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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2016 30. april 2017 for Thorkild Madsen Fredericia 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. 30. april 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016/17.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 16. oktober 2017
Direktion

Carl Martin Madsen

Bestyrelse

Carl Martin Madsen

Lars Madsen

Karin Pedersen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Thorkild Madsen Fredericia A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 30. april 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Thorkild Madsen Fredericia A/S for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april
2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
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 regnskabet”. 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.
Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed
for at fortsætte driften. Vi henviser til årsregnskabets note 1, hvori ledelsen redegør for selskabets
kapitalberedskab og forudsætningerne for aflæggelse af et årsregnskab med fortsat drift for øje.
Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ledelsens ansvar for regnskabet
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 regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 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 regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
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 regnskabet, 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 regnskabet 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 regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Trekantområdet, den 16. oktober 2017
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Steffen Kjær Rasmussen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Thorkild Madsen Fredericia A/S
Værkstedsvej 4
7000 Fredericia
CVR-nr.: 50 49 64 14
Regnskabsperiode: 1. maj - 30. april
Hjemstedskommune: Fredericia

Bestyrelse

Carl Martin Madsen
Lars Madsen
Karin Pedersen

Direktion

Carl Martin Madsen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Herredsvej 32
7100 Vejle

Pengeinstitut

Spar Nord
Sjællandsgade 33
7000 Fredericia
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Ledelsesberetning
Årsrapporten for Thorkild Madsen Fredericia A/S for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Væsentligste aktiviteter
Selskabet driver virksomhed med VVS-installation, smedearbejde og hermed beslægtede opgaver.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et underskud på DKK 2.807.850, og selskabets balance
pr. 30. april 2017 udviser en negativ egenkapital på DKK 114.171.
Kapitalberedskabet
Som følge af selskabets negative resultat samt selskabets finansielle situation er der udarbejdet resultat-,
status-, og likviditetsbudget for det kommende regnskabsår.
Det er ledelsens forventning, at der for det kommende årsregnskab kan realiseres et forbedret resultat,
hvilket primært opnås gennem en forventning om øget omsætning og en tilpasning af
omkostningsstrukturen, samt tilpasning og justering af de interne forretningsgange.
Ledelsen er desuden i løbende dialog med selskabets pengeinstitut, som har stillet den i budgettet
fornødne likviditetsramme til rådighed, således selskabet kan indfri sine forpligtigelser i takt med at disse
forfalder.
Det er på baggrund af ovenstående ledelsens vurdering at årsregnskabet kan aflægges under forudsætning
om fortsat drift, men at der foreligger en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets
mulighed for at fortsætte driften.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. maj - 30. april
Note

Bruttofortjeneste

2016/17

2015/16

DKK

DKK

7.279.814

5.181.333

Personaleomkostninger

2

-9.391.980

-6.051.334

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

3

-319.047

-202.268

-2.431.213

-1.072.269

0

445.215

Resultat før finansielle poster
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

4

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

5

552

911

-101.707

-27.212

-2.532.368

-653.355

-275.482

238.594

-2.807.850

-414.761

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Overført resultat

-2.330.647

445.215

-477.203

-859.976

-2.807.850

-414.761
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Balance 30. april
Aktiver
Note

Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

6

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2017

2016

DKK

DKK

368.333

0

368.333

0

597.921

507.594

Materielle anlægsaktiver

7

597.921

507.594

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

8

0

2.690.647

Andre tilgodehavender

198.000

183.000

Finansielle anlægsaktiver

198.000

2.873.647

1.164.254

3.381.241

435.152

492.064

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2.826.510

3.922.354

Igangværende arbejder for fremmed regning

1.531.610

389.222

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

1.070.201

695.889

Anlægsaktiver

Varebeholdninger

Andre tilgodehavender

229.741

0

Udskudt skatteaktiv

172.668

522.249

91.186

187.916

476.087

131.377

6.398.003

5.849.007

7.326

44.811

Omsætningsaktiver

6.840.481

6.385.882

Aktiver

8.004.735

9.767.123

Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
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Balance 30. april
Passiver
Note

