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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup, den 31. maj 2017
Direktion

Jan Schjøtz

Bestyrelse

Anders Haker
formand

Lars Jonsson

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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Loomis Danmark A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 31. maj 2017
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Kaare von Cappeln
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Loomis Danmark A/S
Litauen Alle 6
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
Lars Jonsson
Jan Schjøtz

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:
2016

2015

2014

2013

2012

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Bruttofortjeneste

111.698

65.142

22.777

23.540

Resultat af ordinær primær drift

-7.533

13.650

9.223

10.677

3.275

Resultat før finansielle poster

-6.975

13.650

9.223

8.759

-14.212

Resultat af finansielle poster

13.685

-7.688

-164

-390

-411

-3.848

-13.169

10.719

17.626

8.348

-14.310

Balancesum

927.903

60.061

82.779

51.262

49.060

Egenkapital

129.925

43.094

32.375

14.749

6.401

Investering i materielle anlægsaktiver

-70.372

-2.976

-9.108

-5.344

-6.559

241

101

105

103

93

Årets resultat
Balance

Antal medarbejdere
Nøgletal i %
Afkastningsgrad

-0,8%

22,7%

11,1%

17,1%

-29,0%

Soliditetsgrad

14,0%

71,8%

39,1%

28,8%

13,0%

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og
vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
Ved ændring af regnskabspraksis er der ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal tilbage fra 2012 til 2014. Der
henvises til omtale heraf 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’ forretningsmæssige udvikling var positiv i 2016, særligt præget af selskabets opkøb af
Bankernes Kontantservice A/S (BKS) med virkning fra august med efterfølgende overdragelse af
driftsaktiviteterne til Loomis Danmark A/S. Opkøbet blev gennemført med henblik på at styrke Loomis
Danmark A/S’ konkurrenceevne og sikre kunderne på det danske marked øget stabilitet og bedre
servicekvalitet samt et bredere serviceudbud og geografisk dækning. Salget udviklede sig tilfredsstillende og
som forventet forud for opkøbet og i forlængelse af integrationen af BKS. Selskabets bruttofortjeneste steg
på den baggrund til DKK 111,7 mio. fra DKK 65,1 mio. i 2015.
Integrationen af BKS medførte en markant stigning i antal medarbejdere, og der er ved udgangen af 2016
beskæftiget 420 medarbejdere. Det gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere er beregnet til 241 i
2016 mod 101 i det foregående år, og de samlede personaleomkostninger steg således til 107,1 mio. mod
44,8 mio. i 2015.
Opkøbet af BKS og omstrukturering som følge heraf medførte særlige omkostninger på DKK 30,9 mio., der
er indregnet i resultatopgørelsen som andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger, jf. note 19.
Disse særlige omkostninger havde en væsentlig negativ effekt på årets resultat, som udgjorde et underskud
på DKK 13,2 mio. i 2016 mod et overskud på DKK 10,7 mio. i det foregående regnskabsår. Udviklingen var
som forventet, og årets resultat var tilfredsstillende henset til de væsentlige omkostninger forbundet med
opkøbet og gennemførte omstruktureringstiltag.
Selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på DKK 129,9 mio. mod DKK 43,1 mio. ved
udgangen af 2015 i forlængelse af en kapitaltilførsel på DKK 100 mio. fra moderselskabet Loomis AB i
forbindelse med opkøbet af BKS.
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Ledelsesberetning
Forventninger til fremtiden
2017 vil også være præget af integrationen af BKS, som forløber planmæssigt og blandt andet omfatter
sammenlægning af produktion samt økonomi- og it-systemer. Derudover sammenlægges selskabets
administrationsfunktioner i Kontantcenter Øst i Taastrup i løbet af efteråret 2017.
Med afsæt i den positive udvikling i den underliggende forretning efter opkøbet af BKS forventer ledelsen at
øge salget og bruttofortjenesten yderligere i 2017. På trods af påvirkningen fra yderligere
integrationsomkostninger forventer ledelsen at realisere et positivt resultat i 2017.
Strategi og målsætninger
Selskabet vil fortsat være fokuseret på at skabe lønsomhed gennem at tilbyde danske kunder
sikkerhedsydelser som værditransport og pengehåndtering med et højt kvalitetsniveau.
Forskning og udvikling
Selskabet udvikler løbende sine logistikprocesser, for at kunne nå sine målsætninger og realisere den
fastsatte strategi.
Eksternt miljø
Loomis udarbejder en fælles ”sustainability report” for hele koncernen, hvortil der henvises.
Rapporten kan findes på: http://www.loomis.com/en/Investors/Reports--presentations/2016/
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.
Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2016 er ikke påvirket af usædvanlige forhold udover købet af driftsaktiviteten fra 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

