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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2015 - 30.
september 2016 for Daugaard Pedersen 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. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. oktober 2015 - 30. september 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Kolding, den 21. november 2016
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
Til kapitalejeren i Daugaard Pedersen A/S
PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Daugaard Pedersen A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30.
september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 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.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. oktober 2015 - 30. september 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.
Kolding, den 21. november 2016
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70
Henning Wiese
Statsautoriseret revisor

21-11-201

2022
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktivitet er at drive byggeforretning med hovedvægt på totalentreprise,
udvikling af byggeprojekter og anden hermed beslægtet virksomhed.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet opnåede i 2015/16 et resultat på 27,4 mio. kr. mod 1,8 mio. kr. i 2014/15.
Selskabet har primo regnskabsåret overtaget alle driftsaktiviteter knyttet til entreprenørvirksomhed fra
tidligere søsterselskaber FDP Construction Kolding A/S (Daugaard Pedersen Kolding A/S) og FDP
Construction Aabenraa A/S (Daugaard Pedersen Aabenraa A/S).
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
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. OKTOBER - 30. SEPTEMBER
Note

2015/16
kr.

2014/15
tkr.

BRUTTOFORTJENESTE
..............................................................................................................................................
57.766.234
23

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
1
-12.605.056
-1
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-6.912.725
-4
Andre
..............................................................................................................................................
driftsomkostninger
-301.277
-2

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
37.947.176
16

Indtægter
..............................................................................................................................................
af kapitalandele
0
1.694
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle indtægter
2
1.764
140
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
3
-2.867.675
-41

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
35.081.265
1.809

Skat
..............................................................................................................................................
af ordinært resultat
4
-7.721.550
-26

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
27.359.715
1.783
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udloddet
..............................................................................................................................................
udbytte af årets resultat
27.359.715
1.283
Overført
..............................................................................................................................................
resultat
0
500

I..............................................................................................................................................
ALT
27.359.715
1.783
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BALANCE 30. SEPTEMBER
AKTIVER

Note

2016
kr.

2015
tkr.

Goodwill
..............................................................................................................................................
55.934.100
0
Immaterielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
5
55.934.100
0

Andre
..............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
1.329.332
0
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
6
1.329.332
0

Lejedepositum
..............................................................................................................................................
og andre tilgodehavender
31.250
0
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
7
31.250
0

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
57.294.682
0

Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
fra salg
14.003.370
126
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning
8
41.400.999
0
Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
hos tilknyttede virksomheder
223.951
0
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
118.685
32
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
365.858
0
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
56.112.863
158

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
17.564.490
27.429

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
73.677.353
27.587

AKTIVER
..............................................................................................................................................
130.972.035
27.587
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BALANCE 30. SEPTEMBER
PASSIVER

Note

2016
kr.

2015
tkr.

Aktiekapital
..............................................................................................................................................
10.000.000
10.000
Overført
..............................................................................................................................................
overskud
16.000.000
16.000
Forslag
..............................................................................................................................................
til udbytte
27.359.715
1.283

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
9
53.359.715
27.283

Hensættelse
..............................................................................................................................................
til udskudt skat
7.721.550
0
Andre
..............................................................................................................................................
hensatte forpligtelser
10
1.875.000
250

HENSATTE
..............................................................................................................................................
FORPLIGTELSER
9.596.550
250

Anden
..............................................................................................................................................
gæld
39.301.233
0
Leasingforpligtelser
..............................................................................................................................................
224.037
0
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
11
39.525.270
0

Kortfristet
..............................................................................................................................................
del af langfristet gæld
11
5.417.260
0
Modtagne
..............................................................................................................................................
forudbetalinger
6.000.000
0
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
11.188.553
0
Selskabsskat
..............................................................................................................................................
0
21
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
5.884.687
33
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
28.490.500
54

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
68.015.770
54

PASSIVER
..............................................................................................................................................
130.972.035
27.587
Eventualposter mv.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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NOTER
2015/16
kr.

2014/15
tkr.

