle leasingkontrakter for at opfylde lovens krav om et retvisende billede. Der er
foretaget tilpasning af sammenligningstal for regnskabsåret 2015. Praksisændringen har ikke medført
resultatmæssig påvirkning, hvorfor der ikke er indregnet en regulering direkte på egenkapitalen primo.
Den akkumulerede virkning af praksisændringerne udgør pr. 31. december 2016:
- Årets resultat efter skat formindskes med 11 tkr.
- Balancesummen forøges med 164 tkr. som primært kan henføres til anlægsaktiverne og
leasinggæld.
- Egenkapitalen pr. 1. januar 2016 er ikke ændret.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse viser et overskud efter skat på 221 tkr., og balancen pr. 31. december
2016 viser en egenkapital på 1.385 tkr.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2016
kr.

2015
kr.

BRUTTOFORTJENESTE
..............................................................................................................................................
3.416.638
3.410.398

Administrationsomkostninger
..............................................................................................................................................
1
-2.976.629
-3.088.130

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
440.009
322.268

Finansielle
..............................................................................................................................................
indtægter
2
0
58
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger
3
-139.112
-141.445

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
300.897
180.881

Skat
..............................................................................................................................................
af årets resultat
4
-79.476
-53.481

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
221.421
127.400

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
221.421
127.400

I..............................................................................................................................................
ALT
221.421
127.400
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2016
kr.

2015
kr.

Grunde
..............................................................................................................................................
og bygninger
1.800.000
1.689.654
Andre
..............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
318.128
518.491
Indretning
..............................................................................................................................................
af lejede lokaler
17.000
29.000
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
5
2.135.128
2.237.145

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
2.135.128
2.237.145

Råvarer
..............................................................................................................................................
og hjælpematerialer
21.000
41.000
Varebeholdninger
..............................................................................................................................................
21.000
41.000

Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg og tjenesteydelser
2.090.023
2.815.323
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning
6
468.274
364.281
Udskudte
..............................................................................................................................................
skatteaktiver
0
80.749
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
1.296
673
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
37.909
46.010
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
2.597.502
3.307.036

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
1.134
296.920

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
2.619.636
3.644.956

AKTIVER
..............................................................................................................................................
4.754.764
5.882.101
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BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER

Note

2016
kr.

2015
kr.

Selskabskapital
..............................................................................................................................................
1.000.000
1.000.000
Reserve
..............................................................................................................................................
for opskrivninger
624.866
609.825
Overført
..............................................................................................................................................
overskud
-240.269
-568.724

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
7
1.384.597
1.041.101

Hensættelse
..............................................................................................................................................
til udskudt skat
33.158
0
Andre
..............................................................................................................................................
hensatte forpligtelser
78.869
88.869

HENSATTE
..............................................................................................................................................
FORPLIGTELSER
112.027
88.869

Leasingforpligtelser
..............................................................................................................................................
150.969
229.773
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
150.969
229.773

Kortfristet
..............................................................................................................................................
del af langfristet gæld
78.804
221.875
Gæld
..............................................................................................................................................
til pengeinstitutter
160.407
0
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning
6
9.732
256.352
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
274.640
381.480
Gæld,
..............................................................................................................................................
tilknyttede virksomheder
422.842
1.154.618
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
2.160.746
2.508.033
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
3.107.171
4.522.358

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
3.258.140
4.752.131

PASSIVER
..............................................................................................................................................
4.754.764
5.882.101
Eventualposter mv.

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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NOTER
2016
kr.

2015
kr.

Medarbejderforhold
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
27 (2015: 32)

Note
1

Finansielle indtægter
2
Finansielle
..............................................................................................................................................
indtægter i øvrigt
0
58
0

58

Finansielle omkostninger
3
Tilknyttede
..............................................................................................................................................
virksomheder
86.038
27.979
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger i øvrigt
53.074
113.466
139.112

141.445

Skat af årets resultat
4
Regulering
..............................................................................................................................................
af udskudt skat
79.476
53.481
79.476

53.481

Materielle anlægsaktiver

5
Andre anlæg,
Grunde og driftsmateriel og
inventar
bygninger

Indretning af
lejede lokaler

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2016
1.345.918
3.190.838
60.000
Afgang
..............................................................................................................................................
0
-2.629.029
0
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2016
1.345.918
561.809
60.000

Opskrivninger
..............................................................................................................................................
1. januar 2016
813.180
0
0
Årets
..............................................................................................................................................
opskrivninger
156.506
0
0
Opskrivninger
..............................................................................................................................................
31. december 2016
969.686
0
0

Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 1. januar 2016
469.444
2.672.347
31.000
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede
0
-2.629.029
0
aktiver
..............................................................................................................................................
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
46.160
200.363
12.000
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 31. december 2016
515.604
243.681
43.000

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2016
1.800.000
318.128
17.000

Værdi af indregnede aktiver, uden
967.540
opskrivninger
..............................................................................................................................................
efter § 41, stk. 1

Finansielle
..............................................................................................................................................
leasingaktiver
303.596
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NOTER
2016
kr.

