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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
01.10.2016 - 30.09.2017 for Topstykket 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. 30.09.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.10.2016 - 30.09.2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Birkerød, den 06.03.2018
Direktion

1

Gert Vesterlund

Bestyrelse

Ole E. Frederiksen

Lars Ole Frederiksen

formand

Ole Theut

Peter Skov Hansen

Gert Vesterlund
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Den uafhængige revisors erklæringer
Den uafhæng ige rev iso rs erk læringer

Til kapitalejerne i Topstykket A/S
Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Topstykket A/S for regnskabsåret 01.10.2016 30.09.2017. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis, udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i
overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og
derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed
for vores konklusion.
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er
hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Topstykket A/S

4

Den uafhængige revisors erklæringer
Konklusion
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 01.10.2016 - 30.09.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.
København, den 06.03.2018
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33963556

Keld Juel Danielsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne26741
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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Selskabets forretningsområde er at være totalleverandør af el-tekniske løsninger, brandventilation (ABV)
samt SRO og SCADA systemer til vandværker.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Robotek Gruppen A/S har i regnskabsåret 2016/17 realiseret et meget utilfredsstillende resultat med en
negativ EBITDA på 4.418 kr. og et negativt resultat efter skat på 5.891 t.kr.
Forventet udvikling
Selskabet har som følge af den negative økonomiske udvikling i 2016/17 frasolgt sine aktiviteter indenfor eltekniske løsninger med overtagelse 1. januar 2018 og vil fremover koncentrere sig om aktiviteterne indenfor
Scada systemer til vandværker. Selskabet har positive forventninger til disse aktiviteter.
Begivenheder efter balancedagen
Selskabet har med virkning fra 1. januar 2018 frasolgt sine EL-aktiviteter og vil herefter alene have aktiviteten ”Blue Control” som beskæftiger sig med Scada systemer til vandværker.
Herudover er der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2016/17
Resultatop gøre lse for 2016/ 17

Note

Nettoomsætning
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat

2016/17

2015/16

kr.

t.kr.

35.352.003

55.614

(17.899.405)

(29.677)

(3.447.478)

(3.701)

14.005.120

22.236

(20.131)

Personaleomkostninger

1

(18.423.422)

Af- og nedskrivninger

2

(1.407.017)

547

(5.825.319)

2.652

Driftsresultat

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

0

Andre finansielle indtægter

6.994

Andre finansielle omkostninger

(376.572)

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

(6.194.897)

3

304.146

(5.890.751)

(308)
19
(541)
1.822

120

1.942

Forslag til resultatdisponering
Ordinært udbytte for regnskabsåret
Overført resultat

0

1.000

(5.890.751)

942

(5.890.751)

1.942
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Balance pr. 30.09.2017
Balan ce pr. 30.09. 201 7

2016/17

2015/16

kr.

t.kr.

1.410.244

2.517

0

0

1.410.244

2.517

616.104

990

616.104

990

219.517

220

1.100.000

796

1.319.517

1.016

Anlægsaktiver

3.345.865

4.523

Råvarer og hjælpematerialer

2.085.290

1.944

Varebeholdninger

2.085.290

1.944

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

8.705.892

9.881

5.242.473

6.627

310.118

655

0

69

14.258.483

17.232

864

135

Omsætningsaktiver

16.344.637

19.311

Aktiver

19.690.502

Note

Færdiggjorte udviklingsprojekter
Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

4

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver

5

Deposita
Udskudt skat
Finansielle anlægsaktiver

Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

Likvide beholdninger

99999 999 99

6

##

23.834
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Balance pr. 30.09.2017

Virksomhedskapital

2016/17

2015/16

Note

kr.

t.kr.

