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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 for Loomis Danmark 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup, den 26. august 2020

Direktion

Anette Furbo

Bestyrelse

Eric Kristian Tobias Ackeby
Formand

Geir Wulsch

Tom Christensen
Medarbejdervalgt

John Christiansen
Medarbejdervalgt

Anette Furbo
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Loomis Danmark A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Loomis Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 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 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; 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
årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
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
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 derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
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 26. august 2020
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR nr. 3396 3556

Christian Sanderhage
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne23347

Hans Tauby
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne44339
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Loomis Danmark A/S
Litauen Alle 1
2630 Taastrup
Telefon: 70 26 42 42
Telefax: 70 26 75 35
E mail: kundeservice@loomis.com
Hjemmeside: www.loomis.dk

CVR nr.: 10 08 23 66
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Høje Taastrup

Bestyrelse

Eric Kristian Tobias Ackeby, formand
Geir Wulsch
Anette Furbo
Tom Christensen (medarbejdervalgt)
John Christiansen (medarbejdervalgt)

Direktion

Anette Furbo

Revision

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
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Hoved og nøgletal
Set over en 5 årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

2019

2018

2017

2016

2015

Nettoomsætning

336.033

371.821

390.156

225.563

92.478

Bruttoresultat

232.168

257.594

249.972

111.698

27.184

Resultat før finansielle poster

55.193

50.348

31.753

-6.975

13.650

Resultat af finansielle poster

-6.864

-10.796

-33.029

-7.688

-164

Årets resultat

39.995

31.313

7.068

-13.169

10.719

Balancesum

768.313

1.736.689

1.245.362

927.903

60.061

Egenkapital

160.300

155.305

136.992

129.925

43.094

Investering i materielle anlægs-

-23.686

-23.993

-51.707

-70.372

-2.976

313

364

403

241

101

Bruttomargin

69%

69%

64%

50%

29%

Overskudsgrad

16%

14%

8%

-3%

15%

Afkastningsgrad

7,3%

2,9%

2,5%

-0,8%

22,7%

Soliditetsgrad

21,2%

9,0%

11,0%

14,0%

71,8%

Forrentning af egenkapital

25,3%

21,4%

5,3%

-15,2%

28,4%

Hovedtal

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Resultat

Balance

aktiver
Antal medarbejdere
Nøgletal i %

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejledning. Der
henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Loomis Danmark A/S udfører aktiviteter inden for værdihåndtering, hvilket i det væsentligste omfatter
værditransport og pengehåndtering.
Loomis Danmark A/S er et 100% ejet datterselskab af Loomis AB.
Udvikling i året
Loomis Danmark A/S har i 2019 haft fokus på optimering af driften samt fortsat udvikling af løsninger til
gavn for kunderne.
Omsætningen er påvirket af et fortsat fald i mængden af leverede ydelser, der igen er påvirket af kontanternes andel af den samlede omsætning i samfundet. Samtidig har skattemyndighederne ændret praksis
med hensyn til den momsmæssige behandling af værdihåndteringsydelser, hvilket fra 1. juli 2019 har
medført en omsætningsreduktion der modsvares af en tilsvarende omkostningsreduktion på grund af en
højere momsfradragsprocent.
Der har løbende gennem 2019 været fokus på, at øge effektiviteten i virksomhedens forretningsprocesser
gennem procesoptimering og øget digitalisering, hvilket har medvirket til en betydelig reduktion i driftsomkostningerne.
Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere udgør 313 medarbejdere for 2019 mod 364
medarbejdere i 2018. Ved udgangen af 2019 er antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere 304. Reduktionen i løbet af 2019 skyldes de ovenfor nævnte effektiviseringstiltag.
Årets resultat for 2019, der betragtes som tilfredsstillende, udgør 39,9 mio. kr. mod 31,3 mio. kr. for 2018.
Selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på 160,3 mio. kr. mod 155,3 mio. kr. ved
udgangen af 2018.
Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse at der henset til den aktuelle situation med COVID-19
effekter ikke udloddes udbytte for 2019.
Forventninger til fremtiden
2020 vil være præget af konkurrencesituationen på markedet for værdihåndtering samt optimering af
virksomhedens processer og systemer. Endelig vil Covid-19 situationen få en markant effekt på Loomis
Danmark A/S’ omsætning og resultat om end varigheden af effekterne er behæftet med betydelig usikkerhed.
På denne baggrund forventes COVID-19 at have en negativ effekt i størrelsesorden ca. 10% reduktion i såvel omsætning som resultat i 2020 i forhold til en situation uden COVID-19. Der forventes således stadig
et positivt resultat for 2020.
Særlige risici
Markedsrisici
Det danske marked for kontanthåndteringsydelser er moderat faldende. Loomis Danmark A/S arbejder
kontinuerligt for at tilpasse omkostningsstrukturen til markedsudviklingen, ligesom der foretages investeringer i nye forretningsområder. Loomis Danmark A/S har en stærk markedsposition og er derfor godt
rustet til, at håndtere de markedsmæssige udfordringer i de kommende år.
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Ledelsesberetning (fortsat)
