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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2012 30. juni 2013 for Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2012/13.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 25. november 2013
Direktion

Erik V. Jensen

Bestyrelse

Advokat Anders Kirk
formand

Civilingeniør Erik V. Jensen

Civilingeniør Frank V. Jensen

Direktør Mogens Jørgensen

Direktør Gert E. Petersen

Cand. merc. Jesper Madsen
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S for regnskabsåret 1. juli
2012 - 30. juni 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende,
og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 25. november 2013
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Michael Nielsson
statsautoriseret revisor

Kristian B. Lassen
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Åboulevarden 70
8000 Aarhus C
Telefon: 86122611
CVR-nr.: 15 68 40 46
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Aarhus

Bestyrelse

Anders Kirk, formand
Erik V. Jensen
Frank V. Jensen
Mogens Jørgensen
Gert E. Petersen
Jesper Madsen

Direktion

Erik V. Jensen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C

Advokat

Advokaterne Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31
PO Boks 5009 8100 Aarhus C

Pengeinstitut

Jyske Bank

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernrapporten for Ny EVJ Holding ApS, CVR-nr.
34 57 76 33.
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2012/13

2011/12

2010/11

2009/10

2008/09

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Nettoomsætning

90.356

89.366

77.080

74.920

68.394

Bruttofortjeneste

28.012

31.789

25.140

27.492

26.225

3.629

8.102

3.188

7.218

4.523

-1.270

-1.104

404

-1.393

-430

1.737

5.199

2.652

4.317

2.879

Balancesum

59.302

63.474

50.281

51.670

47.864

Egenkapital

14.433

15.256

12.986

16.034

11.717

Resultat af ordinær primær drift
Resultat af finansielle poster
Årets resultat
Balance

Pengestrømme
Pengestrømme fra:
- driftsaktivitet

15.891

5.216

10.041

6.436

8.639

- investeringsaktivitet

-2.034

-1.381

-950

-1.871

-3.312

-1.918

-1.392

-1.343

-1.871

-1.912

- finansieringsaktivitet

-2.560

-2.930

-5.700

0

-4.324

Årets forskydning i likvider

11.297

905

3.391

4.565

1.003

120

100

99

94

94

31,0%

35,6%

32,6%

36,7%

38,3%

heraf investering i materielle anlægsaktiver

Antal medarbejdere
Nøgletal i %
Bruttomargin
Overskudsgrad

4,0%

9,1%

4,1%

9,6%

6,6%

Afkastningsgrad

6,1%

12,8%

6,3%

14,0%

9,4%

Soliditetsgrad

24,3%

24,0%

25,8%

31,0%

24,5%

Forrentning af egenkapital

11,7%

36,8%

18,3%

31,1%

23,1%
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Beretning
Hovedaktivitet
Selskabet udøver rådgivende ingeniørvirksomhed i Aarhus, Silkeborg, Vejle og København inden for de
traditionelle ingeniørdiscipliner inden for byggebranchen.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2012/13 udviser et overskud på DKK 1.737.220, og selskabets balance pr.
30. juni 2013 udviser en egenkapital på DKK 14.432.871.
Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici
Drift
Der forekommer ikke særlige risicielementer ved udøvelse af rådgivende virksomhed.
Grundlaget for indtjeningen
Videnressourcer
Selskabet besidder en betydelig kompetence inden for rådgivning i forbindelse med komplekse integrerede
bygningsanlæg som sygehuse og forskerparker, hvilket stiller store krav til videnresssourcer vedrørende
medarbejdere. I gennemsnit er medarbejdernes anciennitet relativ høj, hvilket betyder, at den
akkumulerede viden og erfaring er betydelig. Der arbejdes hele tiden efter en bevidst
videnspredningspolitik i egne rækker. Det kan anføres, at der ofres meget på udvikling og uddannelse af
medarbejdere, som investering i fremtiden.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni
Note

Nettoomsætning

2012/13

2011/12

DKK

DKK

90.355.989

89.366.194

-62.343.524

-57.576.729

28.012.465

31.789.465

-24.383.584

-23.687.265

3.628.881

8.102.200

-1.443.759

-1.434.929

Finansielle indtægter

185.226

369.666

Finansielle omkostninger

-10.981

-38.966

2.359.367

6.997.971

-622.147

-1.798.575

1.737.220

5.199.396

Produktionsomkostninger
Bruttoresultat
Administrationsomkostninger
Resultat af ordinær primær drift
Resultat af kapitalandele joint venture selskaber

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

2

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte
Overført resultat

0

2.560.000

1.737.220

2.639.396

1.737.220

5.199.396
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Balance 30. juni
Aktiver
Note

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

2013

2012

DKK

DKK

4.763.273

4.192.746

159.707

405.918

4.922.980

4.598.664

Materielle anlægsaktiver

3

Kapitalandele i joint venture selskab

4

0

0

Andre tilgodehavender

5

561.554

561.554

561.554

561.554

5.484.534

5.160.218

17.230.515

24.967.435

1.563.558

8.979.469

268.539

805.683

2.214.968

2.318.586

21.277.580

37.071.173

209.562

169.304

Likvide beholdninger

32.330.644

21.073.640

Omsætningsaktiver

53.817.786

58.314.117

Aktiver

59.302.320

63.474.335

Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Værdipapirer
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Balance 30. juni
Passiver
Note