7

2.000.000

2.000

1.099.990

0

570.987

7.562

0

1.000

3.670.977

10.562

1.025.000

0

410.242

666

Reserve for udviklingsomkostninger
Overført overskud eller underskud
Forslag til udbytte for regnskabsåret

Egenkapital
Ansvarlig lånekapital

8

Finansielle leasingforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser

9

1.435.242

666

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

9

189.487

217

Bankgæld

8.295.841

5.263

Leverandører af varer og tjenesteydelser

3.483.948

4.113

Anden gæld

2.615.007

3.013

Kortfristede gældsforpligtelser

14.584.283

12.606

Gældsforpligtelser

16.019.525

13.272

Passiver

19.690.502

23.834

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

10

Eventualforpligtelser

11

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

12
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Egenkapitalopgørelse for 2016/17
Egenkapita lopgø relse fo r 20 16/17

Forslag til
Reserve for

Overført

udbytte for

Virksom-

udviklings-

overskud eller

regnskabs-

hedskapital

omkostninger

underskud

året

kr.

kr.

kr.

kr.

2.000.000

0

7.561.728

1.000.000

0

0

0

0

1.099.990

(1.099.990)

0

0

0

(5.890.751)

0

2.000.000

1.099.990

Egenkapital
primo
Udbetalt ordinært
udbytte
Overført til
reserver
Årets resultat
Egenkapital
ultimo

570.987

(1.000.000)

0

I alt
kr.
Egenkapital primo

10.561.728

Udbetalt ordinært udbytte

(1.000.000)

Overført til reserver

0

Årets resultat

(5.890.751)

Egenkapital ultimo

3.670.977
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Noter
Noter

2016/17

2015/16

kr.

t.kr.

16.713.161

18.014

1.129.946

1.387

Andre omkostninger til social sikring

262.409

330

Andre personaleomkostninger

317.906

400

18.423.422

20.131

41

48

2016/17

2015/16

kr.

t.kr.

1.106.735

1.106

259.098

373

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

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

41.184

(2.026)

1.407.017

(547)

2016/17

2015/16

kr.

t.kr.

3. Skat af årets resultat
Ændring af udskudt skat

(304.146)

(120)

(304.146)

(120)

Færdiggjorte
udviklingsprojekter

Goodwill

kr.

kr.

Kostpris primo

5.533.674

4.801.211

Kostpris ultimo

5.533.674

4.801.211

Af- og nedskrivninger primo

(3.016.695)

(4.801.211)

Årets afskrivninger

(1.106.735)

4. Immaterielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

(4.123.430)

1.410.244

0
(4.801.211)

0
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Noter
Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar
kr.
5. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo

2.143.427

Tilgange

75.406

Afgange

(604.737)

Kostpris ultimo

1.614.096

Af- og nedskrivninger primo

(1.153.374)

Årets afskrivninger

(259.098)

Tilbageførsel ved afgange

414.480

Af- og nedskrivninger ultimo

(997.992)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

616.104

Bogført værdi af leasingaktiver andrager 569 t.kr. pr. 30.09.2017.

6. Igangværende arbejder for fremmed regning
2016/17
kr.
___________

2015/16
t.kr.
_______

Salgsværdi af udførte arbejder

26.714.789

16.511

Foretagne acontofaktureringer

(21.472.316)
___________

(9.884)
_______

5.242.473
___________

6.627
_______
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Noter
Pålydende

Nominel

værdi

værdi

Antal

kr.

kr.

2.000

1000

2.000.000

7. Virksomhedskapital
Aktier

2.000

2.000.000

Virksomhedskapitalen består af 2.000 stk. a 1.000 kr.

Aktierne er opdelt i nedenstående klasser:
Klasse A: 500 aktier
Klasse B: 500 aktier
Klasse C: 1.000 aktier

B- og C-aktierne har ingen stemmeret, men der udbetales forlods udbytte til B- og C-aktierne, således at der
først udbetales udbytte til A-aktierne, når B- og C-aktierne har modtaget deres præference.
8. Ansvarlig lånekapital
Den ansvarlige lånekapital forrentes med 5% p.a. og er afdragsfri indtil 31. december 2018, hvorefter det
forfalder i sin helhed. Lånet træder tilbage for sine øvrige kreditorer.