Valutarisici
Loomis Danmark A/S’ aktiviteter inden for køb og salg af kontantvaluta medfører en begrænset eksponering over for udsving i valutakurser for valuta, der er lagerført i selskabet. Loomis Danmark A/S har til
hensigt at minimere denne eksponering gennem minimering af depotværdien samt afdækning af de største eksponeringer. Der indgås ikke spekulative valutadispositioner.
Likviditetsrisici
Loomis Danmark A/S indgår i cash pool med moderselskabet Loomis AB hvorved likviditeten til den løbende drift finansieres.
Den delvise nedlukning af samfundet i marts 2020 og efterfølgende gradvise genoplukning har medført
en markant midlertidig reduktion i Loomis Danmark A/S’ omsætning. Adgangen til ordningen for midlertidig lønkompensation har kun delvist reduceret det samlede tab ved denne omsætningsnedgang. Den
midlertidige omsætningsreduktion har været kraftigst for kontantvaluta, og det er også på dette område
effekten forventes at vare længst.
På trods af udtalelser fra Danmarks Nationalbank, Den Europæiske Centralbank og WHO om at kontanter ikke udgør en særskilt smitterisiko, kan det konstateres, at der har været ført kampagner mod benyttelse af kontanter. Det kan ikke udelukkes, at dette kan medføre en permanent reduktion i brugen af kontanter. Loomis Danmark A/S vil fortsat arbejde for at sikre tilgængeligheden for kontanter for derved at
sikre borgernes mulighed for også i fremtiden at benytte kontanter som betalingsmiddel.
Strategi og målsætninger
Loomis vil fortsat være fokuseret på at servicere det danske samfund med kontanter ved at tilbyde danske
kunder sikkerhedsydelser som værditransport og pengehåndtering med et højt kvalitetsniveau.
2020 vil fortsat være præget af optimering af virksomhedens processer og systemer samt udvikling af nye
løsninger, hvilket skal virke til gavn for en stadig styrket servicekvalitet og et bredere serviceudbud.
Forskning og udvikling
Loomis arbejder såvel lokalt som globalt til stadighed på at udvikle logistikprocesser og kundesystemer, der
kan bidrage til at skabe optimal pengestyring for selskabets kunder.
Redegørelse for samfundsansvar
Loomis AB udarbejder en fælles ’sustainability report’ for hele koncernen, hvortil der henvises. Rapporten
kan findes på: https://vp274.alertir.com/afw/files/press/loomis/202004032508-1.pdf
Redegørelse for kønsmæssig sammensætning
Selskabets bestyrelse består på nuværende tidspunkt af 1 kvinde og 4 mænd heraf 2 medarbejderrepræsentanter.Selskabet havde som målsætning i 2018, at de over de kommende 4 år ville få mindst et kvindeligt
bestyrelsesmedlem, denne målsætning er i 2019 blevet indfriet. Selskabet har fortsat fokus på kønsfordelingen i bestyrelsen. Bestyrelsen henstiller til, at valg af medlemmer til bestyrelsen sker med fokus på kompetencer og erfaringsgrundlag hos de pågældende kandidater, mens bestyrelsen samtidig erkender vigtigheden af mangfoldighed i koncernens ledelse og medarbejderstab. Der stiles efter at fordoble den nuværende andel af kvinder i bestyrelsen frem mod 2025.
Selskabets øvrige ledergruppe bestod ved udgangen af 2019 af 7 medlemmer, hvor af 2 var kvindelige. Selskabets bestyrelse og direktion har fokus på kønsfordelingen i ledergruppen og henstiller til, at valg af ledende medarbejder sker med fokus på kompetencer og erfaringsgrundlag hos de pågældende kandidater.
Der stiles efter som minimum at fastholde den nuværende andel kvinder i ledergruppen frem mod 2025.
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Ledelsesberetning (fortsat)
Redegørelse for kønsmæssig sammensætning (fortsat)
Bestyrelsen og direktionen er generelt opmærksom på, at der er lige muligheder for begge køn i koncernen.
Usikkerhed ved indregning og måling
Indregning af skatteaktiv er i sagens natur behæftet med usikkerhed.
Loomis Danmark A/S er sammen med Loomis Teknik A/S stævnet i en konkurrenceretssag med påstand
om betaling af 227 mio. kr. Det er fortsat selskabets opfattelse, at den pågældende stævning er ubegrundet
og der er ud over advokatomkostninger af samme årsag ikke hensat til sagen i balancen per 31. december
2019.
Der er herudover ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2019 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Begivenheder efter balancedagen
Loomis Danmark A/S erhvervede 18. juni 2020 selskabet Loomis Foreign Exchange Danmark ApS fra det
koncernforbundne Norske selskab Loomis Foreign Exchange AS.
Udbruddet og spredningen af COVID-19 primo 2020 har bevirket, at virksomhedens omsætning i 1. halvår
af 2020 er reduceret med ca. 10% i forhold til forventningen ved årets begyndelse. Dette fald skyldes primært kundeaftaler, der midlertidigt har været stillet i bero på grund af kundens manglende forretningsaktivitet. Selskabet har delvist kunne kompensere for den manglende omsætning gennem deltagelse i ordningen for midlertidig lønkompensation samt ved at foretage omkostningsoptimering på alle områder, hvor
dette har været muligt. Efter udtræden af ordningen for midlertidig lønkompensation har virksomheden
foretaget en mindre, permanent reduktion af medarbejderstaben for at tilpasse bemandingen til den faktiske aktivitet
Virksomhedens ledelse har efter balancedagen ændret vurderingen af behovet for nedskrivning for tab på
debitorer med 0,5 mio. kr. som følge af COVID-19´s afledte finansielle effekt på virksomhedens kunder.
Nedskrivningerne er indregnet med regnskabsmæssig effekt for perioden efter 31.12.2019 og vedrører udelukkende tilgodehavender, der er opstået efter 31.12.2019.
Der er udover COVID-19 ikke efter balancedagen indtruffet yderligere forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Nettoomsætning

