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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2019 31.12.2019 for SLA 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. 31.12.2019 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 05.05.2020
Direktion

Mette Skjold
adm. dir
Bestyrelse

Mette Lis Andersen

Stig Peter Christensen

formand

Rasmus Astrup

Stig Lennart Andersson
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til kapitalejerne i SLA A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for SLA A/S for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019, 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. 31.12.2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2019
- 31.12.2019 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. 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 årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
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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 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 anvendte 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 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.
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 herudover 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
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årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 05.05.2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Jens Sejer Pedersen

Torben Mortensen

statsautoriseret revisor

registreret revisor

MNE-nr. mne14986

MNE-nr. mne18040

SLA A/S | Ledelsesberetning

7

Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal
2019
t.kr.

2018
t.kr.

2017
t.kr.

2016
t.kr.

2015
t.kr.

Nettoomsætning

55.355

43.799

40.398

40.683

35.974

Bruttoresultat

39.398

34.694

29.950

27.186

24.922

Driftsresultat

3.531

3.328

2.588

1.901

2.228

Resultat af ﬁnansielle poster

(177)

(121)

(177)

75

(56)

Årets resultat

4.893

3.061

2.578

2.291

1.677

Balancesum

26.885

19.729

15.246

13.376

14.164

765

626

250

108

176

Egenkapital

5.594

9.609

7.433

5.779

5.136

Pengestrømme fra
driftsaktivitet

1.622

2.322

N/A

N/A

N/A

Pengestrømme fra

831

(368)

N/A

N/A

N/A

(3.894)

(589)

N/A

N/A

N/A

71,17

79,21

74,14

66,82

69,28

EBIT-margin (%)

6,38

7,60

6,41

4,67

6,19

Nettomargin (%)

8,84

6,99

6,38

5,63

4,66

Egenkapitalforrentning (%)

64,37

35,92

39,03

41,98

33,89

Soliditetsgrad (%)

20,81

48,70

48,75

43,20

36,26

Hovedtal

Investeringer i materielle
aktiver

investeringsaktivitet
Pengestrømme fra
ﬁnansieringsaktivitet
Nøgletal
Bruttoavance (%)

Hoved- og nøgletal er deﬁneret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens gældende version af
“Anbefalinger & Nøgletal".

Bruttoavance (%):
Bruttoresultat * 100
Nettoomsætning
EBIT-margin (%):
Driftsresultat * 100
Nettoomsætning
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Nettomargin (%):
Årets resultat * 100
Nettoomsætning
Egenkapitalforrentning (%):
Årets resultat * 100
Gns. egenkapital
Soliditetsgrad (%):
Egenkapital * 100
Balancesum
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Virksomhedens væsentligste aktiviteter
SLA er en uafhængig vidensbaseret og tværfaglig virksomhed, som yder rådgivning indenfor arkitektur, design
og byplanlægning, med naturbaseret tilgang og formål.
SLA er den førende rådgivningsvirksomhed indenfor naturbaseret design, landskabsarkitektur, byrum og
byplanlægning i Norden. Vi rådgiver stater, kommuner og private bygherrer med et afsæt i viden og erfaring
indenfor naturbaseret tilgang og med en mission om at forandre og udvikle byerne med naturbaseret design,
fokus på øget biologisk mangfoldighed og øget livskvalitet for alle.
2019 har fortsat været præget af vækst og øget aktivitetsniveau, særligt internationalt, men også på vores
primære markeder i Norden.
SLA har haft vækst i planlægningsprojekter bl.a. med udviklingsplan og efterfølgende lokalplan af Tingbjerg i
København.
SLAs forsknings- og udviklingsenhed, sLAB, er de seneste år styrket yderligere med biologer, antropologer,
planlæggere, erhvervs phd’er indenfor eks. smart terrorsikring i byrum og specialister indenfor beplantning,
belysning, drift og bæredygtige materialer. sLABs formål er at konsolidere videns-og erfaringsudvikling internt
på SLAs 3 kontorer i København, Aarhus og Oslo, men også at udvikle ny viden og skærpe vores ydelser til
merværdi på vores projekter og vores kunder. I 2019 etablerede vi et intranet for at skabe en platform for
vidensdeling og udvikling på tværs af vores 3 kontorer.
I 2019 modtog SLA Årets Arne af Arkitektforeningen, for byrumsprojektet Skt. Kjelds og Bryggervangen i
København, et byrum der viser vejen for naturbaseret klimatilpasning. SLA modtog ligeledes Scandinavian Green
Roof Award for den frodige naturpark på Amager bakke i København.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
2019 kan karakteriseres ved udvikling og vækst - som er reﬂekteret i både omsætning og indtjening.
Væksten i omsætningen og indtjening skal bl.a. ses i lyset af øget international aktivitet – ikke mindst i Norge.
Årets resultat udviser et overskud på 4.893 t.kr. mod 3.061 t.kr. sidste år. Årets resultat anses som
tilfredsstillende.
Usikkerhed vedrørende indregning og måling
Udbruddet af coronavirus/COVID-19 er eskaleret i starten af 2020, og WHO har den 11. marts 2020 erklæret
udbruddet for en verdensomspændende pandemi. Udbruddet har medført en række forholdsregler, som
påvirker tilrettelæggelsen og afviklingen af den daglige drift, ligesom koncernens leverandører og kunder kan
blive påvirket. Den økonomiske indvirkning heraf kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.
Forventet udvikling
Forventningerne for 2020 er positive da vi påbegynder året med en næsten fyldt ordrebog. Vi forventer derfor et
positivt resultat i 2020.
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 2019
2019

