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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015 for Nordic Waterproofing A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejen, den 9. maj 2016
Direktion

Paul Erik Rask
adm. direktør

Bestyrelse

Martin Ellis
formand

Jonas Olin

Paul Erik Rask
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejeren i Nordic Waterproofing A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Nordic Waterproofing A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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 virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Trekantområdet, den 9. maj 2016
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Lars Almskou Ohmeyer
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Nordic Waterproofing A/S
Vester Allé 1
6600 Vejen
Telefon: 79 96 21 21
Telefax: 79 96 22 58
Hjemmeside: www.nordicwaterproofing.com
CVR-nr.: 25 71 17 85
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 13. november 2000
Regnskabsår: 15. regnskabsår
Hjemstedskommune: Vejen

Bestyrelse

Martin Ellis, formand
Jonas Olin
Paul Erik Rask

Direktion

Paul Erik Rask

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Herredsvej 32
7100 Vejle

Koncernregnskab

Selskabet aflægger ikke koncernregnskab i henhold til § 112, stk. 1, idet
dette indgår i koncernrapporten for moderselskabet Nordic
Waterproofing 2 ApS.
Koncernrapporten for Nordic Waterproofing 2 ApS kan rekvireres på
følgende adresse:
Nordic Waterproofing 2 ApS
Vester Alle 1
6600 Vejen
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2015

2014

2013

2012

2011

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Nettoomsætning

210.604

212.141

237.826

245.948

228.981

Bruttofortjeneste

72.466

66.170

67.063

59.839

55.354

Resultat af ordinær primær drift

31.948

24.435

27.319

21.684

14.212

Resultat før finansielle poster

42.884

35.043

39.803

30.599

22.497

Resultat af finansielle poster

2.077

1.964

-3.415

566

-6.799

35.654

28.118

27.071

24.126

11.208

Balancesum

115.417

90.312

114.381

137.005

119.519

Egenkapital

68.855

49.676

71.055

84.432

59.859

Investering i materielle anlægsaktiver

-3.505

-1.218

-941

-517

-987

64

65

67

68

65

Bruttomargin

34,4%

31,2%

28,2%

24,3%

24,2%

Overskudsgrad

20,4%

16,5%

16,7%

12,4%

9,8%

Afkastningsgrad

37,2%

38,8%

34,8%

22,3%

18,8%

Soliditetsgrad

59,7%

55,0%

62,1%

61,6%

50,1%

Forrentning af egenkapital

60,2%

46,6%

34,8%

33,4%

25,2%

Årets resultat
Balance

Antal medarbejdere
Nøgletal i %

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og
vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Nordic Waterproofing A/S udvikler, producerer og sælger et bredt program af produkter til fugtbeskyttelse
af bygninger som f.eks tagpap, undertag og murpap. De primære geografiske markeder for Nordic
Waterproofing A/S er Danmark og Tyskland.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på DKK 35.654.188, og selskabets balance pr. 31.
december 2015 udviser en egenkapital på DKK 68.854.811.
Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici
Drift
Selskabets væsentligste forretningsmæssige risici er aktivitetsniveauet i byggebranchen. Herudover er en
meget væsentlig del af produktionsomkostningerne afhængig af udviklingen i oliepriserne.
Finansielle risici
En væsentlig del af produktionsomkostningerne er afhængige af olieprisen, idet den væsentligste råvare
bitumen, der bruges i produktion af tagpap, prismæssigt afhænger af olieprisen og dollarkursen. For at
reducere olieprisens indvirkning på resultatet anvender selskabet hedging.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
For 2016 forventes et resultat på niveau med 2015 primært på grund af en forventning om, at markedet
indenfor byggebranchen fortsat vil være stabiliseret i forhold til et niveau som i 2015. Der vil i 2016 fortsat
blive arbejdet med en effektivisering og udvikling af virksomheden.
Eksternt miljø
Det er et fortsat mål for virksomheden at påvirke miljøet i mindst mulig omfang. Der er opstillet en række
interne målsætninger for arbejdsmiljøet og reduktion af energiforbruget.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
Bruttoresultat
Distributionsomkostninger