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
21 (2014/15: 0)

Note
1

Løn
..............................................................................................................................................
og gager
11.660.613
0
Pensioner
..............................................................................................................................................
464.250
0
Omkostninger
..............................................................................................................................................
til social sikring
88.022
1
Andre
..............................................................................................................................................
personaleomkostninger
392.171
0
12.605.056

1

Andre finansielle indtægter
2
Tilknyttede
..............................................................................................................................................
virksomheder
1.733
111
Finansielle
..............................................................................................................................................
indtægter i øvrigt
31
29
1.764

140

Andre finansielle omkostninger
3
Tilknyttede
..............................................................................................................................................
virksomheder
0
36
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger i øvrigt
2.867.675
5
2.867.675

41

Skat af ordinært resultat
4
Beregnet
..............................................................................................................................................
skat af årets skattepligtige indkomst
0
21
Regulering
..............................................................................................................................................
af udskudt skat
7.721.550
5
7.721.550

26

Immaterielle anlægsaktiver

5
Goodwill

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. oktober 2015
0
Tilgang
..............................................................................................................................................
62.149.000
Kostpris
..............................................................................................................................................
30. september 2016
62.149.000

Afskrivninger
..............................................................................................................................................
1. oktober 2015
0
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
6.214.900
Afskrivninger
..............................................................................................................................................
30. september 2016
6.214.900

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 30. september 2016
55.934.100
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NOTER
Note
Materielle anlægsaktiver

6
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. oktober 2015
0
Tilgang
..............................................................................................................................................
1.818.478
Kostpris
..............................................................................................................................................
30. september 2016
1.818.478

Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 1. oktober 2015
0
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
489.146
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 30. september 2016
489.146

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 30. september 2016
1.329.332

Finansielle
..............................................................................................................................................
leasingaktiver
319.968

Finansielle anlægsaktiver

7
Lejedepositum og
andre
tilgodehavender

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. oktober 2015
0
Tilgang
..............................................................................................................................................
31.250
Kostpris
..............................................................................................................................................
30. september 2016
31.250

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 30. september 2016
31.250
2016
kr.

2015
tkr.

Igangværende arbejder for fremmed regning
8
Salgsværdi
..............................................................................................................................................
af periodens uafsluttede produktion
177.849.184
0
Acontofaktureringer
..............................................................................................................................................
-136.448.185
0

Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning, netto
41.400.999
0

Der indregnes således:
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning (aktiver)
41.400.999
0
41.400.999

0
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NOTER
Note
Egenkapital

9

Aktiekapital

Overført
overskud

Forslag til
udbytte

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
30. september 2015
10.000.000 16.000.000
0 26.000.000
Praksisændringer
..............................................................................................................................................
1.282.664 1.282.664
Korrigeret
..............................................................................................................................................
egenkapital 1. oktober 2015
10.000.000 16.000.000 1.282.664 27.282.664
Betalt
..............................................................................................................................................
udbytte
-1.282.664 -1.282.664
Forslag
..............................................................................................................................................
til årets resultatdisponering
27.359.715 27.359.715

Egenkapital
..............................................................................................................................................
30. september 2016
10.000.000 16.000.000 27.359.715 53.359.715

Andre hensatte forpligtelser

10

Andre hensættelser omfatter beløb hensat til imødegåelse af garantiarbejder. Hensættelsen
beror på et skøn ud fra aktiviteten i regnskabsåret og tidligere regnskabsår. Som følge heraf,
er der uvished med hensyn til forfaldstidspunkt af den indregnede forpligtelse.
Langfristede gældsforpligtelser

1/10 2015
gæld i alt

30/9 2016
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

11

Løbende
..............................................................................................................................................
ydelse (kap. værdi)
0
44.677.940
5.376.707
0
Leasingforpligtelser
..............................................................................................................................................
0
264.590
40.553
0
0

44.942.530

5.417.260

0

I forbindelse med købet af aktiviteterne fra FDP Construction Kolding A/S (Daugaard Pedersen
Kolding A/S) og FDP Construction Aabenraa A/S (Daugaard Pedersen Aabenraa A/S) pr. 1.
oktober 2015 er der indgået aftale med sælgerne om en resultatafhængig købspris på
goodwill. Den anslåede kapitaliserede værdi heraf er tillagt erhvervet goodwill og afsat som
gæld.
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NOTER
Note
Eventualposter mv.
Der er af 3. mand stillet arbejds- og betalingsgarantier, der samlet andrager 38.034 tkr.

