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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 for TVC
Advokatfirma P/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. 31.12.16 og resultatet af selskabets aktiviteter og
pengestrømme for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Åbyhøj, den 23. februar 2017

Direktionen

Torben Bagge

Bestyrelsen

Torben Bagge

Lars Henriksen

Morten Breum-Leer

Michael Juul Eriksen

Lars Mumm
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i TVC Advokatfirma P/S

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for TVC Advokatfirma P/S for regnskabsåret 01.01.16 31.12.16, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 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
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.
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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.
 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 trans-
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aktioner 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.
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 23. februar 2017
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Jesper Birn
Statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

HOVED- OG NØGLETAL
Hovedtal
Beløb i t.DKK

2016

2015

2014

2013

2012

90.156

98.187

100.944

106.758

103.154

87

95

98

103

100

2.102

3.217

4.912

4.780

4.493

47

72

109

106

100

-591

-1.681

-3.392

-3.236

-3.137

19

54

108

103

100

1.511

1.536

1.519

1.544

1.367

111

112

111

113

100

110.202

112.681

101.168

101.762

101.322

109

111

100

100

100

6.511

6.536

6.519

6.544

6.367

102

103

102

103

100

Nettopengestrømme fra:
Driften
Investeringer
Finansiering

1.349
-64
-4.541

2.166
-2.615
-12.903

2.437
-4.192
2.677

4.223
-1.791
-2.758

-12.581
-284
14.232

Årets pengestrømme

-3.256

-13.352

922

-326

1.367

2016

2015

2014

2013

2012

23%

24%

23%

24%

21%

Resultat
Bruttofortjeneste
Indeks

Resultat af primær drift
Indeks

Finansielle poster i alt
Indeks

Årets resultat
Indeks

Balance
Samlede aktiver
Indeks

Egenkapital
Indeks

Pengestrømme

Nøgletal

Rentabilitet
Egenkapitalens forrentning
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Soliditet
Egenkapitalandel

6%

6%

6%

6%

6%

94

108

118

115

111

Øvrige
Antal medarbejdere (gns.)

Definitioner af nøgletal
Egenkapitalens forrentning:

Egenkapitalandel:

Årets resultat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver
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Væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter består i at drive advokatvirksomhed.

Usædvanlige forhold
Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket
indregning eller målingen.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.16 - 31.12.16 udviser et resultat på DKK 1.510.670 mod
DKK 1.536.000 for tiden 01.01.15 - 31.12.15. Balancen viser en egenkapital på DKK 6.510.670.
Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Forventet udvikling
Selskabet forventer et positivt resultat før skat i niveauet t.DKK 1.500 - 2.000 for det
kommende år.

Videnressourcer
Advokatvirksomhedens forretningsgrundlag er afhængig af, at der kan tiltrækkes og
fastholdes kvalificerede medarbejdere og partnere. Medarbejdere og partnere besidder et
højt uddannelsesniveau, som er nødvendigt for at kunne sikre en tilsvarende rådgivning af
virksomhedens kunder, ligesom det er en afgørende forudsætning for fortsat vækst.
Igennem løbende uddannelse og videreuddannelse, eksterne og interne kurser vedligeholdes
og udvikles det faglige niveau hos medarbejdere og partnere.
Det er ligeledes virksomhedens strategi at søge fortsat udvikling og styrkelse af de for
virksomheden relevante fagområder..

Særlige risici
Prisrisici
Advokatvirksomheden skønnes ikke at være undergivet væsentlige prisrisici ud over hvad
naturlig konkurrence medfører.
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Ledelsesberetning

Renterisici
En del af virksomhedens finansiering er fastforrentet eller afdækket, ligesom det vurderes at
mindre udsving i renten kun vil have begrænset indflydelse på indtjeningen.
Efterfølgende begivenheder
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Resultatopgørelse

2016
DKK

2015
DKK

Bruttofortjeneste

90.156.014

98.187.316

Personaleomkostninger

-86.201.530

-92.829.820

Resultat før af- og nedskrivninger

3.954.484

5.357.496

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver

-1.852.442

-2.140.381

Resultat før finansielle poster

2.102.042

3.217.115

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

1.392.054
132.614
-2.116.040

1.045.565
140.151
-2.866.831

Årets resultat

1.510.670

1.536.000

1.510.670

1.536.000

1.510.670

1.536.000

Note

1

Forslag til resultatdisponering
Forslag til udbytte for regnskabsåret
I alt
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Balance