2016

2015

DKK

DKK

111.697.847

65.142.123

Personaleomkostninger

1

-107.147.566

-44.764.815

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

2

-11.524.902

-6.726.996

-6.974.621

13.650.312

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

3

1.180.093

2.733

Finansielle omkostninger

4

-8.868.445

-166.973

-14.662.973

13.486.072

1.494.135

-2.766.944

-13.168.838

10.719.128

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

5
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2016

2015

DKK

DKK

Software

2.630.454

0

Kundekontrakter

4.763.825

0

10.528.053

0

17.922.332

0

68.481.608

13.079.688

5.787.424

1.187.760
14.267.448

Goodwill
Immaterielle anlægsaktiver

6

Produktionsanlæg og maskiner
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

7

74.269.032

Kapitalandele i dattervirksomheder

8

141.800.000

0

Deposita

9

3.975.183

1.989.633

Finansielle anlægsaktiver

145.775.183

1.989.633

Anlægsaktiver

237.966.547

16.257.081

426.479.308

3.183.234

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

49.194.075

6.132.662

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

19.835.980

922.307

Varebeholdninger

10

Andre tilgodehavender

7.377.985

6.754.535

Udskudt skatteaktiv

13

11.531.115

10.035.177

Periodeafgrænsningsposter

11

6.103.746

1.168.397

94.042.901

25.013.078

Likvide beholdninger

169.413.982

15.607.418

Omsætningsaktiver

689.936.191

43.803.730

Aktiver

927.902.738

60.060.811

Tilgodehavender
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Balance 31. december
Passiver
Note

2016

2015

DKK

DKK

Selskabskapital

2.000.000

2.000.000

Overført resultat

127.924.835

41.093.673

129.924.835

43.093.673

4.364.581

0

4.364.581

0

130.273.364

0

574.589

0

517.480.412

3.257.164

71.549.406

3.687.802

5.442.317

0

Egenkapital

12

Leasingforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser

14

Kreditinstitutter
Leasingforpligtelser

14

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

0

258.671

66.529.188

9.763.501

1.764.046

0

Kortfristede gældsforpligtelser

793.613.322

16.967.138

Gældsforpligtelser

797.977.903

16.967.138

Passiver

927.902.738

60.060.811

Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

16

Resultatdisponering

15

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

17

Nærtstående parter

18

Særlige poster

19

Anvendt regnskabspraksis

20
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Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1. januar

Selskabskapital

Overført resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

2.000.000

41.093.673

43.093.673

Skattefrit koncerntilskud

0

100.000.000

100.000.000

Årets resultat

0

-13.168.838

-13.168.838

2.000.000

127.924.835

129.924.835

Egenkapital 31. december
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Noter til årsregnskabet

1

2016

2015

DKK

DKK

Personaleomkostninger
Lønninger

96.622.355

40.532.793

Pensioner

7.488.425

3.137.385

Andre omkostninger til social sikring

3.036.786

1.094.637

107.147.566

44.764.815

241

101

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
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver
Gevinst og tab ved afhændelse

3

0
6.904.918

-63.651

-177.922

11.524.902

6.726.996

1.180.093

2.733

1.180.093

2.733

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

4

1.154.363
10.434.190

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder

587.693

18.185

Andre finansielle omkostninger

8.241.712

136.337

Kursreguleringer omkostninger

39.040

12.451

8.868.445

166.973
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Noter til årsregnskabet
5

2016

2015

DKK

DKK

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

6

1.803

258.671

-1.495.938

2.508.273

-1.494.135

2.766.944

Immaterielle anlægsaktiver
Software

Kundekontrakter

Goodwill

DKK

DKK

DKK

Kostpris 1. januar

0

0

0

Tilgang i årets løb

3.026.695

5.000.000

11.050.000

Kostpris 31. december

3.026.695

5.000.000

11.050.000

0

0

0

Årets afskrivninger

396.241

236.175

521.947

Ned- og afskrivninger 31. december

396.241

236.175

521.947

2.630.454

4.763.825

10.528.053

5 år

7 år

7 år

Ned- og afskrivninger 1. januar

Regnskabsmæssig værdi 31. december
Afskrives over
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Noter til årsregnskabet
7

Materielle anlægsaktiver
Indretning af
lejede lokaler

DKK

DKK

Kostpris 1. januar

135.990.224

Tilgang i årets løb

65.502.220

5.863.562

Afgang i årets løb

-156.664

-1.490.643

Kostpris 31. december

201.335.780

16.255.356

Ned- og afskrivninger 1. januar

122.910.538

10.694.675

10.002.984

431.207

-59.350

-657.950

132.854.172

10.467.932

68.481.608

5.787.424

4-5 år

10 år

4.841.259

0

Årets afskrivninger
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver
Ned- og afskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december
Afskrives over
Heraf finansielle leasingaktiver

