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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2017 30. juni 2018 for Jansson El 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. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2017/18.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 20. september 2018
Direktion

Morten Juhler
direktør

Bestyrelse

Finn Dyhre Hansen
formand

Morten Hansen

Frank Ludvigsen

Claus Lomholdt Poulsen

Jørgen Lægaard

Heidi Qvist
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Jansson El A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30.
juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Jansson El A/S for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 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.

Trekantområdet, den 20. september 2018
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Lars Almskou Ohmeyer
statsautoriseret revisor
mne24817

Heidi Bonde
statsautoriseret revisor
mne42815
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Jansson El A/S
Dianavej 13
7100 Vejle
Telefon: 7582 0144
Hjemmeside: www.jansson.dk
CVR-nr.: 73 28 93 19
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Vejle

Bestyrelse

Finn Dyhre Hansen, formand
Morten Hansen
Frank Ludvigsen
Claus Lomholdt Poulsen
Jørgen Lægaard
Heidi Qvist

Direktion

Morten Juhler

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Herredsvej 32
7100 Vejle
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Bruttofortjeneste

51.068

59.678

58.551

41.724

54.121

2.086

1.317

7.667

5.427

11.401

91

47

55

-3

122

1.521

900

6.072

4.153

8.789

Balancesum

36.214

43.969

44.143

21.796

33.160

Egenkapital

6.171

4.650

9.012

7.211

11.857

80

1.475

1.580

16

1.296

134

155

131

105

116

5,8%

3,0%

17,4%

24,9%

34,4%

Soliditetsgrad

17,0%

10,6%

20,4%

33,1%

35,8%

Forrentning af egenkapital

28,1%

13,2%

74,9%

43,6%

86,5%

Resultat før finansielle poster
Resultat af finansielle poster
Årets resultat
Balance

Investering i materielle anlægsaktiver
Antal medarbejdere
Nøgletal i %
Afkastningsgrad

Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
Der er pr. 1. juli 2018 gennemført fusion med Lauritz Balle A/S og AllTek ApS. Laurits Balle A/S er overtaget af
koncernen pr. 9. december 2016, mens AllTek ApS er overtaget af koncernen pr. 15. oktober 2015.
Nøgletalsoversigten er derfor korrigeret for 2016/17 og 2015/16, men ikke for årene 2014/15 og 2013/14.
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Jansson El A/S er en fremtidsorienteret el-virksomhed, som udfører alle former for service- og
installationsopgaver primært rettet mod industri og erhverv samt offentlige virksomheder.
Virksomheden udvikler sig målrettet inden for:
- Energi-, miljø- og processtyringer
- CTS-løsninger med tværtekniske integrationer.
- Automatisk Brand Ventilation – ABV, hvor selskabet er certificeret via DBI
- Termografering
- Industri El-service
Selskabets kerneforretning er at yde god og kompetent service igennem vores afdelinger, ligesom vi udfører
både mindre og større entrepriseopgaver - både offentlige og indbudte licitationer, samt som
underleverandør til hovedentreprenører.
Specielt har selskabet haft succes med gennemførelse af teknisk komplekse løsninger, hvor flere af
koncernens kompetencer udnyttes.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på DKK 1.521.263, og selskabets balance pr.
30. juni 2018 udviser en egenkapital på DKK 6.171.160.
Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling
Selskabet har realiseret et bedre resultat end sidste år, men mindre tilfredsstillende i forhold til
forventningerne.
Året har været præget af opstart af nye større projekter, samt omkostninger til fusion af opkøbte selskaber,
som nu er fuldt integrerede.
Medarbejderne er vores vigtigste ressource, og der arbejdes til stadighed på at fastholde og tiltrække nye
medarbejdere.
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Forventet udvikling
Ved indgangen til det nye år har vi en tilfredsstillende ordrebeholdning, ligesom ordretilgangen på kort sigt
er tilfredsstillende.
Der vil ligeledes det kommende år være særligt fokus på høj medarbejderglæde og videreuddannelse,
således vi sikrer de kompetencer, som gør os til en attraktiv samarbejdspartner på de el-tekniske løsninger.
Den 30. juni 2018 beskæftiger virksomheden i alt 37 lærlinge. Det har en stor betydning for virksomheden
at uddanne nye teknikere og tage del i dette ansvar, som sikrer kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Mange
af vores lærlinge vælger at forsætte i selskabet efter endt læretid.
Digitalisering af virksomhedens processer for understøttelse af en mere kundecentrisk forretning,
herunder optimering af leverance- og supportmodeller, har været fokusområde i 2017/18, hvilket forventes
at bidrage positivt til virksomhedens fremtidige indtjening.
For 2018/19 forventes et forbedret resultat.
Eksternt miljø
Det er selskabets politik at føre en miljømæssig forsvarlig drift. Der er således indgået tilfredsstillende
aftaler om håndtering og bortskaffelse af affald.
Videnressourcer
Som en del af selskabets primære forretningsgrundlag indgår rådgivning om elinstallationer i henhold til
gældende lovgivning og normer. Denne del stiller særligt store krav til videnressourcer vedrørende
medarbejdere og forretningsprocesser.
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

