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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018 for Titech Electric A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 22. maj 2019
Direktion

Ulrik Juul
adm. direktør

Bestyrelse

Ole Bang Nielsen
formand

Otto Frederik Spliid

Ulrik Juul

Per Rasmus Rasmussen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Titech Electric A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Titech Electric A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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.
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.
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;
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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,
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
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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.

Odense, den 22. maj 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Mikael Johansen
statsautoriseret revisor
mne23318

Kristian Rath
statsautoriseret revisor
mne42817
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Titech Electric A/S
Ove Gjeddes Vej 11 - 19
5220 Odense SØ
CVR-nr.: 25 35 01 70
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Odense

Bestyrelse

Ole Bang Nielsen, formand
Otto Frederik Spliid
Ulrik Juul
Per Rasmus Rasmussen

Direktion

Ulrik Juul

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rytterkasernen 21
5000 Odense C
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2018

2017

2016

2015

2014

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Bruttofortjeneste

50.973

48.334

42.604

42.653

36.595

2.696

1.205

-1.777

2.702

2.671

-75

-209

-174

-107

-86

2.020

758

-1.531

2.026

1.976

Balancesum

43.071

42.583

40.532

41.864

31.474

Egenkapital

16.392

14.372

10.414

11.945

11.919

0

576

-2.520

314

188

101

99

93

88

78

6,3%

2,8%

-4,4%

6,5%

8,5%

Soliditetsgrad

38,1%

33,8%

25,7%

28,5%

37,9%

Forrentning af egenkapital

13,1%

6,1%

-13,7%

17,0%

16,6%

Resultat før finansielle poster
Resultat af finansielle poster
Årets resultat
Balance

Investering i materielle anlægsaktiver
Antal medarbejdere
Nøgletal i %
Afkastningsgrad

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og
vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviter består i produktion og salg af el-tavler, samt hermed beslægtet virksomhed.
Udvikling i året
Årets bruttofortjeneste udgør TDKK 50.973 mod TDKK 48.334 sidste år. Det ordinære resultat efter skat
udgør TDKK 2.020 mod TDKK 758 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende.
Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici
Drift
Selskabets væsentligste driftsrisici er knyttet til evnen til at være stærkt positioneret på de markeder, hvor
industriproduktionen foregår, og produkterne sælges. Desuden er det væsentligt for selskabet hele tiden at
være på forkant med den teknologiske udvikling inden for selskabets aktivitetsområder.
Valuta- og renterisici
Selskabet er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for ændringer i
valutakurser og renteniveau. Det er selskabets politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici.
Selskabets finansielle styring retter sig således alene mod styring af allerede påtagne finansielle risici.
Kreditrisici
Selskabet har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Selskabets politik
for at reducere kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende
kreditvurderes.
Forskning og udvikling
Selskabet anvender løbende ressourcer på at videreudvikle og forbedre produkter og systemer. Dette forgår
såvel internt som i samarbejde med kunder og leverandører.
Eksternt miljø
Den eksterne miljøpåvirkning afledt af selskabets drift er minimal. Selskabet er ISO 14001:2015 certificeret
Videnressourcer
Til fortsat sikring af virksomhedens konkurrencedygtighed anvendes de nødvendige ressourcer til
opretholdelse af selskabets kompetence.
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Ledelsesberetning
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Bruttofortjeneste

2018

2017

DKK

DKK

50.973.020

48.333.736

Personaleomkostninger

1

-46.913.504

-46.256.704

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

2

-1.363.752

-871.872

2.695.764

1.205.160

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

3

20.536

12.421

Finansielle omkostninger

4

-95.883

-220.984

2.620.417

996.597

-600.642

-238.388

2.019.775

758.209

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

5
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2018

2017

DKK

DKK

Erhvervede licenser mv.

1.308.988

1.446.422

Goodwill

1.850.419

2.575.421

3.159.407

4.021.843

1.028.893

1.112.284

371.495

545.126

1.400.388

1.657.410

198.148

194.263

198.148

194.263

Anlægsaktiver

4.757.943

5.873.516

Råvarer og hjælpematerialer

9.013.813

7.106.455

Varebeholdninger

9.013.813

7.106.455

17.416.922

17.166.604

Immaterielle anlægsaktiver

6

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

7

Deposita
Finansielle anlægsaktiver

8

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning

3.349.605

4.353.028

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

1.476.978

162.272

Andre tilgodehavender

2.522.892

1.353.068

342.101

2.638

25.108.498

23.037.610

4.191.184

6.564.949

Omsætningsaktiver

38.313.495

36.709.014

Aktiver

43.071.438

42.582.530

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

9

10

10

Balance 31. december
Passiver
Note

2018

2017

DKK

DKK

Selskabskapital

751.500

751.500

Overført resultat

15.640.692

13.620.917

Egenkapital

16.392.192

14.372.417

1.029.220

573.241

1.029.220

573.241

16.686.100

17.971.099

945.562

1.210.694

49.279

186.202

Hensættelse til udskudt skat

12

Hensatte forpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser

9

Gæld til tilknyttede virksomheder
Gæld til tilknyttede virksomheder vedr. selskabsskat

227.868

0

7.741.217

8.268.877

Kortfristede gældsforpligtelser

25.650.026

27.636.872

Gældsforpligtelser

25.650.026

27.636.872

Passiver

43.071.438

42.582.530

Anden gæld

Begivenheder efter balancedagen

15

Resultatdisponering

11

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

13

Nærtstående parter

14

Anvendt regnskabspraksis

16
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Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