8

Produktionsanlæg og
maskiner

11.882.437

2016

2015

DKK

DKK

Kapitalandele i dattervirksomheder
Kostpris 1. januar

0

0

Tilgang i årets løb

141.800.000

0

Kostpris 31. december

141.800.000

0

Værdireguleringer 1. januar

0

0

Værdireguleringer 31. december

0

0

141.800.000

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn
Bankernes

Hjemsted

Kontantservice A/S Taastrup

Selskabskapital
DKK 260.000.000

Stemme- og
ejerandel
100%

Egenkapital
143.594.508

Årets resultat
-89.468.780
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Noter til årsregnskabet
9

Øvrige finansielle anlægsaktiver
Deposita
DKK

Kostpris 1. januar

1.478.919

Tilgang i årets løb

2.496.264

Kostpris 31. december

3.975.183

Regnskabsmæssig værdi 31. december

3.975.183
2016

2015

DKK

DKK

10 Varebeholdninger
Likvide beholdninger til videresalg

11

426.479.308

3.183.234

426.479.308

3.183.234

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

12 Egenkapital
Selskabskapitalen består af 2.000 aktier à nominelt DKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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2016

2015

DKK

DKK

13 Udskudt skatteaktiv
Immaterielle anlægsaktiver

916.342

0

Materielle anlægsaktiver

585.556

-3.273.790

Leasinggæld

-1.086.618

0

Regnskabsmæssige forpligtelser

-5.335.263

0

Skattemæssigt underskud til fremførsel

-6.611.132

-6.761.387

Overført til udskudt skatteaktiv

11.531.115

10.035.177

0

0

Opgjort skatteaktiv

11.531.115

10.035.177

Regnskabsmæssig værdi

11.531.115

10.035.177

Udskudt skatteaktiv

Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv på TDKK 11.823.

14 Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2016

2015

DKK

DKK

Leasingforpligtelser
Mellem 1 og 5 år

4.364.581

0

Langfristet del

4.364.581

0

574.589

0

4.939.170

0

-13.168.838

10.719.128

-13.168.838

10.719.128

Inden for 1 år

15 Resultatdisponering
Overført resultat

16 Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forud fakturerede indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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2016

2015

DKK

DKK

17 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige
leasingydelser:
Inden for 1 år

2.549

269

Mellem 1 og 5 år

6.655

140

9.204

409

Anvisningsforpligtelse vedrørende operationel og finansiel leasing.
Forventede restværdier ved kontrakternes udløb

5.694

Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode optil 55 mdr.

19.135

17.261

Andre eventualforpligtelser
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. 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
Grundlag
Bestemmende indflydelse
Loomis AB

Moderselskab

Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet
Navn

Hjemsted

Loomis AB

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

19 Særlige poster
I forbindelse med opkøbet af Bankernes Kontantservice A/S, har selskabet afholdt transaktionsomkostninger på
TDKK 7.899. Beløbet er indregnet i resultatopgørelsen som andre eksterne omkostninger. Endvidere har
selskabet foretaget en række omstruktureringer som følge af opkøbet. Særlige omkostninger i forbindelse
hermed udgør TDKK 23.028. Beløbet er indregnet som personaleomkostninger samt andre eksterne
omkostninger i resultatopgørelsen.



19

Noter til årsregnskabet
20 Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Loomis Danmark A/S for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Selskabet har valgt at præsentere resultatopgørelsen som artsopdelt. Der er foretaget tilpasning af
sammenligningstal. Den anvendte regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2016 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 leasing-
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ydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.
Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel
leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post. 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.

Serviceydelser indregnes i takt med udførelse af den service, som kontrakten vedrører ved anvendelse af
produktionsmetoden, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte serviceydelse.
Metoden anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på serviceydelsen og færdiggørelsesgraden
på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet. Som færdiggørelsesgrad anvendes afholdte omkostninger i forhold til de forventede
samlede omkostninger på serviceydelsen.
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af



21

Noter til årsregnskabet
20 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
rabatter i forbindelse med salget.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er
anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til 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. Dog modregnes udbytte som vedrører indtjening i dattervirksomheden før
modervirksomheden overtog denne i kostprisen for 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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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. Goodwill afskrives over 7 år, da det er samme
periode der er anvendt ved værdiansættelsen af køb af driftsaktiviteten.
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien,
hvor denne er lavere. Software afskrives over 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.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Produktionsanlæg og maskiner
Indretning af lejede lokaler

4-5 år
10 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Aktiver med en kostpris på under DKK 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
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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.
Øvrige finansielle anlægsaktiver
Øvrige finansielle anlægsaktiver omfatter deposita.
Varebeholdninger
Varebeholdninger består af likvide beholdninger til videresalg.
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.
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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.

Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapital

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver
Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo
Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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