2015

2014

DKK

DKK

210.603.726

212.141.288

-138.137.876

-145.970.900

72.465.850

66.170.388

-5.371.555

-8.507.295

-35.146.684

-33.227.951

Resultat af ordinær primær drift

31.947.611

24.435.142

Andre driftsindtægter

10.936.497

10.607.673

Resultat før finansielle poster

42.884.108

35.042.815

Administrationsomkostninger

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

1.409.308

-551.946

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

3.941.628

5.440.407

Finansielle indtægter

1

122.919

345.889

Finansielle omkostninger

2

-3.397.029

-3.270.501

44.960.934

37.006.664

-9.306.746

-8.888.273

35.654.188

28.118.391

30.000.000

20.000.000

5.654.188

8.118.391

35.654.188

28.118.391

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

3

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2015

2014

DKK

DKK

3.333.333

4.333.333

3.333.333

4.333.333

Grunde og bygninger

5.555.420

5.861.351

Produktionsanlæg og maskiner

9.532.736

7.995.950

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3.054.540

2.419.882
16.277.183

Varemærker
Immaterielle anlægsaktiver

4

Materielle anlægsaktiver

5

18.142.696

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

6

2.671.982

1.997.427

Kapitalandele i associerede virksomheder

7

9.206.083

10.964.132

Tilgodehavender i associerede virksomheder

8

4.016.800

4.597.842

Andre tilgodehavender

8

1.280.410

818.160

Finansielle anlægsaktiver

17.175.275

18.377.561

Anlægsaktiver

38.651.304

38.988.077

Råvarer og hjælpematerialer

8.770.000

6.661.070

Færdigvarer og handelsvarer

12.842.376

16.599.097

Varebeholdninger

21.612.376

23.260.167

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2.654.312

3.131.068

41.976.967

15.860.095

Tilgodehavender hos associerede virksomheder

7.671.492

6.166.192

Andre tilgodehavender

1.670.500

920.897

167.254

797.204

54.140.525

26.875.456

1.012.665

1.188.776

76.765.566

51.324.399

115.416.870

90.312.476

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver
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Balance 31. december
Passiver
Note

2015

2014

DKK

DKK

Selskabskapital

8.000.000

8.000.000

Overført resultat

30.854.811

21.675.817

Foreslået udbytte for regnskabsåret

30.000.000

20.000.000

Egenkapital

9

68.854.811

49.675.817

Hensættelse til udskudt skat

10

1.715.536

1.669.562

Garantihensættelser

2.600.000

1.653.000

Hensatte forpligtelser

4.315.536

3.322.562

13.553.249

15.092.953

4.010.274

4.865.723

19.043

42.289

Selskabsskat

15.685.235

5.264.912

Anden gæld

8.978.722

12.048.220

Kortfristede gældsforpligtelser

42.246.523

37.314.097

Gældsforpligtelser

42.246.523

37.314.097

115.416.870

90.312.476

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Gæld til associerede virksomheder

Passiver
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

11

Medarbejderforhold

12

Nærtstående parter og ejerforhold

13
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Noter til årsregnskabet
1

2

2014

DKK

DKK

Finansielle indtægter
Renteindtægter tilknyttede virksomheder

16.531

17.269

Renteindtægter associerede virksomheder

58.482

328.520

Andre finansielle indtægter

47.906

100

122.919

345.889

500.797

899.635

2.896.232

2.370.866

3.397.029

3.270.501

10.420.323

7.294.311

45.974

134.411

10.466.297

7.428.722

Skat af årets resultat

9.306.746

8.888.273

Skat af egenkapitalbevægelser

1.159.551

-1.459.551

10.466.297

7.428.722

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

3

2015

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

der fordeler sig således:
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Noter til årsregnskabet
4

Immaterielle anlægsaktiver
Varemærker
DKK

Kostpris 1. januar

5.000.000

Kostpris 31. december

5.000.000

Ned- og afskrivninger 1. januar

666.667

Årets afskrivninger

1.000.000

Ned- og afskrivninger 31. december

1.666.667

Regnskabsmæssig værdi 31. december

3.333.333

Afskrives over

5 år
2015

2014

DKK

DKK

Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver er omkostningsført
under følgende poster:
Distributionsomkostninger