1

Andre eksterne omkostninger
Andre driftsindtægter
Bruttoresultat

2019

2018

DKK

DKK

336.033.257

371.821.377

-110.864.848

-114.227.610

7.000.000

0

232.168.409

257.593.767

Personaleomkostninger

2

-148.788.015

-181.633.400

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

3

-28.187.382

-25.612.161

55.193.012

50.348.206

Resultat før finansielle poster
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

10

2.427.251

2.091.131

Finansielle indtægter

4

501.078

1.318.012

Finansielle omkostninger

5

-9.410.816

-14.205.459

48.710.525

39.551.890

Resultat før skat
Skat af årets resultat

6

-8.715.450

-8.238.917

Årets resultat

7

39.995.075

31.312.973
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Balance 31. december
AKTIVER

2019

2018

DKK

DKK

10.201.112

8.555.091

Kundekontrakter

3.582.326

3.335.253

Goodwill

5.786.137

7.370.911

Udviklingsprojekter under udførelse

4.804.357

0

24.373.932

19.261.255

100.956.807

100.772.194

5.008.689

5.827.962

9

105.965.496

106.600.156

Kapitalandele i dattervirksomheder

10

127.213.941

124.786.690

Deposita

11

2.189.864

2.511.692

Udskudt skatteaktiv

12

7.318.985

13.951.232

Finansielle anlægsaktiver

136.722.790

141.249.614

ANLÆGSAKTIVER

267.062.218

267.111.025

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

38.162.676

44.066.854

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

21.276.312

23.267.657

Andre tilgodehavender

22.863.822

5.266.670

4.595.982

4.977.981

86.898.792

79.861.429

414.352.286

1.392.088.322

OMSÆTNINGSAKTIVER

501.251.078

1.483.528.716

AKTIVER I ALT

768.313.296

1.736.688.509

Note

Software

Immaterielle anlægsaktiver

8

Produktionsanlæg og maskiner
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