2018

kr.

kr.

55.354.569

43.798.710

1.200.000

2.017.416

Vareforbrug

(9.757.747)

(5.245.771)

Andre eksterne omkostninger

(7.398.685)

(5.876.364)

Bruttoresultat

39.398.137

34.693.991

Note
Nettoomsætning
Andre driftsindtægter

Personaleomkostninger

2

(35.491.062)

(31.159.578)

Af- og nedskrivninger

3

(376.397)

(206.272)

Driftsresultat

3.530.678

3.328.141

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

2.316.534

567.320

Andre ﬁnansielle indtægter

4

56.679

18.190

Andre ﬁnansielle omkostninger

5

(233.611)

(139.190)

5.670.280

3.774.461

(776.992)

(713.697)

4.893.288

3.060.764

600.000

8.859.147

Overført resultat

4.293.288

(5.798.383)

Resultatdisponering

4.893.288

3.060.764

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

6

Forslag til resultatdisponering
Ordinært udbytte for regnskabsåret
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Balance pr. 31.12.2019
Aktiver
2019

2018

kr.

kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

996.443

883.876

Indretning af lejede lokaler

275.742

0

1.272.185

883.876

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

2.339.265

1.677.294

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

1.230.076

0

388.275

378.988

3.957.616

2.056.282

5.229.801

2.940.158

17.564.543

10.476.761

Igangværende arbejder for fremmed regning

1.488.545

2.170.000

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

1.216.549

747.979

Andre tilgodehavender

160.371

950.805

Periodeafgrænsningsposter

727.847

570.131

21.157.855

14.915.676

496.897

1.873.594

Omsætningsaktiver

21.654.752

16.789.270

Aktiver

26.884.553

19.729.428

Note

Materielle aktiver

7

Deposita
Finansielle aktiver
Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender
Likvide beholdninger

8
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Passiver
2019

2018

Note

kr.

kr.