2015
kr.

Note

Igangværende arbejder for fremmed regning
6
Medgåede
..............................................................................................................................................
materialer og timeforbrug
10.051.460
6.201.308
Acontofaktureringer
..............................................................................................................................................
-9.592.918
-6.093.379

Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning, netto
458.542
107.929

Der indregnes således:
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning (aktiver)
468.274
364.281
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning (passiver)
-9.732
-256.352
458.542

107.929

Egenkapital

7
Reserve for
Selskabskapital opskrivninger

Overført
overskud

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2016
1.000.000
609.825
-568.724 1.041.101
Årets
..............................................................................................................................................
værdireguleringer
122.075
122.075
Overførsel
..............................................................................................................................................
til/fra andre poster
-107.034
107.034
Forslag
..............................................................................................................................................
til årets resultatdisponering
221.421
221.421

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2016
1.000.000
624.866 -240.269 1.384.597
Eventualposter mv.
Hæftelse i sambeskatningen
Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den
sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse
eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fællesregistrering af moms.
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Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Malerfirma
Ernst Hansen A/S, der er administrationsselskab for sambeskatningen.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for engagementet med Danske Bank med en regnskabsmæssig værdi pr. 31.
december 2016 på 160 tkr. er der udstedt ejerpantebrev på nom. 1.000 tkr., der giver pant i
selskabets ejendom, hvis regnskabsmæssige værdi pr. balancedagen udgør 1.800 tkr.
Endvidere har selskabet til sikkerhed for engagementet med Danske Bank afgivet
fordringspant på nom. 500 tkr. Fordringspantet omfatter simple fordringer fra salg og
tjenesteydelser, der pr. balancedagen udgør 2.090 tkr.
Selskabet har stillet betalingsgarantier for igangværende projekter for i alt 1.304 tkr. pr.
balancedagen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Malermestre Chr. Blegvad & Co. A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den Regnskab
true
danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra
false
regnskabsklasse C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra følgende
ændringer.
Ændring i anvendt regnskabspraksis og klassifikation
Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:


Indregning af finansielle leasingkontrakter for at opfylde lovens krav om et retvisende billede.
Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal for regnskabsåret 2015. Praksisændringen
vedrørende sammenligningstallene har ikke medført en driftsmæssig regulering primo, jf.
egenkapitalnoten.
Den akkumulerede virkning af praksisændringerne udgør pr. 31. december 2016:
- Årets resultat efter skat formindskes med 11 tkr.
- Balancesummen forøges med 164 tkr. som primært kan henføres til anlægsaktiverne og
leasinggæld.
- Egenkapitalen pr. 1. januar 2016 er ikke ændret.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Indtægter fra entreprisekontrakter indregnes som omsætningen i takt med, at produktionen udføres,
hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne
metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden
på balancedagen kan skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå
selskabet.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der
afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Produktionsomkostninger svarende til årets omsætning.
Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje
og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.
Endvidere indregnes nedskrivning i forbindelse med forventede tab på entreprisekontrakter.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler,
kontoromkostninger mv. samt afskrivninger i forbindelse hermed.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes
aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle- og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

14

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
Brugstid

Restværdi

Bygninger
.............................................................................................................................................
40 år
0%
Andre
.............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
5-7 år
0%
Indretning
.............................................................................................................................................
af lejede lokaler
3-5 år
0%
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Grunde og bygninger måles til dagsværdi. Der afskrives ikke på grunde.
Dagsværdien fastlægges ved anvendelse af en ekstern vurdering foretaget af en sagkyndig
vurderingsmand eller alternativt baseret på en anerkendt værdiansættelsesmetode, baseret på en
afkastbaseret model.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver 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 gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede
indtægter på det enkelte igangværende arbejde.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser,
afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og -betalinger.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende
arbejder, omstruktureringer mv. samt udskudt skat.
Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperioden på 1-5
år. De hensatte forpligtelser måles og indregnes på baggrund af erfaringerne med garantiarbejder.
Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende
arbejde for fremmed regning, hensættes det samlede tab, der må påregnes på entreprisen.
Hensættelsen indregnes som omkostning under produktionsomkostninger.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling
med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i
acontoskatteordningen. Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under
henholdsvis omsætningsaktiver og gæld.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på
egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