Selskabskapital
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

2017

2016

DKK

DKK

550.000

550.000

0

2.330.647

-664.171

-186.968

-114.171

2.693.679

Andre hensættelser

300.000

0

Hensatte forpligtelser

300.000

0

Overført resultat
Egenkapital

9

Kreditinstitutter
Modtagne forudbetalinger fra kunder

2.059.406

50.718

520.755

845.358

Leverandører af varer og tjenesteydelser

1.102.774

935.321

Gæld til tilknyttede virksomheder

1.144.836

3.543.993

700.000

0

Anden gæld

2.291.135

1.698.054

Kortfristet gæld

7.818.906

7.073.444

Gældsforpligtelser

7.818.906

7.073.444

Passiver

8.004.735

9.767.123

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

Going concern

1

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

10

9

Noter til årsregnskabet
1

Going concern
Som følge af selskabets negative resultat samt selskabets finansielle situation er der udarbejdet resultat-,
status-, og likviditetsbudget for det kommende regnskabsår.
Det er ledelsens forventning, at der for det kommende årsregnskab kan realiseres et forbedret resultat, hvilket
primært opnås gennem en forventning om øget omsætning og en tilpasning af omkostningsstrukturen, samt
tilpasning og justering af de interne forretningsgange.
Ledelsen er desuden i løbende dialog med selskabets pengeinstitut, som har stillet den i budgettet fornødne
likviditetsramme til rådighed, således selskabet kan indfri sine forpligtigelser i takt med at disse forfalder.
Det er på baggrund af ovenstående ledelsens vurdering at årsregnskabet kan aflægges under forudsætning om
fortsat drift, men at der foreligger en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed
for at fortsætte driften.
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2016/17

2015/16

DKK

DKK

Lønninger

8.248.247

5.277.028

Pensioner

846.517

522.146

Andre omkostninger til social sikring

196.781

147.900

Andre personaleomkostninger

100.435

104.260

9.391.980

6.051.334

25

18

56.667

0

262.380

202.268

319.047

202.268

Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder

37.216

25.488

Andre finansielle omkostninger

64.491

1.724

101.707

27.212

Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

3

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

4

Finansielle omkostninger
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2015/16

DKK

DKK

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat

-91.186

-187.916

Årets udskudte skat

366.668

-52.272

0

1.594

275.482

-238.594

Regulering af skat vedrørende tidligere år

6

2016/17

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
DKK

Kostpris 1. maj 2016

0

Tilgang i årets løb

425.000

Kostpris 30. april 2017

425.000

Ned- og afskrivninger 1. maj 2016

0

Årets afskrivninger

56.667

Ned- og afskrivninger 30. april 2017

56.667

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2017

368.333

Afskrives over

7

5 år

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
DKK

Kostpris 1. maj 2016

3.133.821

Nettoeffekt ved fusion og virksomhedskøb

884.315

Tilgang i årets løb

314.401

Afgang i årets løb

-388.827

Kostpris 30. april 2017

3.943.710
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7

Materielle anlægsaktiver (fortsat)
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
DKK

Ned- og afskrivninger 1. maj 2016

2.626.227

Nettoeffekt ved fusion og virksomhedskøb

798.468

Årets afskrivninger

262.380

Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver

-341.286

Ned- og afskrivninger 30. april 2017

3.345.789

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2017

597.921
4-10 år

Afskrives over

8

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris 1. maj 2016

360.000

360.000

-360.000

0

0

360.000

2.330.647

1.885.432

Årets afgang

-2.330.647

0

Årets resultat

0

445.215

Værdireguleringer 30. april 2017

0

2.330.647

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2017

0

2.690.647

Afgang i årets løb
Kostpris 30. april 2017
Værdireguleringer 1. maj 2016

9

Egenkapital

Egenkapital 1. maj 2016
Årets resultat
Egenkapital 30. april 2017

Selskabskapital

Reserve for nettoopskrivning
efter den indre
værdis metode

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

550.000

2.330.647

-186.968

2.693.679

0

-2.330.647

-477.203

-2.807.850

550.000

0

-664.171

-114.171
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2017

2016

DKK

DKK

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

309.468

191.200

Mellem 1 og 5 år

389.944

254.930

699.412

446.130

Andre eventualforpligtelser
Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for CMM Holding 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.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Thorkild Madsen Fredericia A/S for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2016/17 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
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.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.
Nettoomsætning
Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til
køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget
vil tilgå selskabet.
Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) indregnes i takt med, at produktionen
udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele,
herunder betalinger, vil tilgå selskabet. Som færdiggørelsesgrad anvendes afholdte omkostninger i forhold
til de forventede samlede omkostninger på entreprisekontrakten.

14

Noter til årsregnskabet
11

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
Direkte omkostninger
Direkte omkostninger indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå
årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold
mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver samt avance og
tab ved løbende udskiftning af anlægsaktiver.
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
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten ”Indtægter af
kapitalandele i dattervirksomheder”.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, udbytter, kursregulering på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.
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.
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Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske og udenlandske dattervirksomheder. Skatteeffekten af
sambeskatningen med de danske virksomheder fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende
danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 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:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

4-10 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af 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 for at fastslå, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Hvis det er tilfældet nedskrives der 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.
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Kapitalandele i dattervirksomhed
Kapitalandele i dattervirksomhed indregnes og måles efter den indre værdis metode.
I balancen indregnes under posten dattervirksomhed den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedens
regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver
på anskaffelsestidspunktet 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 dattervirksomhed 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 dattervirksomheden.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at de samlede
kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en
lavere nettorealisationsværdi.
Modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter klassificeres som tilgodehavender,
når nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når nettoværdien er negativ.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende
husleje, vægtafgift, forsikringspræmier og abonnementer.
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.
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.
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
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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