Forfald inden

Forfald inden

Forfald efter

for 12 måneder

for 12 måneder

12 måneder

2016/17

2015/16

2016/17

kr.

t.kr.

kr.

0

0

1.025.000

189.487

217

410.242

189.487

217

1.435.242

9. Langfristede gældsforpligtelser
Ansvarlig lånekapital
Finansielle leasingforpligtelser

2016/17

2015/16

kr.

t.kr.

1.498.673

2.024

10. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand
frem til udløb
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Noter
2016/17

2015/16

kr.

t.kr.

4.446.782

5.138

4.446.782

5.138

11. Eventualforpligtelser
Andre eventualforpligtelser
Eventualforpligtelser i alt

Andre eventualforpligtelser består af arbejdsgarantier stillet overfor kunder.
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Ipelo ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter
derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med 01.10.2016 subsidiært for indkomstskatter
mv. for de sambeskattede selskaber begrænset til den ejerandel, hvormed selskabet indgår i koncernen 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.
Selskabet er part i tvist vedrørende afsluttet projekt, hvor kunden har rejst modkrav og tilbageholdt betalinger af selskabets faktureringer som andrager 3.126 t.kr. inkl. moms. Der er forligsforhandlinger og det er
ledelsen vurdering baseret på juridiske vurderinger at afslutningen af sagen ikke forventes at få væsentlige
negative konsekvenser for selskabet i forhold til den indregnede værdi af projektet.

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for bankgæld er deponeret skadesløsbrev (virksomhedspant) nom. 8.000 t.kr. i simple fordringer, lagerbeholdning, driftsinventar og immaterielle rettigheder.

Bogført værdi af pantsatte aktiver andrager 12.818 t.kr. pr. 30.09.2017.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter
i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Nettoomsætning af salg på entreprisekontrakter og igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i
takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i
regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpematerialer efter regulering for forskydning i beholdninger af disse varer mv. fra primo til ultimo. I posten indgår
eventuelt svind og sædvanlige nedskrivninger af de pågældende lagerbeholdninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
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Anvendt regnskabspraksis
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og
gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle samt immaterielle anlægsaktiver.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte
virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
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 Ipelo ApS og alle dets øvrige danske dattervirksomheder og andre koncernforbundne danske virksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede
virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Goodwill
Goodwill er positive forskelsbeløb mellem kostpris og brugsværdien af overtagne aktiver og forpligtelser i
virksomhedsovertagelsen. Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Brugstiderne er fastlagt ud fra en
vurdering af i hvilket omfang, der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil og i hvilket omfang goodwillbeløbet inkluderer tidsbegrænsede immaterielle ressourcer, som det ikke har været muligt at udskille og indregne som særskilte aktiver. Hvis
brugstiden ikke kan skønnes pålideligt fastsættes den til 10 år. Brugstiderne revurderes årligt. De anvendte
afskrivningsperioder udgør 5 år.
Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Immaterielle rettigheder mv.
Immaterielle rettigheder mv. omfatter færdiggjorte udviklingsprojekter.
Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den
tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det
pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Ved
indregning af udviklingsprojekter som immaterielle anlægsaktiver bindes et beløb svarende til de afholdte
omkostninger på egenkapitalen under reserve for udviklingsomkostninger, der nedbringes i takt med afog nedskrivninger på udviklingsprojekterne.
Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne.
Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid, der fastsættes ud fra en
konkret vurdering af det enkelte udviklingsprojekt. Såfremt brugstiden ikke kan skønnes pålideligt fastsættes den til 10 år. For udviklingsprojekter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, udgør den maksimale afskrivningsperiode restløbetiden for de pågældende rettigheder. De anvendte afskrivningsperioder
udgør 5 år.
Materielle anlægsaktiver
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.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
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Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

3-5 år
10 år

For indretning af lejede lokaler og aktiver omfattet af finansielle leasingaftaler udgør afskrivningsperioden
maksimalt aftaleperioden.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne
er lavere.
Kostprisen 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.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser,
afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger,
er positiv eller negativ.
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Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger
indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.
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.