Periodeafgrænsningsposter

13

Tilgodehavender
Likvide beholdninger

14

11

Balance 31. december
PASSIVER
Note

2019

2018

DKK

DKK

2.000.000

2.000.000

Overført resultat
Reserver for udviklingsomkostninger overført til bundne reserver

154.553.022

118.305.345

3.747.398

0

Foreslået udbytte for regnskabsåret

0

35.000.000

160.300.420

155.305.345

11.943.626

24.276.628

4.772.006

0

16.715.632

24.276.628

17.203.157

10.182.403

8.308.502

1.556.799

321.257.300

702.952.174

41.298.465

681.051.517

184.687.181

135.032.080

93.880

65.703

Aktiekapital

EGENKAPITAL
Leasingforpligtelser

15

Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Leasingforpligtelser

15

Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat

1.809.323

2.162.984

16.639.436

24.092.857

0

10.020

Kortfristede gældsforpligtelser

591.297.244

1.557.106.536

GÆLDSFORPLIGTELSER

608.012.876

1.557.106.536

PASSIVER I ALT

768.313.296

1.736.688.509

Sambeskatningsbidrag
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Resultatdisponering
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12

Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital
2019
Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Reserver for udviklingsændringer
overført til reserver
Betalt ordinært udbytte
Egenkapital 31. december

2.000.000

Bundne
reserver

0

0

0

0

3.747.398
0

0
2.000.000

3.747.398

Foreslået udbytte for
regnskabsåret

Overført resultat

I alt

35.000.000

118.305.345

155.305.345

0

39.995.075

39.995.075

-3.747.398

0

-35.000.000

0

-35.000.000

0

154.553.022

160.300.420
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1.

2019

2018

DKK

DKK

Transportation (CIT)

208.810.037

223.626.910

Cash Management Service (CMS)

127.223.220

148.194.467

336.033.257

371.821.377

Lønninger

135.467.731

167.598.639

Pensioner

10.462.142

11.243.650

Nettoomsætning
Segmenter

Der er ikke oplyst om geografiske områder, da selskabets
væsentligste omsætning kan henføres til Danmark.
2.

Personaleomkostninger

Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2.858.142

2.628.126

148.788.015

181.633.400

313

364

2.023.517

0

2.023.517

0

5.148.961

3.424.618

23.409.365

21.324.740

Ledelsesvederlag, direktionen
Lønninger

3.

Af- og nedskrivninger af immaterielle
og materielle anlægsaktiver

Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver
Gevinst og tab ved afhændelse

370.944

862.803

28.187.382

25.612.161
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4.

Andre finansielle indtægter
Valutakursgevinst

DKK

501.078

553.488

0

670.938

0

93.587

501.078

1.318.012

110.688

15.046

9.200.477

14.065.988

99.651

124.425

9.410.816

14.205.459

273.880

65.703

Årets ændring i udskudt skat

6.632.247

8.699.543

Sambeskatningsbidrag

1.809.323

2.162.984

0

-2.689.313

8.715.450

8.238.917

39.995.075

-3.687.027

0

35.000.000

39.995.075

31.312.973

Andre finansielle omkostninger
Valutakurstab

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat

Regulering skat tidligere år

7.

DKK

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder

6.

2018

Finansielle indtægter
Renteindtægter tilknyttede virksomheder

5.

2019

Resultatdisponering
Overført resultat
Forslag til udbytte for regnskabsåret
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2019
DKK
8.

Immaterielle anlægsaktiver

Software

Kunde-

Goodwill

kontrakter

Kostpris 1. januar

11.473.718

0

5.000.000

11.050.000

Tilgang i årets løb

4.495.922

4.804.357

961.359

0

Afgang i årets løb

0

0

0

0

15.969.640

4.804.357

5.961.359

11.050.000

Ned- og afskrivninger 1. januar

2.918.627

0

1.664.747

3.679.089

Årets afskrivninger
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver

2.849.902

0

714.286

1.584.774

0

0

0

0

Ned- og afskrivninger 31. december

5.768.529

0

2.379.033

5.263.863

10.201.111

4.804.357

3.582.326

5.786.137

7 år

7 år

Kostpris 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december
Afskrives over
9.