AKTIVER
31.12.16
DKK

31.12.15
DKK

1.028.271
5.015.607

190.231
5.638.640

6.043.878

5.828.871

825.850
421.064

1.425.372
718.773

1.246.914

2.144.145

1.642.055
1.942.047

1.295.565
1.995.039

3.584.102

3.290.604

10.874.894

11.263.620

49.478.613
41.465.050
1.379.224
375.685
5.543.582

55.724.272
36.555.413
1.318.529
217.116
6.339.340

Tilgodehavender i alt

98.242.154

100.154.670

Likvide beholdninger

1.085.023

1.262.638

99.327.177

101.417.308

110.202.071

112.680.928

Note

Færdiggjorte udviklingsprojekter
Goodwill
3

Immaterielle anlægsaktiver i alt
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

4

Materielle anlægsaktiver i alt

5

Kapitalandele i associerede virksomheder
Deposita

6

Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt

7

Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos associerede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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PASSIVER
31.12.16
DKK

31.12.15
DKK

5.000.000
1.510.670

5.000.000
1.536.000

6.510.670

6.536.000

516.057

430.008

516.057

430.008

21.847.906

24.509.187

21.847.906

24.509.187

12.202.620
27.594.956
6.172.428
35.278.704
78.730

12.546.106
24.516.669
7.448.306
36.626.238
68.414

81.327.438

81.205.733

Gældsforpligtelser i alt

103.175.344

105.714.920

Passiver i alt

110.202.071

112.680.928

Note

Selskabskapital
Forslag til udbytte for regnskabsåret
Egenkapital i alt
8

Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser i alt

9

Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser i alt

9

10

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Gæld til øvrige kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

11
12

Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK

Forslag til
udbytte for
Selskabskapital regnskabsåret

Egenkapitalopgørelse for 01.01.16 - 31.12.16
Saldo pr. 01.01.16
Betalt udbytte
Forslag til resultatdisponering

5.000.000
0
0

1.536.000
-1.536.000
1.510.670

Saldo pr. 31.12.16

5.000.000

1.510.670
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Pengestrømsopgørelse

Note

Årets resultat
13

2016
DKK

2015
DKK

1.510.670

1.536.000

Reguleringer
Forskydning i driftskapital
Tilgodehavender
Andre driftsafledte gældsforpligtelser

2.522.369

4.236.503

1.912.516
-2.613.096

-10.177.201
9.297.311

Pengestrømme fra drift før finansielle poster

3.332.459

4.892.613

Modtagne renteindtægter og lignende indtægter
Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger

132.613
-2.116.040

140.150
-2.866.830

Pengestrømme fra driften

1.349.032

2.165.933

Køb af immaterielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Salg af finansielle anlægsaktiver
Modtaget udbytte

-1.031.508
-178.306
47.090
52.992
1.045.565

-2.255.374
-395.581
15.000
21.326
0

-64.167

-2.614.629

-1.536.000
-3.004.767

-1.519.470
-11.383.937

Pengestrømme fra finansiering

-4.540.767

-12.903.407

Årets samlede pengestrømme

-3.255.902

-13.352.103

1.262.638

1.462.074

-24.516.669

-11.364.002

-26.509.933

-23.254.031

1.085.023
-27.594.956

1.262.638
-24.516.669

-26.509.933

-23.254.031

Pengestrømme fra investeringer
Betalt udbytte
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser i øvrigt

Likvide beholdninger ved årets begyndelse
Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter ved årets
begyndelse
Likvide beholdninger ved årets slutning
Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således:
Likvide beholdninger
Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter
I alt
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Noter

2016
DKK

2015
DKK

Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

75.716.825
5.012.728
502.741
4.969.236

82.093.420
5.903.656
705.354
4.127.390

I alt

86.201.530

92.829.820

94

108

1.510.670

1.536.000

Færdiggjorte
udviklingsprojekter

Goodwill

Kostpris pr. 01.01.16
Tilgang i året
Afgang i året

1.714.732
1.031.508
-129.735

6.096.194
0
0

Kostpris pr. 31.12.16

2.616.505

6.096.194

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.16
Afskrivninger i året
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver

