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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016
– 31.12.2016 for Grøn Vækst A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Slagelse, den 03.03.2017
Direktion

Jakob Benedikt Kristensen

Thomas Olesen

adm. direktør

direktør

Bestyrelse

Willy Bjørn Nielsen
formand

Henrik Byrgiel

Thomas Olesen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Den uafhæng ige rev iso rs rev isio nspåte gnin g

Til kapitalejerne i Grøn Vækst A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Grøn Vækst A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der omfatter
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret
01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet
i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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. Fejlinformation 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:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
•

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

•

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

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der
er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.
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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.
Slagelse, den 03.03.2017
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Jens Jørgen Bay Simonsen
statsautoriseret revisor

Grøn Vækst A/S

6

Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

2016

2015

2014

2013

2012

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

20.372

19.152

11.724

12.795

7.900

7.628

5.672

1.914

1.872

1.534

Hoved- og nøgletal
Hovedtal
Bruttofortjeneste
Driftsresultat
Resultat af finansielle
poster
Årets resultat

(557)

(617)

(713)

(758)

(371)

5.428

3.749

856

836

867

42.367

42.426

37.046

26.313

22.884

8.834

6.343

5.477

3.014

6.435

11.071

9.293

6.043

5.387

4.551

(%)

53,3

48,9

15,0

16,8

21,1

Soliditetsgrad (%)

26,1

21,9

16,3

20,5

19,9

Samlede aktiver
Investeringer i materielle
anlægsaktiver
Egenkapital

Nøgletal
Egenkapitalens forrentning

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings “Anbefalinger & Nøgletal 2010”.

Nøgletal
Egenkapitalens forrentning (%)
Soliditetsgrad (%)

Beregningsformel
Årets resultat x 100
Gns. egenkapital
Egenkapital x 100
Samlede aktiver

Nøgletal udtrykker
Virksomhedens forrentning af den kapital,
som ejerne har investeret i virksomheden.
Virksomhedens finansielle styrke.
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Grøn Vækst A/S er et anlægsgartnerfirma, der har specialiseret sig i drift og vedligeholdelse af grønne områder for en bred vifte af kunder, såvel store som små.

Ud over pleje af grønne områder varetager virksomheden snerydning og glatførebekæmpelse, viceværttjeneste, træpleje samt nyanlæg, således at der kan leveres en komplet driftsløsning på udearealer for virksomheder, kommuner, regioner, institutioner, boligselskaber og private.
Virksomheden har afdelinger i Slagelse, Greve, Kalundborg, Hillerød og udfører entrepriser på det grønne
område på hele Sjælland, Lolland, Falster og Fyn under stor hensyntagen til miljø, arbejdsmiljø, høj kvalitet
og faglighed.

Grøn Vækst A/S har som det første anlægsgartnerfirma i Danmark opnået både en ISO 14001 certificering i
miljøledelse og en OHSAS 18001 certificering i arbejdsmiljøledelse. Virksomheden fik fornyet begge sine
certificeringer i 2016.

Vores certificerede ledelsessystemer inden for miljø og arbejdsmiljø er en ekstra kvalitet, der giver vores
kunder en dokumenteret sikkerhed for, at vi passer på miljøet og vores medarbejdere.
Det er virksomhedens erklærede mål at være blandt de absolut førende anlægsgartnerfirmaer inden for pleje
af grønne områder, og opnå en størrelse, hvor de helt store kommunale og statslige udbud på grønne områder kan varetages og implementeres i virksomheden.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har haft vækst i det forløbne regnskabsår og har forøget omsætningen.
Investeringer i driftsmateriel er fortsat til varetagelse af de mange nye opgaver, der er kommet til.
Driftsomkostningerne er - set på baggrund af aktiviteterne - som forventet.
Selskabets resultat udviser et tilfredsstillende overskud på t.kr. 5.560 efter skat mod et overskud på t.kr.
3.749 efter skat i 2015.

Der foreslås udloddet udbytte på t.kr. 4.500, og t.kr. 938 foreslås overført til overført overskud. Der er i
regnskabet foretaget ekstraordinær udlodning af udbytte på t.kr. 3.650.
Egenkapitalen udgør 11.071 t.kr.pr 31.12.2016.

Det er ledelsens forventning, at selskabet i 2017 vil realisere et aktivitetsniveau på højde med 2016 og igen
med et pænt positivt resultat.
Særlige risici
Selskabet er ikke udsat for særlige risici, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, ud over almindeligt forekommende risici inden for anlægsgartnerbranchen.
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Videnressourcer
Selskabets mål er at kunne levere høj kvalitet og innovative løsninger, hvorfor det er helt afgørende at
fastholde og rekruttere medarbejdere med et højt uddannelsesniveau inden for anlægsbranchen.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2016
Resultatop gøre lse for 2016

Bruttofortjeneste

2016

2015

Note

kr.

t.kr.

1, 2

20.372.103

19.152

Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

1, 2

Driftsresultat

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

3

Resultat før skat

(362.846)

(542)

(12.380.772)

(12.938)

7.628.485

5.672

160.817

134

(717.582)

(751)

7.071.720

5.055

Skat af årets resultat

4

(1.644.125)

(1.306)

Årets resultat

5

5.427.595

3.749
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Balance pr. 31.12.2016
Balan ce pr. 31.12. 201 6

2016

2015

kr.

t.kr.