9

750.000

750.000

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

2.315.359

0

Overført overskud eller underskud

1.928.290

0

600.000

8.859.147

5.593.649

9.609.147

172.000

132.000

172.000

132.000

Ansvarlig lånekapital

3.075.738

0

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse

2.005.028

0

Anden gæld

1.294.337

0

6.375.103

0

215.638

152.012

Modtagne forudbetalinger fra kunder

3.611.207

1.269.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser

2.211.770

1.897.070

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse

1.583.333

0

498.992

401.705

6.622.861

6.268.494

Kortfristede gældsforpligtelser

14.743.801

9.988.281

Gældsforpligtelser

21.118.904

9.988.281

Passiver

26.884.553

19.729.428

Virksomhedskapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret
Egenkapital
Udskudt skat

10

Hensatte forpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser

11

Bankgæld

Skyldig selskabsskat
Anden gæld

Usikkerhed ved indregning og måling

1

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

13

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

14
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Egenkapitalopgørelse for 2019
Reserve for
nettoopskrivning efter
Virksomheds-

Overført

Forslag til

indre værdis overskud eller

udbytte for

kapital

metode

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

750.000

0

0

8.859.147

9.609.147

Udbetalt ordinært udbytte

0

0

0

(8.859.147)

(8.859.147)

Valutakursreguleringer

0

(49.639)

0

0

(49.639)

Årets resultat

0

2.364.998

1.928.290

600.000

4.893.288

750.000

2.315.359

1.928.290

600.000

5.593.649

Egenkapital primo

Egenkapital ultimo

underskud regnskabsåret

I alt
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Pengestrømsopgørelse for 2019
2019

2018

kr.

kr.

3.530.678

3.328.141

376.397

206.272

(1.467.998)

(574.981)

2.439.077

2.959.432

56.679

18.190

Betalte ﬁnansielle omkostninger

(233.611)

(139.190)

Refunderet/(betalt) selskabsskat

(639.705)

(516.802)

Pengestrømme vedrørende drift

1.622.440

2.321.630

Køb mv. af materielle aktiver

(764.706)

(625.529)

(9.287)

(11.009)

1.604.924

269.028

830.931

(367.510)

Udbetalt udbytte

(8.859.147)

(900.000)

Lån/afdrag via koncerninterne mellemværenderende

(1.698.646)

311.177

Optagelse af ansvarlig lånekapital

3.075.738

0

Optagelse af gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse

3.588.361

0

Pengestrømme vedrørende ﬁnansiering

(3.893.694)

(588.823)

Ændring i likvider

(1.440.323)

1.365.297

1.721.582

356.285

281.259

1.721.582

496.897

1.873.594

(215.638)

(152.012)

281.259

1.721.582

Note
Driftsresultat
Af- og nedskrivninger
Ændringer i arbejdskapital
Pengestrømme vedrørende primær drift
Modtagne ﬁnansielle indtægter

Køb af ﬁnansielle aktiver
Modtagne udbytter
Pengestrømme vedrørende investeringer

Likvider primo
Likvider ultimo

12

Likvider ultimo sammensætter sig af:
Likvide beholdninger
Kortfristet gæld til banker
Likvider ultimo
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Noter
1 Usikkerhed ved indregning og måling
Udbruddet af coronavirus/COVID-19 er eskaleret i starten af 2020, og WHO har den 11. marts 2020 erklæret
udbruddet for en verdensomspændende pandemi. Udbruddet har medført en række forholdsregler, som
påvirker tilrettelæggelsen og afviklingen af den daglige drift, ligesom koncernens leverandører og kunder kan
blive påvirket. Den økonomiske indvirkning heraf kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.
2 Personaleomkostninger
2019
kr.

2018
kr.

31.330.279

27.459.721

2.733.009

2.321.982

Andre omkostninger til social sikring

528.689

439.678

Andre personaleomkostninger

899.085

938.197

35.491.062

31.159.578

72

64

2019

2018

kr.

kr.

376.397

195.794

0

10.478

376.397

206.272

2019

2018

kr.

kr.

56.679

18.190

56.679

18.190

2019

2018

kr.

kr.

164.098

0

Renteomkostninger i øvrigt

28.887

22.814

Valutakursreguleringer

40.626

116.376

233.611

139.190

Gager og lønninger
Pensioner

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere
3 Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på materielle aktiver
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle aktiver

4 Andre ﬁnansielle indtægter

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder

5 Andre ﬁnansielle omkostninger

Finansielle omkostninger fra associerede virksomheder
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6 Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat

2019

2018

kr.

kr.