1.000.000

666.667

1.000.000

666.667
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Noter til årsregnskabet
5

Materielle anlægsaktiver
Produktionsan-

Andre anlæg,

Grunde og byg- læg og maski-

driftsmateriel

ninger

ner

og inventar

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

Kostpris 1. januar

11.634.463

22.581.734

12.148.409

46.364.606

Tilgang i årets løb

149.371

2.155.293

1.200.066

3.504.730

11.783.834

24.737.027

13.348.475

49.869.336

5.773.112

14.585.784

9.728.527

30.087.423

455.302

618.507

565.408

1.639.217

Ned- og afskrivninger 31. december

6.228.414

15.204.291

10.293.935

31.726.640

Regnskabsmæssig værdi 31. december

5.555.420

9.532.736

3.054.540

18.142.696

10-30 år

3-10 år

3-10 år

Kostpris 31. december
Ned- og afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger

Afskrives over

2015

2014

DKK

DKK

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver er omkostningsført under
følgende poster:
Produktionsomkostninger

891.864

1.510.503

Administrationsomkostninger

747.354

225.548

1.639.218

1.736.051
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Noter til årsregnskabet

6

2015

2014

DKK

DKK

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris 1. januar

28.931.000

28.931.000

Kostpris 31. december

28.931.000

28.931.000

-27.709.725

-23.957.779

1.409.246

-551.946

0

-3.200.000

-26.300.479

-27.709.725

41.461

776.152

2.671.982

1.997.427

Værdireguleringer 1. januar
Årets resultat
Udbytte til moderselskabet
Værdireguleringer 31. december

Kapitalandele med negativ indre værdi nedskrevet over tilgodehavender

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificeres således:

Selskabskapital

Stemme- og
ejerandel

Navn
Tagselskabet af 1. maj 2014 A/S under frivillig

Hjemsted

likvidation

Vejen

539.000

100%

Hetag Tagdækning Vest A/S

Vejen

500.000

100%

Hetag Tagdækning Sjælland A/S

Vejen

500.000

100%
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Noter til årsregnskabet

7

2015

2014

DKK

DKK

Kostpris 1. januar

6.195.479

6.195.479

Tilgang i årets løb

269.000

0

Afgang i årets løb

-253.000

0

Kostpris 31. december

6.211.479

6.195.479

Værdireguleringer 1. januar

4.768.653

5.037.046

Årets resultat inklusiv goodwillafskrivninger

3.505.956

5.440.407

-5.280.005

-5.708.800

Værdireguleringer 31. december

2.994.604

4.768.653

Regnskabsmæssig værdi 31. december

9.206.083

10.964.132

507.049

1.352.049

Kapitalandele i associerede virksomheder

Modtagne udbytter

Resterende positivt forskelsbeløb, der indgår i ovenstående
regnskabsmæssige værdi, udgør 31. december
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Noter til årsregnskabet
7

Kapitalandele i associerede virksomheder (fortsat)
Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

8

Navn

Hjemsted

Selskabskapital

Ejerandel

Phønix Tag Esbjerg A/S

Esbjerg

500.000

40%

Phønix Tag Vejle A/S

Vejle

500.000

40%

Phønix Tag Nordsjælland A/S

Fredensborg

500.000

40%

Phønix Tag Nordjylland A/S

Ålborg

501.000

40%

Phønix Tag København A/S

Ishøj

500.000

85%

Phønix Tag Holbæk/Næstved A/S

Næstved

500.000

40%

Phønix Tag Fyn A/S

Faaborg-Midtfyn

500.000

40%

Phønix Tag Århus A/S

Favrskov

500.000

40%

Garantiselskabet Dansk Tagdækning A/S

Rudersdal

1.000.000

50%

Nordisk Tagdækning A/S

Roskilde

500.000

40%

Hetag Tagdækning Syd A/S

Hedensted

500.000

40%

Hetag Tagdækning Nord A/S

Århus

500.000

40%

Øvrige finansielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar

Tilgodehavender i associerede virksomheder

Andre tilgodehavender

DKK

DKK

4.597.842

818.160

Tilgang i årets løb

400.000

650.000

Afgang i årets løb

-981.042

-187.750

Kostpris 31. december

4.016.800

1.280.410

Regnskabsmæssig værdi 31. december

4.016.800

1.280.410

Tilgodehavender i associerede virksomheder vedrører lån og ansvarlige lån. Ansvarlig lån udgør TDKK 3.451.
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Noter til årsregnskabet
9