-1.524.501
-193.468
129.735

-457.554
-623.033
0

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.16

-1.588.234

-1.080.587

1.028.271

5.015.607

1. Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året

2. Resultatdisponering
Forslag til udbytte for regnskabsåret

3. Immaterielle anlægsaktiver

Beløb i DKK

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.16
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Noter

4. Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris pr. 01.01.16
Tilgang i året
Afgang i året

4.527.845
0
-79.803

4.512.262
178.307
-476.767

Kostpris pr. 31.12.16

4.448.042

4.213.802

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.16
Afskrivninger i året
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver

-3.102.474
-586.676
0
66.958

-3.793.489
-449.265
450.016
0

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.16

-3.622.192

-3.792.738

825.850

421.064

Beløb i DKK

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.16
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Noter

5. Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i
associerede
virksomheder

Beløb i DKK
Kostpris pr. 01.01.16
Tilgang ved fusion og køb af virksomhed

250.000
0

Kostpris pr. 31.12.16

250.000

Opskrivninger pr. 01.01.16
Årets resultat fra kapitalandele
Udbytte relateret til kapitalandele

1.045.565
1.392.055
-1.045.565

Opskrivninger pr. 31.12.16

1.392.055

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.16

1.642.055

Navn og hjemsted:

Ejerandel

Associerede virksomheder:
TVC Advokatfirma Roskilde
P/S, Roskilde

50%

6. Finansielle anlægsaktiver i øvrigt
Beløb i DKK

Deposita

Kostpris pr. 01.01.16
Afgang i året

1.995.039
-52.992

Kostpris pr. 31.12.16

1.942.047
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31.12.16
DKK

31.12.15
DKK

Forudbetalte forsikringer
Andre periodeafgrænsningsposter

3.617.608
1.925.974

3.739.314
2.600.026

I alt

5.543.582

6.339.340

7. Periodeafgrænsningsposter

Andre periodeafgrænsningsposter indeholder forudbetalt husleje, abonnementer og
serviceaftaler.

8. Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte
forpligtelser

Beløb i DKK
Forpligtelser pr. 01.01.16
Hensat i året

430.008
86.049

Forpligtelser pr. 31.12.16

516.057

31.12.16
DKK

31.12.15
DKK

516.057

430.008

Andre hensatte forpligtelser forventes at fordele sig således:
Langfristede forpligtelser
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9. Langfristede gældsforpligtelser

Beløb i DKK

Afdrag
første år

Gæld i alt
31.12.16

Gæld i alt
31.12.15

Anden gæld

12.202.620

34.050.526

37.055.293

I alt

12.202.620

34.050.526

37.055.293

78.730

68.414

10. Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter

11. Eventualforpligtelser
Andre eventualforpligtelser
Der verserer enkelte sager, hvor der er rejst krav mod selskabet. Sagerne er forsikringsdækkede, og eventuelle risici er derfor maksimeret til selvrisikoen. Selskabet har afvist de
rejste krav, men har i sager med betydelige procesrisici valgt at afsætte selvrisikoen i
årsregnskabet. Sagerne forventes derfor ikke at medføre yderligere omkostninger udover
hvad der allerede er indarbejdet i årsregnskabet.

Selskabet har indgået huslejeforpligtelser med en samlet forpligtelse på i alt t.kr. 5.246.
Af selskabets likvide beholdninger på t.kr. 1.085 er t.kr. 1.032 deponeret til sikkerhed for
klienttilsvar.

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver.
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2016
DKK

2015
DKK

-7.494

-15.000

1.852.442
-1.392.054
-132.614
2.116.040
86.049

2.140.381
-1.045.565
-140.151
2.866.831
430.007

2.522.369

4.236.503

13. Reguleringer til pengestrømsopgørelse
Andre driftsindtægter
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Øvrige reguleringer
I alt

14. Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,
når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
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14. Anvendt regnskabspraksis - fortsat VALUTA
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på
betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender,
gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens
valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for
tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver
og andre ikke monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske
valutakurser.

RESULTATOPGØRELSE
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og andre driftsindtægter samt andre eksterne
omkostninger.

Nettoomsætning
Indtægter fra levering af tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne,
hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder, opgjort på
grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen (produktionsmetoden).

