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John Drejer A/S

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2017 - 31. december 2017
for John Drejer A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31.
december 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Randers, 1. marts 2018
Direktion:

Jeppe Drejer
Bestyrelse:

John Drejer

Jeppe Drejer

John Hald

Formand

Nicolai Drejer
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handler.

John Drejer A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i John Drejer A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for John Drejer A/S for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31.

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 revisionspåtegi ge s afs it ”Revisors a svar for revisio e af årsreg skabet”. Vi er uafhæ gige af selskabet i overe sste else ed i ter atio ale etiske regler for revisorer IESBA’s Etiske regler og de yderligere krav, der er gælde de
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 vores 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 for 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. Fejlinformation 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:
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december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

John Drejer A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• 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

• 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.
• 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 den øverste ledelse 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.
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af selskabets interne kontrol.

John Drejer A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.
Randers, 1. marts 2018
Dansk Revision Randers
Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 31778530

Erik Lund
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Registreret revisor
mne970
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John Drejer A/S

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været drift af el-installationsforretning. Herudover beskæftiger selskabet sig med alarmanlæg, overvågning og adgangskontrol, IT-installationer og support, termografi samt LED skilte.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Regnskabsåret er, bortset fra årets resultat, egentlig gået som forventet. Forretningsomfanget er fastholdt i et
meget konkurrencepræget marked, hvilket ledelsen betragter som tilfredsstillende.
Selskabet har i indeværende opkøbt et mindre el-firma i Aarhus, i håbet om at få en større markedsandel i Aar-

Årets resultat før skat TDKK -1.083 anses for meget utilfredsstillende, selvom en del af forklaringen skyldes nedskrivninger, tab på større afsluttede projekter, hvor styringen ikke har været tilfredsstillende og endelig tab på
debitorer i forbindelse med konkurser.
Virksomheden har fokus på effektiviseringer og vil arbejde målrettet mod, at undgå tab på udført arbejde.
Hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets
forhold væsentligt.
Forventet udvikling
Der er primo 2018 indført et nyt planlægningssystem, som skal sikre bedre planlægning for de enkelte montører og giver overmontørerne et meget bedre overblik i dagligdagen.
Der er foretaget rationaliseringer, som skal sikre en bedre dækningsgrad på sagerne og der er foretaget forandringer i forhold til gager, salgsfremmende omkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostningerne, hvorfor der forventes besparelser herpå i forhold til 2017.
Ledelses forventer et positivt resultat i 2018 og forventer en soliditetsgrad ultimo 2018 på 25,0 – 30,0.
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John Drejer A/S

Note

2017

2016

DKK

1.000 DKK

Bruttofortjeneste

19.058.075

20.868

Personaleomkostninger

-19.582.109

-18.849

Afskrivninger, anlægsaktiver

-403.210

-254

Resultat før finansielle poster

-927.244

1.764

50.087

71

-477.621

-483

-1.354.777

1.352

271.700

-314

-1.083.077

1.038

0

2.000

Overført resultat

-1.083.077

-962

Resultatdisponering i alt

-1.083.077

1.038

Resultatopgørelse

1

2

Finansielle indtægter

3

Finansielle omkostninger
Resultat før skat

4

Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
Ekstraordinært udloddet udbytte i løbet af året
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Perioden 1. januar - 31. december

John Drejer A/S

Note

2017

2016

DKK

1.000 DKK

Goodwill

260.000

0

Immaterielle anlægsaktiver

260.000

0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

986.090

557

Materielle anlægsaktiver

986.090

557

Kapitalandele i associerede virksomheder

450.000

0

25.000

25

475.000

25

Anlægsaktiver i alt

1.721.090

582

Råvarer og hjælpematerialer

1.966.820

1.834

Varebeholdninger

1.966.820

1.834

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

9.344.606

7.444

Igangværende arbejder for fremmed regning

1.495.437

4.797

3.904

0

2.459.545

1.459

Andre tilgodehavender

498.238

658

Periodeafgrænsningsposter

125.602

454

13.927.332

14.813

Andre værdipapirer og kapitalandele

1.000

1

Værdipapirer og kapitalandele

1.000

1

168.370

907

Omsætningsaktiver i alt

16.063.522

17.555

Aktiver i alt

17.784.613

18.137

Balance

5

Andre værdipapirer og kapitalandele
Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavender hos associerede virksomheder

Tilgodehavender

Likvide beholdninger
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Aktiver pr. 31. december