Egenkapital

Selskabskapital

Overført
resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

Egenkapital 1. januar

8.000.000

21.675.817

20.000.000

49.675.817

0

0

-20.000.000

-20.000.000

dagsværdi primo

0

5.957.357

0

5.957.357

Regulering af valutaterminskontrakter

0

-1.273.000

0

-1.273.000

sikringsinstrumenter

0

-1.159.551

0

-1.159.551

Årets resultat

0

5.654.188

30.000.000

35.654.188

8.000.000

30.854.811

30.000.000

68.854.811

Betalt ordinært udbytte
Regulering af sikringsinstrumenter til

Skat af årets regulering af

Egenkapital 31. december

2015

2014

DKK

DKK

10 Hensættelse til udskudt skat
Immaterielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse
Periodeafgrænsningsposter

-52.381

10.476

1.420.117

1.246.703

311.004

373.871

0

-254.760

36.796

293.272

1.715.536

1.669.562
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Noter til årsregnskabet

11

2015

2014

DKK

DKK

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Leje- og leasingkontrakter
Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige
leasingydelser:
Inden for 1 år

475.795

479.640

Mellem 1 og 5 år

396.437

365.998

872.232

845.638

372.000

366.000

Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode 12 mdr.
Eventualforpligtelser

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte d. 20. november 2014 en undersøgelse på bl.a. det danske
datterselskab Nordic Waterproofing A/S’ adresse pga. selskabets involvering i brancheorganisationen Danske
Tagpapfabrikanters Brancheforening og i særdeleshed i det uafhængige brancheråd Tagpapbranchens
Oplysningsråd (herefter benævnt "TOR"). "TOR" udsender branchestandarder for tagpapprodukter under
navnet "TOR Godkendt". Nordic Waterproofing A/S har ét medlem i TOR’s bestyrelse og i repræsentantskabet,
som har medlemmer i TOR's godkendelsesudvalg. Undersøgelsen blev gennemført som led i Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens undersøgelse af tagpapbranchen i Danmark. Næsten et år senere, den 17. september
2015, udsendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et såkaldt ”Meddelelse om betænkeligheder” til Nordic
Waterproofing A/S, hvori det som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foreløbige hypotese anførtes, at Nordic
Waterproofing A/S udarbejder og via TOR offentliggør og anvender TOR-vejledninger på en måde, som kan
begrænse konkurrencen på markedet for tagpapprodukter.
Nordic Waterproofing A/S er ikke enig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens foreløbige hypotese angivet i dette
”Meddelelse om betænkeligheder”. Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke desto mindre beslutter, at
Nordic Waterproofing A/S har overtrådt konkurrencereglerne, er der en vis risiko for bøde eller civilt søgsmål
med henblik på erstatning. En eventuel bøde vil blive beregnet på grundlag af de nye danske bødevejledninger,
der ikke hidtil har været anvendt i praksis. Den påståede overtrædelse skitseret i Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens ”Meddelelse om betænkeligheder” vil sandsynligvis udgøre en "alvorlig overtrædelse". I
henhold til de nye vejledninger er grundbeløbet for en sådan overtrædelse DKK 4-20 mio. Da ledelsen i Nordic
Waterproofing koncernen dog ikke anser risikoen som væsentlig i forhold til selskabets finansielle stilling, samt i
lyset af den væsentlige usikkerhed og det faktum, at undersøgelsen fortsat pågår, er der ikke foretaget
hensættelse hertil i årsrapporten.
Nordic Waterproofing A/S har desuden den 9. marts 2016 modtaget udkast til stævning fra en konkurrent, hvori
der anføres et påstået krav på ca. DKK 53,5 mio. svarende til SEK 65,5 mio. vedrørende ovennævnte
igangværende undersøgelse. Da undersøgelsen fortsat pågår, idet ledelsen i Nordic Waterproofing-koncernen
ikke er enig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens foreløbige hypotese, og idet ledelsen heller ikke finder kravet
underbygget/berettiget, er der ikke foretaget hensættelse hertil i årsrapporten.
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Noter til årsregnskabet
11

