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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli
2016 - 30. juni 2017 for Badmodul 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. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2016 - 30. juni 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Glostrup, den 22. december 2017
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til kapitalejerne i Badmodul A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Badmodul A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der
omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2016 - 30. juni 2017 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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

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





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

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

Peter Møller
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 18468

22-12-201

2022

Revisionsp

mne18468
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er totalleverance af badeværelser.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Forventningerne til årets resultat blev ikke indfriet. Efter en stabil drift i regnskabsårets første
måneder skete der en større stigning i aktiviteterne end forventet. Det viste sig, at organisationen ikke
som forventet var tilpasset denne stigning. Der er dog fortsat en stor tilfredshed hos kunderne med det
arbejde, selskabet udfører.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der henvises til kapitaludvidelsen mv., der er omtalt nedenfor.
Forventninger til fremtiden
Selskabets kapitalgrundlag bliver styrket, da der er indgået aftale om, at selskabskapitalen på den
ordinære generalforsamling udvides med 479 tkr. til en kursværdi på 2,25 mio. kr. - heraf er 750 tkr.
konvertering af gæld. Der er samtidig tilført selskabet en stor faglig viden. En af investorerne er Peter
Knudsen, der bl.a. har etableret ALTAN.DK. Han bliver valgt til selskabets formand og skal i et vist
omfang deltage i den daglige ledelse af selskabet. Der er på nuværende tidspunkt, via hans faglige
indsigt, ændret og lavet flere tiltag til de daglige arbejdsrutiner. Det forbedrer effektiviteten i de
forskellige arbejdsprocesser. Her kan bl.a. nævnes, at fra 1. januar 2018 bliver der pakket en container
med det materiale, der skal bruges til det konkrete projekt. Containeren transporteres til
arbejdspladsen, hvor den står til, arbejdet er færdigt.
Brandet Badmodul bliver stadig styrket.
Forventningerne er, at egenkapitalen er reetableret i løbet af de første 2 måneder i regnskabsåret
2018/19.
Der er indgået aftale med selskabets pengeinstitut om at stille den i henhold til budgetterne
nødvendige likviditet til rådighed.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI
Note

2016/17
kr.

2015/16
kr.

BRUTTOFORTJENESTE
..............................................................................................................................................
9.448.675
7.726.004

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
1
-12.422.499
-6.945.050
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-598.086
-292.295

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
-3.571.910
488.659

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle indtægter
2.689
0
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
2
-414.993
-129.060

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
-3.984.214
359.599

Skat
..............................................................................................................................................
af årets resultat
3
855.076
-94.791

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
-3.129.138
264.808
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
-3.129.138
264.808

I..............................................................................................................................................
ALT
-3.129.138
264.808
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BALANCE 30. JUNI
AKTIVER

Note

2017
kr.

2016
kr.

Andre
..............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
2.570.045
1.898.567
Indretning
..............................................................................................................................................
af lejede lokaler
29.379
0
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
4
2.599.424
1.898.567

Lejedepositum
..............................................................................................................................................
70.460
70.460
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
5
70.460
70.460

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
2.669.884
1.969.027

Råvarer
..............................................................................................................................................
og hjælpematerialer
830.638
816.112
Varebeholdninger
..............................................................................................................................................
830.638
816.112

Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg og tjenesteydelser
1.773.648
1.879.794
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning
6
0
37.637
Udskudte
..............................................................................................................................................
skatteaktiver
870.169
15.093
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
154.081
349.594
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
203.516
116.409
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
3.001.414
2.398.527

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
3.832.052
3.214.639

AKTIVER
..............................................................................................................................................
6.501.936
5.183.666
PASSIVER

Selskabskapital
..............................................................................................................................................
500.000
500.000
Overført
..............................................................................................................................................
overskud
-3.316.752
-187.615

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
7
-2.816.752
312.385

Banklån
..............................................................................................................................................
0
3.437
Leasingforpligtelser
..............................................................................................................................................
292.589
448.059
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
8
292.589
451.496

Kortfristet
..............................................................................................................................................
del af langfristet gæld
8
673.016
396.429
Gæld
..............................................................................................................................................
til pengeinstitutter
1.852.611
1.158.340
Modtagne
..............................................................................................................................................
forudbetalinger vedr. igangværende arbejder
6
279.921
0
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
2.585.716
998.602
Gæld
..............................................................................................................................................
til tilknyttede virksomheder
293.440
39.336
Gæld
..............................................................................................................................................
til selskabsdeltagere og ledelse
4.754
8.593
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
3.336.641
1.818.485
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
9.026.099
4.419.785

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
9.318.688
4.871.281

PASSIVER
..............................................................................................................................................
6.501.936
5.183.666
Eventualposter mv.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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NOTER
2016/17
kr.