2

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

3

2017/18

2016/17

DKK

DKK

51.067.711

59.677.897

-46.374.971

-56.365.825

-2.606.959

-1.995.254

2.085.781

1.316.818

117.979

165.485

-26.793

-118.184

2.176.967

1.364.119

-655.704

-464.089

1.521.263

900.030
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Balance 30. juni
Aktiver
Note

2018

2017

DKK

DKK

2.600.000

3.990.729

2.600.000

3.990.729

1.764.501

2.852.004

0

0

1.764.501

2.852.004

4.200

2.100

Andre tilgodehavender

398.005

34.443

Finansielle anlægsaktiver

402.205

36.543

Anlægsaktiver

4.766.706

6.879.276

Færdigvarer og handelsvarer

2.976.428

3.354.897

Varebeholdninger

2.976.428

3.354.897

20.092.543

25.884.536

3.139.707

3.613.117

1.009.578

0

269.045

1.562.430

727.810

518.771

25.238.683

31.578.854

3.231.850

2.156.176

Omsætningsaktiver

31.446.961

37.089.927

Aktiver

36.213.667

43.969.203

Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

4

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

5

Andre værdipapirer og kapitalandele

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning

6

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
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Balance 30. juni
Passiver
Note

2018

2017

DKK

DKK

Selskabskapital

1.000.000

1.000.000

Overført resultat

5.171.160

3.649.896

Egenkapital

8

6.171.160

4.649.896

Hensættelse til udskudt skat

10

775.129

738.571

775.129

738.571

6.417.897

6.176.327

Hensatte forpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser
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Gæld til tilknyttede virksomheder
Gæld til tilknyttede virksomheder vedr. selskabsskat

1.154.896

2.232.525

12.384.009

18.607.850

619.146

300.691

8.691.430

11.263.343

Kortfristede gældsforpligtelser

29.267.378

38.580.736

Gældsforpligtelser

29.267.378

38.580.736

Passiver

36.213.667

43.969.203

Anden gæld

Resultatdisponering

9

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

11

Nærtstående parter

12

Begivenheder efter balancedagen

13

Anvendt regnskabspraksis

14

11

Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1. juli
Årets resultat
Egenkapital 30. juni

Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

1.000.000

3.649.897

4.649.897

0

1.521.263

1.521.263

1.000.000

5.171.160

6.171.160
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Noter til årsregnskabet
1

2017/18

2016/17

DKK

DKK

Personaleomkostninger
Lønninger

42.220.943

50.663.024

Pensioner

3.412.812

4.076.355

741.216

891.492

0

734.954

46.374.971

56.365.825

Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse:
Direktion
Bestyrelse

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2

55.000
1.835.371

1.009.206

134

155

0

45.925

26.793

72.259

26.793

118.184

619.146

563.691

36.558

-99.602

655.704

464.089

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

3

1.780.371

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
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4

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
DKK

Kostpris 1. juli

0

Nettoeffekt ved fusion og virksomhedskøb

4.233.231

Kostpris 30. juni

4.233.231

Ned- og afskrivninger 1. juli

0

Nettoeffekt ved fusion og virksomhedskøb

5

242.500

Årets ned- og afskrivninger

1.390.731

Ned- og afskrivninger 30. juni

1.633.231

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

2.600.000

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af lejede lokaler

DKK

DKK

Kostpris 1. juli

9.628.507

0

Nettoeffekt ved fusion og virksomhedskøb

2.883.279

927.135

Tilgang i årets løb

80.000

0

Afgang i årets løb

-1.116.665

0

Kostpris 30. juni

11.475.121

927.135

Ned- og afskrivninger 1. juli

7.326.599

0

Nettoeffekt ved fusion og virksomhedskøb

2.284.458

927.135

Årets afskrivninger

1.216.229

0

-1.116.666

0

Ned- og afskrivninger 30. juni

9.710.620

927.135

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

1.764.501

0

Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver
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6

2018

2017

DKK

DKK

Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af igangværende arbejder
Modtagne acontobetalinger

58.903.073

54.951.110

-56.918.262

-53.570.518

1.984.811

1.380.592

3.139.707

3.613.117

-1.154.896

-2.232.525

1.984.811

1.380.592

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

7

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier,
abonnementer og renter.