0

525

0

525

Produktionsanlæg og maskiner

7.864.128

5.649

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

9.280.628

8.707

81.653

55

17.226.409

14.411

Deposita

501.320

157

Finansielle anlægsaktiver

501.320

157

17.727.729

15.093

Råvarer og hjælpematerialer

241.193

175

Varebeholdninger

241.193

175

22.036.392

25.154

1.186.109

725

Udskudt skat

21.242

87

Andre tilgodehavender

13.890

17

1.140.182

1.171

24.397.815

27.154

114

4

Omsætningsaktiver

24.639.122

27.333

Aktiver

42.366.851

42.426

Note

Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

6

Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

7

Anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

Likvide beholdninger

8,11

9
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Balance pr. 31.12.2016
2016

2015

Note

kr.

t.kr.

10

2.550.000

2.550

Overført overskud eller underskud

4.020.741

6.743

Forslag til udbytte for regnskabsåret

4.500.000

0

11.070.741

9.293

0

225

10.258.382

10.392

0

350

10.258.382

10.967

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

3.786.415

3.774

Bankgæld

2.351.783

2.902

Virksomhedskapital

Egenkapital
Bankgæld
Finansielle leasingforpligtelser
Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser

Modtagne forudbetalinger fra kunder

0

756

153.139

0

5.943.182

6.167

28.298

148

1.577.944

1.739

7.196.967

6.680

Kortfristede gældsforpligtelser

21.037.728

22.166

Gældsforpligtelser

31.296.110

33.133

Passiver

42.366.851

42.426

Igangværende arbejder for fremmed regning

8,11

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Skyldig selskabsskat
Anden gæld

12

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

14

Eventualforpligtelser

15

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

16

Koncernforhold

17
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Egenkapitalopgørelse for 2016
Egenkapita lopgø relse fo r 20 16

Forslag til

Egenkapital primo

Overført

udbytte for

Virksomheds-

overskud eller

regnskabs-

kapital

underskud

året

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

2.550.000

6.743.146

0

9.293.146

(3.650.000)

0

(3.650.000)

Udbetalt
ekstraordinært

0

udbytte
Årets resultat
Egenkapital
ultimo

0

927.595

4.500.000

5.427.595

2.550.000

4.020.741

4.500.000

11.070.741

Grøn Vækst A/S

13

Pengestrømsopgørelse for 2016
Pengest rømsop gørel se for 2 016

2016

2015

kr.

t.kr.

Driftsresultat

7.628.485

5.671

Af- og nedskrivninger

5.336.468

4.892

2.344.007

(6.366)

Note

Ændringer i arbejdskapital
Pengestrømme vedrørende primær drift

13

15.308.960

4.197

Modtagne finansielle indtægter

160.817

135

Betalte finansielle omkostninger

(715.533)

(751)

(1.738.601)

(148)

Refunderet/(betalt) selskabsskat
Pengestrømme vedrørende drift
Køb mv. af materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Køb af finansielle anlægsaktiver
Pengestrømme vedrørende investeringer
Optagelse af lån
Afdrag på lån mv.
Optagelse af gæld til tilknyttede virksomheder
Udbetalt udbytte
Pengestrømme vedrørende finansiering
Ændring i likvider
Likvider primo

Likvider ultimo

13.015.643

(8.834.001)
1.204.981

3.433

(6.343)
393

(344.570)

(58)

(7.973.590)

(6.008)

5.879.047

5.827

(6.576.344)

(4.010)

(148.319)
(3.650.000)
(4.495.616)

546.437

148
(500)
1.465

(1.110)

(2.898.106)

(1.788)

(2.351.669)

(2.898)

Likvider ultimo sammensætter sig af:
Likvide beholdninger
Kortfristet gæld til banker

Likvider ultimo

114

4

(2.351.783)

(2.902)

(2.351.669)

(2.898)
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Noter
Noter

2016

2015

kr.

t.kr.

40.827.022

42.746

3.332.767

3.451

954.873

1.028

1.254.915

1.369

46.369.577

48.594

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

104

Forpligtelser

Direktion
Bestyrelse

Ledelses-

til at yde

vederlag

pension

2016

2016

kr.

kr.

1.679.422

143.929

80.000

0

1.759.422

143.929

2016

2015

kr.

t.kr.

525.000

700

4.813.518

4.249

2. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver

(398.497)

134

4.940.021

5.083

2016

2015

kr.

t.kr.

4.773

0

712.061

749

748

2

717.582

751

3. Andre finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder
Renteomkostninger i øvrigt
Øvrige finansielle omkostninger
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Noter
2016

2015

kr.

t.kr.

1.577.944

1.739

4. Skat af årets resultat
Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

66.181
1.644.125

(433)
1.306

2016

2015

kr.

t.kr.