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
aktiviteter, herunder lejeindtægter, negativ goodwill og gevinster ved salg af immaterielle og
materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger og operationelle leasingomkostninger.
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14. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk
afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret
på følgende brugstider og restværdier:
RestBrugstid, værdi,
år procent
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Goodwill
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5
7-10
5
3-5

0
0
0
0

Goodwill afskrives over 7-10 år. Brugstiden er fastsat under hensyntagen til de forventede
fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.
Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet
brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.
Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.
Nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt
regnskabspraksis omtalt i afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
For kapitalandele i associerede virksomheder, der måles efter indre værdis metode,
indregnes andelen af virksomhedernes resultat i resultatopgørelsen efter eliminering af
urealiserede interne gevinster og tab og med fradrag af eventuel af- og nedskrivning af
goodwill. For associerede virksomheder elimineres interne gevinster og tab alene
forholdsmæssigt.
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter gevinster og tab ved salg af
kapitalandele.
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14. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Andre finansielle poster
Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, valutakursgevinster og -tab ved transaktioner i fremmed valuta m.v.

Skat af årets resultat
Selskabet er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregnskabet, idet aktuel og udskudt skat påhviler kapitalejerne og komplementaren.

BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Udviklingsprojekter indregnes i balancen, hvor projektet tilsigter at udvikle et bestemt produkt eller en bestemt proces, som selskabet har til hensigt at fremstille henholdsvis benytte i
produktionen. Udviklingsprojekter måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen, herunder lønninger og afskrivninger, der direkte kan henføres til udviklingsprojekterne, indtil
aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere udviklingsprojekter i udviklingsperioden
indregnes ikke i kostprisen. Øvrige udviklingsprojekter og udviklingsomkostninger
indregnes i resultatopgørelsen i det år, de afholdes.
Udviklingsprojekter måles efterfølgende i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede
af- og nedskrivninger.
Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært baseret på brugstider, som fremgår af
afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.
Goodwill
Goodwill måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Goodwill afskrives lineært baseret på brugstider, som fremgår af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.
Gevinster og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver
Gevinster og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
mellem en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige
værdi på salgstidspunktet.
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14. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter indretning af lejede lokaler samt andre anlæg,
driftsmateriel og inventar.
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i
kostprisen.
Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår
af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.
Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter indre værdis metode,
hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis, reguleret for resterende værdi af positiv eller negativ goodwill samt gevinster
og tab ved transaktioner med de pågældende virksomheder.
Gevinster eller tab ved afhændelse af associerede virksomheder opgøres som forskellen
mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på
salgstidspunktet inkl. ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller
afvikling. Gevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen under indtægter af kapitalandele.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis selskabets realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.
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14. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

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

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de
enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende er værdiforringet.
Deposita, der er indregnet under aktiver, omfatter betalte deposita til udlejer vedrørende
selskabets indgåede lejeaftaler.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde
med fradrag af foretagne acontofaktureringer på det enkelte igangværende arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede
forventede indtægter på de enkelte igangværende arbejder. Færdiggørelsesgraden for det
enkelte igangværende arbejde beregnes normalt som forholdet mellem det anvendte
ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. For enkelte igangværende
arbejder, hvor ressourceforbruget ikke kan anvendes som grundlag, er der i stedet benyttet
forholdet mellem afsluttede delaktiviteter og de samlede delaktiviteter for det enkelte
igangværende arbejde.
Hvis salgsværdien for et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgs-
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14. Anvendt regnskabspraksis - fortsat værdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængigt af, hvorvidt nettoværdien af salgsværdien med fradrag af modtagne
forudbetalinger er positiv eller negativ.
Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de samlede indtægter på det
enkelte igangværende arbejde, indregnes det samlede forventede tab som en hensat
forpligtelse.

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

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.
Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder indregnes under egenkapitalen i reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til tab på igangværende
arbejder, omstruktureringer m.v. og indregnes, når selskabet på balancedagen har en retlig
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et
forbrug af selskabets økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller dagsværdi, såfremt forpligtelsen forventes indfriet på længere sigt.
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14. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden
på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften, investeringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke kontante driftsposter,
betalte selskabsskatter og ændringer i driftskapitalen.
Pengestrømme fra investeringer omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og finansielle aktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg af immaterielle og
materielle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansiering omfatter ændringer i selskabets aktiekapital og omkostninger
forbundet hermed og finansiering fra udbetalt udbytte til ejerne, samt optagelse af og afdrag
på langfristede gældsforpligtelser.
Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger og
kortfristet gæld til kreditinstitutter.
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