736.992

679.697

40.000

34.000

776.992

713.697

7 Materielle aktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel

Indretning af

og inventar

lejede lokaler

kr.

kr.

1.765.490

0

427.066

337.640

Kostpris ultimo

2.192.556

337.640

Af- og nedskrivninger primo

(881.614)

0

Årets afskrivninger

(314.499)

(61.898)

(1.196.113)

(61.898)

996.443

275.742

Kostpris primo
Tilgange

Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
8 Finansielle aktiver

Tilgodehavender hos
Kapitalandele

tilknyttede

i tilknyttede

virksom-

virksomheder

heder

Deposita

kr.

kr.

kr.

23.906

0

378.988

0

1.230.076

9.287

23.906

1.230.076

388.275

1.653.388

0

0

(49.639)

0

0

2.316.534

0

0

(1.604.924)

0

0

Opskrivninger ultimo

2.315.359

0

0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

2.339.265

1.230.076

388.275

Kostpris primo
Tilgange
Kostpris ultimo
Opskrivninger primo
Valutakursreguleringer
Andel af årets resultat
Udbytte

Kapitalandele i
dattervirksomheder
SLA Norge AS

Ejerandel

Egenkapital

Resultat

Hjemsted

Retsform

%

kr.

kr.

Oslo

AS

90,0

2.599.183

2.573.928
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9 Virksomhedskapital
Pålydende

Nominel

Bogført

værdi

værdi

pariværdi

Antal

kr.

kr.

kr.

A-aktier

250

1000

250.000

250.000

B-aktier

500

1000

500.000

500.000

750.000

750.000

2019

2018

kr.

kr.

Materielle aktiver

11.000

7.000

Tilgodehavender

161.000

125.000

Udskudt skat i alt

172.000

132.000

750
10 Udskudt skat

11 Langfristede forpligtelser
Forfald
efter 12
måneder
2019
kr.
Ansvarlig lånekapital

3.075.738

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse

2.005.028

Anden gæld

1.294.337
6.375.103

12 Ændring i arbejdskapital

Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld mv.

2019

2018

kr.

kr.

681.455

(199.273)

(6.455.064)

(2.553.156)

4.305.611

2.177.448

(1.467.998)

(574.981)

2019

2018

kr.

kr.

700.236

959.916

13 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb i alt

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for bankgæld er pr. statusdagen deponeret skadesløsbrev nom. 3.000 t.kr. i fordringer fra salg af
tjenesteydelser, hvis regnskabsmæssige værdi pr. balancedagen udgør 17.585 t.kr.
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Anvendt regnskabspraksis
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.
Koncernregnskab
Med henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.
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 tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet
sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til
dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at
produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte
arbejde (produktionsmetoden).
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
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herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår
endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
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 aktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger og af gevinster og tab
ved salg af materielle aktiver.
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 afrenteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos
tilknyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt godtgørelser under
acontoskatteordningen mv.
Andre ﬁnansielle omkostninger
Andre ﬁnansielle omkostninger består af renteomkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta 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.
Balancen
Materielle aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler 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:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
For indretning af lejede lokaler og aktiver omfattet af ﬁnansielle leasingaftaler udgør afskrivningsperioden
maksimalt aftaleperioden.
Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

3-5 år
5 år
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Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles i modervirksomhedens regnskab efter den indre
værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af
virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen
til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
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.
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.

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
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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.
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.
Skyldig og tilgodehavende selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, 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 køb og salg af
virksomheder, aktiviteter og ﬁnansielle anlægsaktiver samt køb, forbedring og salg mv. af materielle aktiver.
Pengestrømme vedrørende ﬁnansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af
virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, afdrag på
rentebærende gæld og betaling af udbytte.
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko med fradrag af
kortfristet bankgæld.