2015

2014

DKK

DKK

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser (fortsat)
Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Nordic Waterproofing 2 ApS, der er administrationsselskab i
forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af
udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
Selskabet har overfor Euler Hermes stillet begrænset garanti på max. DKK 15 mio. som selvskyldnerkautionist
for selskabets associerede selskaber.

2015

2014

DKK

DKK

12 Medarbejderforhold
Lønninger

32.618.930

31.800.100

Pensioner

2.282.100

2.302.427

Andre omkostninger til social sikring

138.696

140.030

Andre personaleomkostninger

345.500

351.227

35.385.226

34.593.784

Produktionsomkostninger

16.579.230

14.754.636

Administrationsomkostninger

18.805.996

19.839.148

35.385.226

34.593.784

64

65

Lønninger, pensioner, andre omkostninger til social sikring og andre
personaleomkostninger er omkostningsført under følgende poster:

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
Med henvisning til årsregnskabslovens §98 b stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.

13 Nærtstående parter og ejerforhold
Grundlag

18

Noter til årsregnskabet
Bestemmende indflydelse
Nordic Waterproofing Holding DK ApS, Vejen

Ejer 100% af aktiekapitalen

Nordic Waterproofing 2 ApS, København

Ultimative moderselskab
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Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Nordic Waterproofing A/S for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2015 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle 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.
Aktiver indregnes i balancen, 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 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 afdrag
og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.
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.
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
Leasing
Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing
indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
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Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår på
grund af forskelle mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når salget er
gennemført. Dette anses at være tilfældet, når:





levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb,
der foreligger en forpligtende salgsaftale,
salgsprisen er fastlagt, og
indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, såsom vedligeholdelse og afskrivninger m.v. samt drift, administration og ledelse af fabrikker.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gager til salgs- og distributionspersonale,
reklame- og markedsføringsomkostninger samt autodrift og afskrivninger mv. Afskrivning på goodwill og
varemærker indgår tillige i det omfang, goodwill og varemærker vedrører distributionsaktiviteten.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v. Afskrivning på goodwill indgår tillige med den andel, der vedrører administrationsaktiviteten.
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Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posterne ”Indtægter af
kapitalandele i dattervirksomheder” og ”Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder”.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til egenkapitaltransaktioner.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Nordic Waterproofing 2 ApS og dennes danske
datterselskaber. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende
danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Varemærker måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien,
hvor denne er lavere. Varemærker afskrives lineært over 5 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
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Produktionsbygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

10-30 år
3-10 år
3-10 år

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er
lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien.
Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i
den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.
Hovedkontorejendomme og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov
sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre
værdis metode.
I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i dattervirksomheder” og ”Kapitalandele i associerede
virksomheder” den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort
med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill).
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under
egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre
egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne og de associerede virksomheder.
Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til
DKK 0. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
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Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes
ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien
opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og
ledelse.
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til
pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende
forsikringspræmier.
Egenkapital
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på
balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske
fordele for at indfri forpligtelsen.
Andre hensatte forpligtelser omfatter garantiforpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperioden på 1-5 år. De hensatte forpligtelser måles og indregnes på baggrund af erfaringerne med garantiarbejder.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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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.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse
Med henvisning til årsregnskabsloven § 86, stk. 4 er der ikke udabejdet en pengestrømsopgørelse.

Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Bruttomargin

Bruttofortjeneste x 100
Nettoomsætning

Overskudsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Soliditetsgrad

Egenkapita l ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo

Forrentning af egenkapital

Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnit lig egenkapita l
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