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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup, den 23. april 2018

Direktion

Jan Schjøtz

Bestyrelse

Anders Haker
Formand

Patrick Högberg

Tom Christensen
Medarbejdervalgt

John Christiansen
Medarbejdervalgt

Jan Schjøtz
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Loomis Danmark A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Loomis Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017,
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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
•

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.

Hellerup, den 23. april 2018
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR nr. 33 77 12 31

Kaare von Cappeln
statsautoriseret revisor
mne11629

4

Selskabsoplysninger
Selskabet

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

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

Bestyrelse

Anders Haker, formand
Nils Sven Patrik Högberg
Jan Schjøtz
Tom Christensen (medarbejdervalgt)
John Christiansen (medarbejdervalgt)

Direktion

Jan Schjøtz

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
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Hoved og nøgletal
Set over en 5 årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

2017

2016

2015

2014

2013

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

249.972

111.698

65.142

22.777

23.540

Resultat af ordinær primær drift

31.753

-6.975

13.650

9.223

10.677

Resultat før finansielle poster

31.753

-6.975

13.650

9.223

8.759

Resultat af finansielle poster

-33.029

-7.688

-164

-390

-411

7.068

-13.169

10.719

17.626

8.348

Balancesum

1.245.362

927.903

60.061

82.779

51.262

Egenkapital

136.992

129.925

43.094

32.375

14.749

Investering i materielle

-51.707

-70.372

-2.976

-9.108

-5.344

361

241

101

105

103

2,5%

-0,8%

22,7%

11,1%

17,1%

11,0%

14,0%

71,8%

39,1%

28,8%

Hovedtal
Resultat
Bruttofortjeneste

Årets resultat
Balance

anlægsaktiver
Antal medarbejdere
Nøgletal i %
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger
og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
Ved ændring af regnskabspraksis i 2016 er der ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for 2014 og
2013.

6

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’ forretningsmæssige udvikling var positiv i 2017, særligt præget af integration af de
overdragne driftsaktiviteter fra Bankernes Kontantservice A/S (BKS). Integrationen af BKS har forløbet
planmæssigt og har omfattet sammenlægning af lokationer og produktionsprocesser samt økonomi- og itsystemer.
Årets resultat er særlig påvirket af omstruktureringen med 22,3 mio. kr., der er indregnet i
resultatopgørelsen som andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger. Yderligere er resultatet
særligt påvirket af nedskrivning af kapitalandelene i Bankernes Kontantservice A/S med 19,1 mio. kr. som
følge af revurdering af skatteaktiv og nedskrivning af software. I Loomis Danmark A/S er indregning og
måling af skatteaktiver revurderet, hvilket positivt har påvirket årets resultat med 11,1 mio. kr. Samlet set
er resultatet i Loomis Danmark A/S negativt påvirket af særlige poster med 30,3 mio. kr. jf. note 19.
Det gennemsnitlige antal medarbejdere udgør 361 medarbejdere for 2017 mod 241 medarbejdere i 2016.
Stigningen i det gennemsnitlige antal medarbejdere fra 2016 til 2017 kan henføres til helårsindregning af
opkøbet af BKS den 22. august 2016.
Årets resultat for 2017, der betragtes som tilfredsstillende, udgør 7,1 mio. kr. mod -13,2 mio. kr. for 2016.
Selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på 137,0 mio. kr. mod 129,9 mio. kr. ved
udgangen af 2016.
Det indstilles til generalforsamlingens godkendelse at der udloddes 13 mio. kr. i udbytte til Loomis AB.
Forventninger til fremtiden
2018 vil fortsat være præget af optimering af virksomhedens processer og systemer, hvilket skal virke til
gavn for en stadig styrket servicekvalitet og et bredere serviceudbud.
Det forventes, at den fortsatte optimering samt udvikling af services ikke alene vil gavne kundernes
service men også bevirke en styrket indtjening i 2018.
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.
Forskning og udvikling
Loomis arbejder til stadighed på udvikle logistikprocesser og kundesystemer, der kan bidrage til at skabe
optimal pengestyring for selskabets kunder.
Eksternt miljø
Loomis AB udarbejder en fælles ’sustainability report’ for hele koncernen, hvortil der henvises. Rapporten
kan findes på: https://www.loomis.com/
Usikkerhed ved indregning og måling
Indregning af skatteaktiv er i sagens natur behæftet med usikkerhed. Der er herudover ikke forekommet
usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
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Ledelsesberetning
Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af selskabets
aktiviteter for 2017 er ikke påvirket af usædvanlige forhold, udover revurdering af skatteaktiv i
kapitalandele og integrationen af driftsaktiviteten i BKS.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af
årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Bruttofortjeneste

2017

2016

DKK

DKK

249.971.898

111.697.847

Personaleomkostninger

1

-193.822.806

-107.147.566

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

2

-24.395.816

-11.524.902

31.753.276

-6.974.621

-19.104.441

0

Resultat før finansielle poster
Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver

8

Finansielle indtægter

3

5.285.003

1.180.093

Finansielle omkostninger

4

-19.210.023

-8.868.445

-1.276.184

-14.662.973

8.343.721

1.494.135

7.067.537

-13.168.838

Udbytte for regnskabsåret

13.000.000

0

Overført til overført resultat

-5.932.463

-13.168.838

7.067.537

-13.168.838

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

5

Forslag til resultatdisponering:
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Balance 31. december
AKTIVER

Note

2017

2016

DKK

DKK

Software

2.921.311

Kundekontrakter

4.049.539

4.763.825

Goodwill

8.949.482

10.528.053

15.920.331

17.922.332

97.992.006

68.481.608

6.879.715

5.787.424

Immaterielle anlægsaktiver

6

Produktionsanlæg og maskiner
Indretning af lejede lokaler

2.630.454

Materielle anlægsaktiver

7

104.871.722

74.269.032

Kapitalandele i dattervirksomheder

8

122.695.559

141.800.000

Deposita

9

2.744.423

3.975.183

Finansielle anlægsaktiver

125.439.982

145.775.183

ANLÆGSAKTIVER

246.232.035

237.966.547

410.925.892

426.479.308

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

63.765.164

49.194.075

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

31.805.945

19.835.980

6.486.138

7.377.985

Varebeholdninger

10

Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv

13

22.650.775

11.531.115

Periodeafgrænsningsposter

11

5.237.945

6.103.746

Tilgodehavender

129.945.965

94.042.901

Likvide beholdninger

458.257.645

169.413.982

OMSÆTNINGSAKTIVER

999.129.502

689.936.191

1.245.361.537

927.902.738

AKTIVER I ALT
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Balance 31. december
PASSIVER
Note

Selskabskapital

2017

2016

DKK

DKK

2.000.000

2.000.000

Foreslået udbytte

13.000.000

0

Overført resultat

121.992.372

127.924.835

136.992.372

129.924.835

22.287.934

4.364.581

22.287.934

4.364.581

145.529.114

130.273.364

4.571.476

574.589

Modtagne forudbetalinger fra kunder

725.209.006

517.480.412

Leverandører af varer og tjenesteydelser

155.074.361

71.549.406

470.660

5.442.317

EGENKAPITAL

12

Leasingforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser

14

Kreditinstitutter
Leasingforpligtelser

14

Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat

2.668.313

0

Anden gæld

45.974.234

66.529.188

6.584.066

1.764.046

Kortfristede gældsforpligtelser

1.086.081.231

793.613.322

GÆLDSFORPLIGTELSER

1.108.369.165

797.977.903

PASSIVER I ALT

1.245.361.537

927.902.738

Periodeafgrænsningsposter

16

Resultatdisponering

15

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

17

Nærtstående parter

18

Særlige poster

19

Anvendt regnskabspraksis

20

11

Egenkapitalopgørelse
Selskabskapital
Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Overført
Udbytte

resultat

I alt

2.000.000

0

127.924.835

129.924.835

0

13.000.000

-5.932.463

7.067.537

2.000.000

13.000.000

121.992.372

136.992.372
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Noter til årsregnskabet

1.

2017

2016

DKK

DKK

Lønninger

174.646.578

96.622.355

Pensioner

16.548.102

7.488.425

2.628.126

3.036.786

193.822.806

107.147.566

361

241

Personaleomkostninger

Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal
beskæftigede medarbejdere

Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.

2.

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

3.683.483

1.154.363

21.104.753

10.434.190

-392.420

-63.651

24.395.816

11.524.902

378.982

0

4.886.594

1.180.093

19.428

0

5.285.003

1.180.093

12.101

587.693

Andre finansielle omkostninger

18.843.847

8.241.712

Kursreguleringer omkostninger

354.076

39.040

19.210.023

8.868.445

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver
Gevinst og tab ved afhændelse

3.

Finansielle indtægter
Renteindtægter tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter
Valutakursreguleringer indtægter

4.

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder
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Noter til årsregnskabet

5.

2016

DKK

DKK

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

6.

2017

2.689.313

1.803

-11.033.034

-1.495.938

-8.343.721

-1.494.135

Kunde-

Goodwill

Immaterielle
anlægsaktiver
Software

kontrakter
Kostpris 1. januar

3.026.695

5.000.000

11.050.000

Tilgang i årets løb

1.681.482

0

0

Kostpris 31. december

4.708.177

5.000.000

11.050.000

396.241

236.175

521.947

Årets afskrivninger
Ned- og afskrivninger 31.
december

1.390.625

714.286

1.578.571

1.786.866

950.461

2.100.518

Regnskabsmæssig værdi 31. december

2.921.311

4.049.539

8.949.482

5 år

7 år

7 år

Ned- og afskrivninger 1. januar

Afskrives over

7.