751.500

13.620.917

14.372.417

0

2.019.775

2.019.775

751.500

15.640.692

16.392.192
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1

41.590.767

41.004.183

Pensioner

3.324.596

3.250.418

Andre omkostninger til social sikring

1.083.789

970.087

914.352

1.032.016

46.913.504

46.256.704

1.611.434

1.580.606

101

99

1.106.729

805.290

257.023

66.582

1.363.752

871.872

0

6.241

11.045

6.180

9.491

0

20.536

12.421

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

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

Finansielle indtægter
Renteindtægter tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter
Valutakursreguleringer

4

DKK

Lønninger

Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse

3

2017

DKK

Personaleomkostninger

Andre personaleomkostninger

2

2018

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

0

130.239

95.883

90.745

95.883

220.984
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5

6

2018

2017

DKK

DKK

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat

227.868

0

Årets udskudte skat

372.774

238.388

600.642

238.388

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede
licenser mv.

Goodwill

I alt

DKK

DKK

DKK

Kostpris 1. januar

2.665.094

7.250.000

9.915.094

Tilgang i årets løb

244.293

0

244.293

Kostpris 31. december

2.909.387

7.250.000

10.159.387

Ned- og afskrivninger 1. januar

1.218.672

4.674.579

5.893.251

381.727

725.002

1.106.729

Ned- og afskrivninger 31. december

1.600.399

5.399.581

6.999.980

Regnskabsmæssig værdi 31. december

1.308.988

1.850.419

3.159.407

Årets afskrivninger
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7

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af lejede lokaler

I alt

DKK

DKK

DKK

Kostpris 1. januar

6.107.226

2.422.196

8.529.422

Kostpris 31. december

6.107.226

2.422.196

8.529.422

Ned- og afskrivninger 1. januar

4.994.942

1.877.070

6.872.012

83.391

173.631

257.022

Ned- og afskrivninger 31. december

5.078.333

2.050.701

7.129.034

Regnskabsmæssig værdi 31. december

1.028.893

371.495

1.400.388

Årets afskrivninger

8

Finansielle anlægsaktiver
Deposita
DKK

9

Kostpris 1. januar

194.263

Tilgang i årets løb

3.885

Kostpris 31. december

198.148

Regnskabsmæssig værdi 31. december

198.148

2018

2017

DKK

DKK

3.889.521

4.430.722

-1.485.478

-1.288.388

2.404.043

3.142.334

Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af igangværende arbejder
Modtagne acontobetalinger

Indregnet således i balancen:
Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver
Modtagne forudbetalinger under passiver

3.349.605

4.353.028

-945.562

-1.210.694

2.404.043

3.142.334
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10 Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende abonnementer, honorarer m.m.
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2018

2017

DKK

DKK

Resultatdisponering
Overført resultat

2.019.775

758.209

2.019.775

758.209

Hensættelse til udskudt skat 1. januar

573.241

334.853

Årets indregnede beløb i resultatopgørelsen

372.774

238.388

83.205

0

1.029.220

573.241

12 Hensættelse til udskudt skat

Årets indregnede beløb på egenkapitalen samt værdi af afgivne underskud
i sambeskatningen
Hensættelse til udskudt skat 31. december
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Noter til årsregnskabet
2018

2017

DKK

DKK

13 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige
leasingydelser:
Inden for 1 år

341.556

292.163

Mellem 1 og 5 år

539.426

258.932

880.982

551.095

805.347

791.392

Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode 6 mdr.
Kautions- og garantiforpligtelser
Selskabet har afgivet arbejdsgarantier for i alt DKK 1.614.479.
Andre eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Juul Invest ApS, der er administrationsselskab i forhold til
sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at
selskabets hæftelse udgør et større beløb.
Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution til fordel for tilknyttede virksomheders engagement med kreditinstitut.
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Noter til årsregnskabet

14 Nærtstående parter
Grundlag
Bestemmende indflydelse
Titech Holding ApS

Hovedaktionær

Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet
Navn

Hjemsted

Juul Invest ApS

Odense

15 Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Noter til årsregnskabet
16 Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Titech Electric A/S for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2018 er aflagt i DKK.
Pengestrømsopgørelse
Med henvisning til årsregnskabslovens § 86, stk. 4 og til pengestrømsopgørelsen i koncernregnskabet for
Juul Invest ApS har selskabet undladt at udarbejde pengestrømsopgørelse.
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.
Omregning af fremmed valuta
Som præsentationsvaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
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Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen
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.
Serviceydelser indregnes i takt med udførelse af den service, som kontrakten vedrører ved anvendelse af
produktionsmetoden, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte serviceydelse. Metoden anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på serviceydelsen 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 serviceydelsen.
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er
anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt selskabets administration mv.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af
nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne
omkostninger.
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Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle 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.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og 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 tilknyttede virksomheder. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.
Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Patenter afskrives over den resterende patentperiode, og licenser afskrives
over aftaleperioden, dog maksimalt 3 år.
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
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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
Indretning af lejede lokaler

3-10 år
3-10 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter deposita.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes
ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien
opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og
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ledelse.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende serviceydelser 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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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 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 eller i egenkapitalen, når den udskudte skat ved-
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rører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Afkastningsgrad

Soliditetsgrad

Forrentning af egenkapital

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver
Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo
Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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