Udviklingsprojekter
under
udførsel

5 år

Materielle anlægsaktiver
Produktions-

Indretning

anlæg og

af lejede

maskiner

lokaler

Kostpris 1. januar

274.243.346

18.108.408

Tilgang i årets løb

28.106.054

384.274

Afgang i årets løb

-2.736.490

0

Kostpris 31. december

299.612.910

18.492.682

Ned- og afskrivninger 1. januar

173.471.152

12.280.446

Årets afskrivninger
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver

21.302.293

1.203.547

-969.042

0

Ned- og afskrivninger 31. december

193.804.403

13.483.994

Regnskabsmæssig værdi 31. december

105.808.506

5.008.688

4-5 år

10 år

19.918.614

0

Afskrives over
Heraf finansielle leasingaktiver
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2019
DKK
10.

Kapitalandele i dattervirksomheder
Kostpris 1. januar

141.800.000

Kostpris 31. december

141.800.000

Værdiregulering 1. januar

-17.013.310
2.427.251

Årets opskrivning
Værdiregulering 31. december

-14.586.059

Regnskabsmæssig værdi 31. december

127.213.941

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn
Loomis Teknik A/S

11.

Hjemsted
Taastrup

Selskabs-

Stemmeog

kapital

ejerandel

Egenkapital

100%

127.213.941

260.000.000

Årets resultat
2.427.251

Øvrige finansielle anlægsaktiver
Deposita
DKK

12.

Kostpris 1. januar

2.511.692

Afgang i årets løb

-321.828

Kostpris 31. december

2.189.864

Regnskabsmæssig værdi 31. december

2.511.692
2019

2018

Udskudt skatteaktiv

DKK

DKK

Immaterielle anlægsaktiver

-2.593.789

-1.003.476

Materielle anlægsaktiver

-5.549.433

-4.697.851

4.455.468

5.683.354

0

882.533

11.006.739

13.086.673

7.318.985

13.951.232

Leasinggæld
Regnskabsmæssige forpligtelser
Skattemæssigt underskud til fremførsel
Udskudt skatteaktiv

17

Noter til årsregnskabet

12.

2019

2018

Udskudt skat (fortsat)

DKK

DKK

Udskudt skat, primo

13.951.232

22.650.775

Årets ændring i udskudt skat

-6.632.247

-8.699.543

7.318.985

13.951.232

Udskudt skat, ultimo

13.

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

14.

15.

Likvide beholdninger

2019

2018

DKK

DKK

Likvide beholdninger

176.111.273

313.786.971

Likvide beholdninger til videresalg

238.241.013

1.078.211.352

Likvide beholdninger

414.352.286

1.392.088.322

Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder indenfor 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under
langfristede gældsforpligtelser

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2019

2018

DKK

DKK

Leasingforpligtelser
Mellem 1 og 5 år
Inden for 1 år

16.

11.943.626

24.276.628

8.308.502

1.556.799

20.252.128

25.833.427

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forud fakturerede indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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17.

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser

2019

2018

DKK

DKK

Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelser:
Inden for 1 år

3.737.426

3.858.449

Mellem 1 og 5 år

2.795.465

6.547.606

6.532.891

10.406.056

Forventede restværdier ved kontrakternes udløb

10.760.870

11.646.951

Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode op til 43 måneder

32.027.963

37.480.378

Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode op til 60 måneder
Anvisningsforpligtelse vedrørende finansiel leasing:

Andre eventualforpligtelser
Nokas Værdihåndtering A/S har stævnet Loomis Danmark A/S sammen med datterselskabet Loomis Teknik A/S
i en sag om erstatning for et påstået brud på konkurrencelovgivningen. Erstatningskravet beløber sig til 227 mio.
DKK. Det er Loomis Danmark A/S’ vurdering, at det pågældende søgsmål er grundløst, og der er af samme årsag
ikke hensat til tab som følge heraf i regnskabet.
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v.
Det samlede beløb for skyldig selskabsskat i koncernen udgør DKK 302.692 Koncernens danske selskaber
hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat.
Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at koncernens hæftelse
udgør et større beløb.

18.

Nærtstående parter og ejerforhold
Bestemmende indflydelse
Loomis AB

Moderselskab
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18.

Nærtstående parter og ejerforhold (fortsat)

Transaktioner
Ingen personer har bestemmende indflydelse på selskabet.
Der er i årsregnskabet ikke sket transaktioner med nærtstående som ikke har været på markedsmæssig vilkår.

Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Loomis AB, Stockholm, Sverige
Koncernrapporten for Loomis AB kan rekvireres på følgende adresse:
Loomis AB
P.O. Box 702
SE-101 33 Stockholm
Sverige

19.

Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets
afslutning
Udbruddet og spredningen af COVID-19 primo 2020 har bevirket, at virksomhedens omsætning i 1.
halvår af 2020 er reduceret med ca. 10% i forhold til forventningen ved årets begyndelse. Dette fald
skyldes primært kundeaftaler, der midlertidigt har været stillet i bero på grund af kundens manglende
forretningsaktivitet. Selskabet har delvist kunne kompensere for den manglende omsætning gennem
deltagelse i ordningen for midlertidig lønkompensation samt ved at foretage omkostningsoptimering på
alle områder, hvor dette har været muligt. Efter udtræden af ordningen for midlertidig lønkompensation
har virksomheden foretaget en mindre, permanent reduktion af medarbejderstaben for at tilpasse bemandingen til den faktiske aktivitet
Virksomhedens ledelse har efter balancedagen ændret vurderingen af behovet for nedskrivning for tab
på debitorer med 0,5 mio. kr. som følge af COVID-19´s afledte finansielle effekt på virksomhedens kunder. Nedskrivningerne er indregnet med regnskabsmæssig effekt for perioden efter 31.12.2019 og vedrører udelukkende tilgodehavender, der er opstået efter 31.12.2019.
Der er udover COVID-19 efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, som
væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
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20.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Loomis Danmark A/S for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C.
Årsregnskab for 2019 er aflagt i DKK.
Selskabet har ændret regnskabspraksis vedrørende indregning af kapitalandele i dattervirksomheder, således at disse indregnes efter indre værdis metode (equity-metoden). Tidligere blev kapitalandele i dattervirksomheder indregnet til kostpris med fradrag af eventuelle nedskrivninger, og med
indtægtsførsel af modtagne udbytter. Praksisændringen sker med henblik på at ensrette selskabets
regnskabspraksis med den Danske koncern, og idet ledelsen vurderer, at det vil være mere relevant
at præsentere den indre værdi i kapitalandele i dattervirksomheder. Praksisændringen har ingen påvirkning på årets resultat og balancesummen som følge af, at kapitalandele i dattervirksomheder er
nedskrevet til indre værdi.
Koncernregnskab
Med henvisning til årsregnskabslovens § 112 og til koncernregnskabet for Loomis AB har selskabet
undladt at udarbejde koncernregnskab.
Pengestrømsopgørelse
Med henvisning til årsregnskabslovens § 86, stk. 4 og til pengestrømsopgørelsen i koncernregnskabet
for Loomis AB 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.
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.
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20.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Leasing (fortsat)
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. Gevinst og tab, der opstår på
grund af forskellen 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 balancedag-en, måles til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle
indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
Segmentoplysninger om nettoomsætning
Oplysninger om aktiviteter er baseret på selskabets afkast og risici samt ud fra den interne økonomistyring. Forretningssegmenter anses som det primære segmentområde

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses at være tilfældet, når:
•
•
•
•

levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb,
der foreligger en forpligtende salgsaftale,
salgsprisen er fastlagt, og
indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag
af rabatter i forbindelse med salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.
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20.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatopgørelsen
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 samt avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten ”resultat
af kapitalandele i dattervirksomheder”.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer samt tillæg og godtgørelse under aconto
skatteordningen.
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 danske dattervirksomheder. 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 7 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 5 år.
Immaterielle rettigheder mv. omfatter igangværende og færdiggjorte udviklingsprojekter med tilknyttede immaterielle rettigheder, erhvervede immaterielle rettigheder og forudbetalinger for immaterielle.
Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne.
Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i udviklingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på det medgåede timeforbrug for det enkelte projekt.
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20.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver (fortsat)
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 5-10 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.
Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver
indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henfør bare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært
over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Produktionsanlæg og maskiner

4-5 år

Indretning af lejede lokaler

10 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Aktiver med en kostpris på under DKK 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
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.
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20.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.
Dattervirksomhed med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos dattervirksomheden nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre
værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi
overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang
modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheden overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve
Øvrige finansielle anlægsaktiver
Øvrige finansielle anlægsaktiver omfatter deposita.
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede 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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.
Likvider
Likvider omfatter kontantbeholdninger til videre salg og indeståender i banker
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.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser (fortsat)
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.
Udskudt skatteaktiver og – forpligtigelser præsenteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed.
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 aconto skatter. Tillæg og godtgørelse under aconto skatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Bruttomargin

Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning

Overskudsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Soliditetsgrad

Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo

Forrentning af egenkapital

Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
26