Materielle anlægsaktiver
Produktions-

Indretning

anlæg og

af lejede

maskiner

lokaler

Kostpris 1. januar

201.335.780

16.255.356

Tilgang i årets løb

50.149.494

1.557.949

Kostpris 31. december

251.485.274

17.813.305

Ned- og afskrivninger 1. januar

132.854.172

10.467.932

20.639.096

465.658

153.493.268

10.933.590

97.992.006

6.879.715

4-5 år

10 år

27.088.224

0

Årets afskrivninger
Ned- og afskrivninger 31.
december
Regnskabsmæssig værdi 31. december
Afskrives over
Heraf finansielle leasingaktiver
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Noter til årsregnskabet

8.

2017

2016

DKK

DKK

Kapitalandele i dattervirksomheder
Kostpris 1. januar

141.800.000

0

Tilgang i årets løb

0

141.800.000

Kostpris 31. december

141.800.000

141.800.000

Værdiregulering 1. januar

0

0

Årets nedskrivning

-19.104.441

0

Værdiregulering 31. december

-19.104.441

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december

122.695.559

141.800.000

Årets
resultat

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn

Bankernes Kontantservice A/S

9.

Hjemsted

Taastrup

Selskabs-

Stemmeog

kapital

ejerandel

Egenkapital

100%

122.695.559

260.000.000

-20.898.949

Øvrige finansielle anlægsaktiver
Deposita
DKK

10.

Kostpris 1. januar

3.975.183

Afgang i årets løb

-1.230.760

Kostpris 31. december

2.744.423

Regnskabsmæssig værdi 31. december

2.744.423

Varebeholdninger

Likvide beholdninger til videresalg

11.

2017

2016

DKK

DKK

410.925.892

426.479.308

410.925.892

426.479.308

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende husleje,
forsikringspræmier, abonnementer og renter.
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12.

Egenkapital
Selskabskapitalen består af 2.000 aktier á nominelt DKK 1.000. Ingen aktier er
tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

13.

Udskudt skatteaktiv

Immaterielle anlægsaktiver

2017

2016

DKK

DKK

378.327

-916.342

-1.724.235

-585.556

6.006.794

1.086.618

998.913

5.335.263

Skattemæssigt underskud til fremførsel

16.990.976

6.611.132

Udskudt skatteaktiv

22.650.775

11.531.115

Materielle anlægsaktiver
Leasinggæld
Regnskabsmæssige forpligtelser

Selskabet havde i 2016 et ikke indregnet skatteaktiv på TDKK 11.823.
14.

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:

2017

2016

DKK

DKK

Leasingforpligtelser
Mellem 1 og 5 år

22.287.934

4.364.581

4.571.476

574.589

26.859.410

4.939.170

Overført resultat

-5.932.463

-13.168.838

Forslag til udbytte for regnskabsåret

13.000.000

0

7.067.537

-13.168.838

Inden for 1 år

15.

16.

Resultatdisponering

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

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser

2017

2016

DKK

DKK

Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelser:
Inden for 1 år
Mellem 1 og 5 år

5.168

2.549

10.956

6.655

16.124

9.204

5.421

5.694

17.403

19.135

Anvisningsforpligtelse vedrørende finansiel leasing:
Forventede restværdier ved kontrakternes udløb
Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode op til 43 måneder
Andre eventualforpligtelser
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v.
Det samlede beløb for skyldig selskabsskat i koncernen udgør DKK 0. 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
Bestemmende indflydelse
Loomis
AB

Moderselskab

Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet
Navn

Hjemsted

Loomis
AB

Stockholm, Sverige

Koncernrapporten for Loomis AB kan rekvireres på følgende adresse:
Loomis AB
P.O. Box 702
SE-101 33 Stockholm
Sverige

17

Noter til årsregnskabet

19.

Særlige poster
I forbindelse med opkøbet af Bankernes Kontantservice A/S i august 2016 har selskabet foretaget en række
Omstruktureringer. Særlige omkostninger udgør DKK 30,3 mio. i 2017:
•
•
•

DKK -22,3 mio. omstruktureringsomkostninger er indregnet som personaleomkostninger og andre
eksterne omkostninger i resultatopgørelsen (2016: DKK 23,0 mio.)
DKKk -19,1 mio. i nedskrivning af finansielle anlægsaktiver vedrørende nedskrivninger af software og
revurdering af skatteaktiv i datterselskab
DKK +11,1 mio. er indregnet indtægt under udskudt skat som følge af revurdering af skatteaktiv

resultatopgørelsen.
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20 Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Loomis Danmark A/S for 2017 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 er aflagt i DKK.
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.
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.
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20 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
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. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet
for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og
omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.
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.
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.
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20 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold
mv.
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.
Andre driftsindtægter/ omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i
forhold til selskabets hovedaktivitet.
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder
Udbytte fra dattervirksomheder indtægtsføres i resultatopgørelsen, når de vedtages på
generalforsamlingen i dattervirksomheden.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den
del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.
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20 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.
Udviklingsomkostninger og omkostninger til internt oparbejdede rettigheder indregnes i
resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret.
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 henførbare 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 12.900 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.
Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger
genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
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20 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Øvrige finansielle anlægsaktiver
Øvrige finansielle anlægsaktiver omfatter deposita.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til
pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger
vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.
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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende regnskabsår.
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Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

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
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