8

Egenkapital
Selskabskapitalen består af 1.000.000 aktier à nominelt DKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

9

2017/18

2016/17

DKK

DKK

Resultatdisponering
Overført resultat

1.521.263

900.030

1.521.263

900.030

15

Noter til årsregnskabet
2018

2017

DKK

DKK

10 Hensættelse til udskudt skat
Hensættelse til udskudt skat 1. juli

738.571

835.173

36.558

-99.602

Hensættelse til udskudt skat 30. juni

775.129

738.571

Immaterielle anlægsaktiver

-94.500

-43.743

-325.455

-280.635

6.050

0

-199.161

-80.513

1.388.195

1.094.781

0

48.681

775.129

738.571

Årets indregnede beløb i resultatopgørelsen

Materielle anlægsaktiver
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse
Igangværende arbejder for fremmed regning
Periodeafgrænsningsposter

Udskudt skat er afsat med 22% svarende til den forventede aktuelle skattesats.
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Noter til årsregnskabet

11

2018

2017

DKK

DKK

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Pant og sikkerhedsstillelse
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser:
Virksomhedspant på i alt TDKK 1.000, der giver pant i tilgodehavender,
varebiler, anlæg og varebeholdninger med en regnskabsmæssig værdi på

27.973.179

5.193.469

Inden for 1 år

532.748

707.243

Mellem 1 og 5 år

410.709

775.359

943.457

1.482.602

1.209.397

1.727.871

Leje- og leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige
leasingydelser:

Andre eventualforpligtelser
Selskabet har indgået lejeforpligtelser med en uopsigelighedsperiode på
indtil 30 måneder, der på balancedagen udgør i alt

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det
samlede beløb fremgår af årsrapporten for Axel Ørum Meier Holding ApS, CVR-nummer 26 40 77 02, der er
administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

Heraf overfor tilknyttede virksomheder
Leje- og leasingforpligtelser

338.172

317.069
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12 Nærtstående parter
Grundlag
Bestemmende indflydelse
Axel Ørum Meier

Hovedaktionær

Ved Bølgen 19, 2, 7100 Vejle
Jansson Gruppen A/S

Moderselskab

Dianavej 13, 7100 Vejle
Jansson Holding ApS, Vejle

Moderselskab

Ved Bølgen 19, 2, 7100 Vejle
Axel Ørum Meier Holding ApS

Ultimative moderselskab

Ved Bølgen 19, 2, 7100 Vejle
Transaktioner
Transaktioner med nærtstående parter er gennemført på normale markedsvilkår. Med henvisning til
årsregnskabsloven § 98 c, st. 7, er oplysninger om transaktioner med nærtstående parter ikke oplyst.

Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet:
Navn

Hjemsted

Axel Ørum Meier Holding ApS (ultimative moderselskab)

Vejle

Jansson Gruppen A/S (umiddelbare moderselskab)

Vejle

13 Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Årsrapporten for Jansson El A/S for 2017/18 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 2017/18 er aflagt i DKK.
Pengestrømsopgørelse
Med henvisning til årsregnskabslovens § 86, stk. 4 og til pengestrømsopgørelsen i koncernregnskabet for
Axel Ørum Meier Holding 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.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag
og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.
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Virksomhedssammenslutninger
Virksomhedssammenlægninger
Den 1. juli 2017 fusionerede selskabet med datterselskaberne AllTek ApS og Lauritz Balle A/S, med
Jansson El A/S som fortsættende selskab.
Ved koncerninterne virksomhedssammenlægninger anvendes sammenlægningsmetoden. Herved sammenlægges de tre virksomheder til bogførte værdier, og der identificeres ikke forskelsbeløb. Eventuelle vederlag, som overstiger den bogførte værdi i den overtagne virksomhed, indregnes direkte på egenkapitalen.
Sammenlægningsmetoden gennemføres som om de tre virksomheder altid har været sammenlagt ved tilretning af sammenligningstal. Sammenligningstallene er ændret proforma, som om de 2 datterselskaber altid
har været ejet 100 %.
Leasing
Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten
(finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rente eller en alternativ lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets
øvrige anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel
leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
Omregning af 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.
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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Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) vedrørende salg af elinstallationer 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.
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 transport, kommunikation, administration, salg
og lokaleomkostninger.
Bruttofortjeneste
Posterne "Nettoomsætning", "Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer", "Andre driftsindtægter" og
"Andre eksterne omkostninger" er sammendraget til en post benævnt "Bruttofortjeneste".
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.
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Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer,
kursregulering på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.
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 100 % ejede danske dattervirksomheder. Selskabsskatten fordeles mellem
de sambeskattede 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 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. Der indregnes ikke renter.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3 - 5 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, gennemføres en nedskrivningstest for at fastslå, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Hvis det er tilfældet nedskrives der til denne lavere genindvindingsværdi.
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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.
Nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver omkostningsføres under samme regnskabspost
som de tilhørende afskrivninger, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da
aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med
den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter langfristende tilgodehavender.
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 salgsomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
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. 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.
Forudbetalinger og modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter klassificeres
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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 forsikringspræmier.
Egenkapital
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
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 vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
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
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

24

Noter til årsregnskabet
14 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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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