John Drejer A/S

Note

2017

2016

DKK

1.000 DKK

Virksomhedskapital

1.200.000

1.200

Overført resultat

2.293.279

3.376

Egenkapital i alt

3.493.279

4.576

Hensættelser til udskudt skat

186.400

458

Hensatte forpligtelser

186.400

458

Kreditinstitutter

1.802.911

1.703

Langfristede gældsforpligtelser

1.802.911

1.703

Kreditinstitutter

4.159.767

400

0

1.012

3.811.137

4.668

0

346

3.600

4

4.327.518

4.970

Kortfristede gældsforpligtelser

12.302.023

11.400

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

14.291.334

13.561

Passiver i alt

17.784.613

18.137

Balance

6

Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

7

Eventualforpligtelser

8

Kontraktlige forpligtelser

9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

10

Ejerforhold
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Passiver pr. 31. december

John Drejer A/S

2017

2016

DKK

1.000 DKK

Løn og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Øvrige personaleomkostninger

16.384.734
2.095.209
591.920
510.246

15.980
1.916
593
361

Personaleomkostninger i alt

19.582.109

18.849

Gennemsnitlig antal ansatte

53

53

Renteindtægter, tilknyttede virksomheder
Renteindtægter, associerede virksomheder
Andre finansielle indtægter

0
44.382
5.706

31
39
0

Finansielle indtægter i alt

50.087

71

Renter, associerede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

0
477.621

3
479

Finansielle omkostninger i alt

477.621

483

Skat af årets resultat
Regulering af udskudt skat

0
-271.700

4
310

Skat af årets resultat i alt

-271.700

314

Tilgang i årets løb
Kostpris 31. december

450.000
450.000

0
0

Kapitalandele i associerede virksomheder i alt

450.000

0

Noter

2

3

4

5

Personaleomkostninger

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Skat af årets resultat

Kapitalandele i associerede virksomheder

Navn
Attenzione A/S

Hjemsted
Randers

Ejerandel
30 %
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John Drejer A/S

Noter

7

Egenkapital

2016

DKK

1.000 DKK

Virksomhedskapital

Overført
resultat

I alt

1.000 DKK

1.000 DKK

1.000 DKK

Saldo primo
Årets resultat

1.200
0

3.376
-1.083

4.576
-1.083

Egenkapital ultimo

1.200

2.293

3.493

Eventualforpligtelser
Selskabet har ikke påtaget sig garantiforpligtigelser mv. udover i lovpligtigt omfang, herunder standardvilkår i henhold til aftaler indgået i overensstemmelse med vilkårene i AB 92.
Selskabet har stillet kaution overfor Sparekassen Kronjylland for de forbundne selskaber John Drejer
Låse og Sikring A/S, John Drejer Holding A/S og Jeppe Drejer Holding ApS.
Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet John Drejer Holding A/S for danske selskabsskatter
og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og
kildeskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab.

8

Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb med en restløbetid på
op til 52 måneder. Leasingforpligtigelsen udgør TDKK 965.

9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for engagement med selskabets bankforbindelse er tinglyst virksomhedspant på TDKK
6.000. Virksomhedspantet omfatter simple fordringer fra salg og tjenesteydelser, der pr. 31. december 2017 har en samlet regnskabsmæssig værdi på TDKK 9.359.
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2017

John Drejer A/S

Noter

Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller
minimum 5 % af aktiekapitalen:
John Drejer Holding A/S, Randers, 52% ejerandel
Alsikevej 10
8920 Randers NV
Jeppe Drejer Holding ApS, Randers, 48% ejerandel
Lemvej 60
8930 Randers NØ
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John Drejer A/S

Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.
Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.
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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer 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
samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
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.
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.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og
andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.
Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed
valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.
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aktivets værdi kan måles pålideligt.

John Drejer A/S

Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med
salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balanceskabet.
Bruttofortjeneste
Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger
er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Leasingkontrakter
Leasingydelser på kontrakter, der ikke er finansielle leasingkontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende leasing- og lejeaftaler
oplyses under kontraktlige forpligtelser og eventualposter.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab
vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta m.v.
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.
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dagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå sel-

John Drejer A/S

Anvendt regnskabspraksis
Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.
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 (fuld
fordeling).
Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
lineært over den forventede brugstid.
Der indgår forventede brugstider som følger:
Goodwill

5 år

Afskrivningsperioden for goodwill er fastlagt ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition
og indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære
afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar
til at blive taget i brug. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger:
Indretning af lejede lokaler
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid

Restværdi

5 år

0%

2-3 år

0-20%

3 - 5 år

0-20%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse 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.
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Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles

John Drejer A/S

Anvendt regnskabspraksis
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som 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, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes til kostpris. Hvis genindvindingsværdien er lavere nedskrives
til denne.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere.
Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdt omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på projektet. Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger på projektet vil
overstige de samlede indtægter på et projekt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere nettorealisationsværdi.
Acontofaktureringer fragår i salgsværdien. De enkelte projekter klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv og som forpligtelser, når acontofaktureringer overstiger salgsværdien.
Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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Finansielle anlægsaktiver

John Drejer A/S

Anvendt regnskabspraksis
Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger.
Udbytte
Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Skyldig skat og udskudt skat
pligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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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Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skatte-
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