12

Der påhviler selskabet sædvanlig garanti for udført byggearbejde.
Operationel leasing
Selskabet har ud over finansielle leasingkontrakter indgået operationelle leje- og
leasingaftaler med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 295 tkr.
Leasingkontrakterne har en restløbetid på 12-53 mdr. med en samlet restleasingydelse på 934
tkr.
Huslejeforpligtelser
Selskabet har indgået huslejeforpligtelser, der på balancetidspunktet udgør 4.718 tkr. i
uopsigelighedsperioden, som udløber 30. september 2021.
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.
Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Uppercut
Holding ApS, der er administrationsselskab for sambeskatningen.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har til sikkerhed for engagement overfor kreditgivere afgivet virksomhedspant,
nom. 10.000 tkr. med sikkerhed i goodwill, andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt
tilgodehavende fra salg.
Selskabet har finansieret nogle materielle anlægsaktiver ved finansiel leasing.
Pr. 30. september 2016 udgør den regnskabsmæssige værdi af de pantsatte aktiver 70.947 tkr.
Indestående på deponerings-/sikringskonto udgør 16.562 tkr.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Daugaard Pedersen A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med den danske års- Regnskab
false
regnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
false
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:


Foreslået udbytte er præsenteret som en særlig post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
var tidligere indregnet som en gældsforpligtelse, hvilket ikke længere er muligt efter
ændringerne til årsregnskabsloven. Sammenligningstal er tilpasset den ændrede
regnskabspraksis, og praksisændringen er indregnet direkte på egenkapitalen primo.
Praksisændringen påvirker alene egenkapitalen, der pr. 1. oktober 2015 er forøget med 1.283
tkr. og pr. 30. september 2016 er forøget med 27.360 tkr.

Sammenligningstal
Selskabet har pr. 1. oktober 2015 overtaget alle driftsaktiviteter knyttet til entreprenørvirksomhed fra
tidligere søsterselskaber FDP Construction Kolding A/S (Daugaard Pedersen Kolding A/S) og FDP
Construction Aabenraa A/S (Daugaard Pedersen Aabenraa A/S). Der er derfor ikke sammenlignelighed
til tidligere regnskabsår.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber
har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Hvor der leveres produkter med høj grad af individuel tilpasning, foretages indregning i
nettoomsætningen 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.
Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overenstemmelse med årsregnskabslovens § 32.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes
aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle- og materielle anlægsaktiver.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets
aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår
direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Ydelser i forbindelse med operationelle leasingaftaler og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og
lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder
I selskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede
virksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på
goodwill.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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.
Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og med
fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i
acontoskatteordningen.
BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives
lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år. Afskrivningsperioden er foretaget ud
fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil, samt
branchemæssige forhold.
I forbindelse med købet af aktiviteterne fra FDP Construction Kolding A/S (Daugaard Pedersen Kolding
A/S) og FDP Construction Aabenraa A/S (Daugaard Pedersen Aabenraa A/S) pr. 1. oktober 2015 er der
indgået aftale med sælgerne om en resultatafhængig købspris på goodwill. Den anslåede kapitaliserede
værdi heraf er tillagt erhvervet goodwill og afsat som gæld.
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.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
Brugstid

Restværdi

Andre
.............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
3-5 år
0-20 %
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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.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder måles i moderselskabets balance efter den
indre værdis metode.
Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige
andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets
regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg
eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder overføres under
egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den
regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.
Tilknyttede- og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr. og
et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang det vurderes som
uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender,
indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, selskabet har en retlig eller
faktisk forpligtelse til at dække tilknyttede- og associerede virksomheders underbalance.
Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt finansielle
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 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.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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.
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Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser 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 vareforbrug.
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
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.
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Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
Hvis valutapositionen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på
tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle
indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.