Ordinært udbytte for regnskabsåret

4.500.000

0

Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret

3.650.000

0

5. Forslag til resultatdisponering

Overført resultat

(2.722.405)

3.749

5.427.595

3.749

Goodwill
kr.
6. Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris primo

3.500.000

Kostpris ultimo

3.500.000

Af- og nedskrivninger primo

(2.975.000)

Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

(525.000)
(3.500.000)

0
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Noter
Andre anlæg,
Produktions-

drifts-

Indretning af

anlæg og

materiel og

lejede

maskiner

inventar

lokaler

kr.

kr.

kr.

10.879.951

13.017.886

306.757

Tilgange

4.864.362

3.853.515

116.124

Afgange

(1.288.819)

(1.085.539)

7. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo

Kostpris ultimo

14.455.494

0

15.785.862

422.881

Af- og nedskrivninger primo

(5.231.477)

(4.310.425)

(251.784)

Årets afskrivninger

(2.156.705)

(2.567.369)

(89.444)

Tilbageførsel ved afgange
Af- og nedskrivninger ultimo

796.816

372.560

0

(6.591.366)

(6.505.234)

(341.228)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

7.864.128

9.280.628

81.653

Ikke ejede aktiver

4.503.572

9.018.810

-

8. Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdien af de igangværende arbejder, indregnet under aktiver, er opgjort til 3.378 t.kr.

9. Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter periodiserede omkostninger

Pålydende

Nominel

værdi

værdi

Antal

kr.

kr.

25.500

100

2.550.000

10. Virksomhedskapital
Aktier

25.500

2.550.000

11. Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdien på de igangværende arbejder, indregnet under passiver, er opgjort til 1.011 t.kr.
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Noter
2016

2015

kr.

t.kr.

Moms og afgifter

1.874.103

1.657

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.

1.565.584

1.569

Feriepengeforpligtelser

1.505.449

1.531

Andre skyldige omkostninger

2.251.831

1.923

7.196.967

6.680

2016

2015

kr.

t.kr.

12. Anden gæld

13. Ændring i arbejdskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld mv.

(66.423)

(29)

2.115.999

(5.245)

294.431

(1.092)

2.344.007

(6.366)

2016

2015

kr.

t.kr.

1.118.546

2.016

14. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand
frem til udløb

15. Eventualforpligtelser
Garantistillelser
Selskabet har afgivet de for branchen normale garantier. Stillede arbejdsgarantier udgør i alt 1.506 t.kr. pr.
31.12.2016.

Sambeskatning
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Grøn Vækst Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og
udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i
sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er stillet virksomhedspant med nom. 8.000 t.kr. i driftsinventar og -materiel, varebeholdninger og tilgodehavender fra salg, goodwill mv.
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Noter
17. Koncernforhold
Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern:
Grøn Vækst Holding A/S
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Virksomheden har i regnskabsåret ændret regnskabspraksis idet selskabet har overskredet grænserne for
anvendelse af bestemmelserne for regnskabsklasse B. Selskabet anvender derfor årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C mellem.
Ændringer i anvendt regnskabspraksis
Ændring af regnskabsklasse og dermed regnskabspraksis er sket, som følge af at grænserne for anvendelse
af regnskabsklasse B er oversteget. Ændringen giver ingen beløbsmæssig indvirkning på aktiver, passiver,
den finansielle stilling og resultatet (ÅRL § 11, stk. 3), idet selskabet tidligere har tilvalgt bestemmelser fra
klasse C.
Der er som følge af ændring i regnskabsklasse indarbejdet pengestrømsopgørelse, ligesom der i ledelsesberetningen er indarbejdet hoved- og nøgletal.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller –tab omfatter nettoomsætning med fradrag af produktionsomkostninger og tillæg af
andre driftsindtægter.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af ydelser og handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber
har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget
og måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag.
Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende anlægsopgaver indregnes i nettoomsætningen, i
takt med at produktionen udføres, hvormed nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret
udførte arbejde (produktionsmetoden).
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Anvendt regnskabspraksis
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsætning.
I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og
gager, leje og leasing samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der indgår i
produktionsprocessen.
Under produktionsomkostninger indregnes tillige hensættelser til tab på igangværende arbejder for fremmed
regning.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger ved salg af virksomhedens produkter og ydelser, herunder
reklameomkostninger og rejse- og repræsentationsomkostninger mv.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder
løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i administrationen af virksomheden.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med
den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende
skattemæssige underskud).
Balancen
Goodwill
Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer
inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 5 år.
Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag
af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver
udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Produktionsanlæg og maskiner

3-8 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-8 år

Indretning af lejede lokaler

3 år

For aktiver omfattet af finansielle leasingaftaler udgør afskrivningsperioden maksimalt aftaleperioden.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere.
Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske
ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.
Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
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Anvendt regnskabspraksis
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv
eller negativ.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.
Når det er sandsynligt, at de totale udgifter vil overstige de totale indtægter på en igangværende opgave,
hensættes det samlede tab, der må påregnes på opgaven. Hensættelsen udgiftsføres under produktionsomkostninger.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte
skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen.
Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.
Finansielle leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og
måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første
indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel
omkostning.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.
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Skyldig og tilgodehavende selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne
ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver,
herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af
virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af
finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.
Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