2015/16
kr.

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
27 (2015/16: 13)

Note
1

Løn
..............................................................................................................................................
og gager
11.219.656
6.342.935
Pensioner
..............................................................................................................................................
894.436
462.219
Andre
..............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
128.850
29.499
Andre
..............................................................................................................................................
personaleomkostninger
179.557
110.397
12.422.499

6.945.050

Andre finansielle omkostninger
2
Tilknyttede
..............................................................................................................................................
virksomheder
11.103
3.314
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger i øvrigt
403.890
125.746
414.993

129.060

Skat af årets resultat
3
Regulering
..............................................................................................................................................
af udskudt skat
-855.076
94.791
-855.076

94.791

Materielle anlægsaktiver

4
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af
lejede lokaler

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. juli 2016
2.356.142
0
Tilgang
..............................................................................................................................................
1.263.688
35.255
Kostpris
..............................................................................................................................................
30. juni 2017
3.619.830
35.255

Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 1. juli 2016
457.575
0
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
592.210
5.876
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 30. juni 2017
1.049.785
5.876

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 30. juni 2017
2.570.045
29.379

Finansielle
..............................................................................................................................................
leasingaktiver
1.678.725

Finansielle anlægsaktiver

5
Lejedepositum

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. juli 2016
70.460
Kostpris
..............................................................................................................................................
30. juni 2017
70.460

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 30. juni 2017
70.460
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NOTER
2017
kr.

2016
kr.

Note

Igangværende arbejder for fremmed regning
6
Salgsværdi
..............................................................................................................................................
af periodens uafsluttede produktion
4.387.687
2.465.320
Acontofaktureringer
..............................................................................................................................................
-4.667.608
-2.427.683

Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning, netto
-279.921
37.637

Der indregnes således:
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning (aktiver)
0
37.637
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning (passiver)
-279.921
0
-279.921

37.637

Egenkapital

7
Selskabskapital

Overført
overskud

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. juli 2016
500.000
-187.614
312.386
Forslag
..............................................................................................................................................
til årets resultatdisponering
-3.129.138 -3.129.138

Egenkapital
..............................................................................................................................................
30. juni 2017
500.000 -3.316.752 -2.816.752
Langfristede gældsforpligtelser

8
1/7 2016
gæld i alt

30/6 2017
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

Banklån
..............................................................................................................................................
20.894
4.093
4.093
0
Leasingforpligtelser
..............................................................................................................................................
827.031
961.512
668.923
0
847.925

965.605

673.016

0

Eventualposter mv.
Eventualforpligtelser
Selskabet har indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet som anlægsaktiver, jf.
anlægsnoten.
Selskabet har indgået splitleasingaftale med restløbetid på 7 måneder og med en samlet
restværdi på 46 tkr. med tillæg af frikøbsværdi 636 tkr. inkl. registreringsafgift.
Husleje i opsigelsesperiode udgør 156 tkr.
Hæftelse i sambeskatningen
Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den
sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse
eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fællesregistrering af moms.
Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for M.L.
Andreasen Holding ApS, der er administrationsselskab for sambeskatningen.
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NOTER
Note
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 1.853 tkr., er der udstedt ejerpantebrev på 2.500 tkr.
som virksomhedspant i andre anlæg driftsmateriel og inventar, tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser og varebeholdninger, hvis samlede regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2017
udgør 3.526 tkr.
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut 4 tkr., er der tinglyst ejendomsforbehold i varebil, hvis
regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2017 udgør 29 tkr.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Badmodul A/S for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn- Regnskab
true
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse
true
C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer 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.
Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun
svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.
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.
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.
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.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag
af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

14

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte
produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
Brugstid

Restværdi

Andre
.............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
3-7 år
0-26 %
Indretning
.............................................................................................................................................
af lejede lokaler
5 år
0%
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Leasingkontrakter
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og
fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne
måles ved første indregning i balancen til opgjort kostpris svarende til dagsværdi eller (hvis lavere)
nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede
aktiver afskrives som selskabets øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.
Finansielle anlægsaktiver
Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af 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.

15

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr, omkostninger til fabriksadministration
og ledelse samt aktiverede udviklingsomkostninger vedrørende produkterne.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningernes omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.
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.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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.
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Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse 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.
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.