2013

2012

DKK

DKK

Selskabskapital

500.000

500.000

Overført resultat

13.932.871

12.195.651

0

2.560.000

14.432.871

15.255.651

Hensættelse til udskudt skat

2.363.750

5.369.000

Hensat forpligtelse i joint venture selskab

3.987.000

2.659.000

Andre hensættelser

2.900.000

2.500.000

Hensatte forpligtelser

9.250.750

10.528.000

2.552.878

6.747.266

8.800.000

6.664.000

Selskabsskat

3.656.050

5.151.575

Anden gæld

20.609.771

19.127.843

Kortfristet gæld

35.618.699

37.690.684

Gældsforpligtelser

35.618.699

37.690.684

Passiver

59.302.320

63.474.335

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital

1

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Modtagne forudbetalinger under passiver

6

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

7

Medarbejderforhold

8

Nærtstående parter og ejerforhold

9

9

Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni
Note
Årets resultat

2012/13

2011/12

DKK

DKK

1.737.220

5.199.396

Reguleringer

10

3.485.201

4.475.358

Ændring i driftskapital

11

15.617.131

-4.789.878

20.839.552

4.884.876

Renteindbetalinger og lignende

185.226

369.666

Renteudbetalinger og lignende

-10.977

-38.967

Pengestrømme fra ordinær drift

21.013.801

5.215.575

Betalt selskabsskat

-5.122.922

0

Pengestrømme fra driftsaktivitet

15.890.879

5.215.575

Køb af materielle anlægsaktiver

Pengestrømme fra drift før finansielle poster

-1.917.858

-1.392.316

Køb af finansielle anlægsaktiver m.v.

-115.759

-30.830

Salg af finansielle anlægsaktiver m.v.

0

42.571

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-2.033.617

-1.380.575

Betalt udbytte

-2.560.000

-2.930.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

-2.560.000

-2.930.000

Ændring i likvider

11.297.262

905.000

Likvider 1. juli

21.242.944

20.337.944

Likvider 30. juni

32.540.206

21.242.944

32.330.644

21.073.640

209.562

169.304

32.540.206

21.242.944

Likvider specificeres således:
Likvide beholdninger
Værdipapirer
Likvider 30. juni
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Noter til årsrapporten
1

Egenkapital

Egenkapital 1. juli

Selskabskapital

Overført
resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

500.000

12.195.651

2.560.000

15.255.651

Betalt ordinært udbytte

0

0

-2.560.000

-2.560.000

Årets resultat

0

1.737.220

0

1.737.220

500.000

13.932.871

0

14.432.871

Egenkapital 30. juni

Selskabskapitalen er fordelt således:
Antal

Nominel værdi
DKK

A-aktier

287.500

287.500

B-aktier

212.500

212.500
500.000

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

2

2012/13

2011/12

DKK

DKK

3.656.050

5.151.575

-3.005.250

-3.353.000

-28.653

0

622.147

1.798.575

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets ændring i udskudt skat
Regulering af udskudt skat tidligere år
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Noter til årsrapporten
3

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. juli

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af lejede lokaler

DKK

DKK

14.899.055

5.979.774

Tilgang i årets løb

2.077.148

25.708

Afgang i årets løb

-633.750

0

Kostpris 30. juni

16.342.453

6.005.482

Ned- og afskrivninger 1. juli

10.706.306

5.573.860

1.506.624

271.915

-633.750

0

11.579.180

5.845.775

4.763.273

159.707

Årets afskrivninger
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver
Ned- og afskrivninger 30. juni

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

2012/13

2011/12

DKK

DKK

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver er omkostningsført under
følgende poster:
Produktionsomkostninger

918.990

836.751

Administrationsomkostninger

859.550

822.883

1.778.540

1.659.634
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Noter til årsrapporten

4

2013

2012

DKK

DKK

Kostpris 1. juli

1.500.000

1.500.000

Kostpris 30. juni

1.500.000

1.500.000

Værdireguleringer 1. juli

-4.159.000

-2.681.500

Årets resultat

-1.443.759

-1.434.929

115.759

-42.571

-5.487.000

-4.159.000

3.987.000

2.659.000

0

0

Kapitalandele i joint venture selskab

Udbetaling/indbetaling
Værdireguleringer 30. juni

Kapitalandele med negativ indre værdi overført til hensatte forpligtelser

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

Kapitalandele i joint venture selskab specificeres således:

5

Navn
Rådgivergruppen

Hjemsted

Selskabskapital

DNU I/S

Århus, Danmark

TDKK 9.000

Stemme- og
ejerandel
17%

Øvrige finansielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender
DKK

Kostpris 1. juli

561.554

Kostpris 30. juni

561.554

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

561.554
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Noter til årsrapporten
6

2013

2012

DKK

DKK

Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af periodens produktion
Modtagne acontobetalinger

101.839.432

131.004.989

-109.075.874

-128.689.520

-7.236.442

2.315.469

1.563.558

8.979.469

-8.800.000

-6.664.000

-7.236.442

2.315.469

Indregnet således i balancen:
Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver
Modtagne forudbetalinger under passiver
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Noter til årsrapporten
7

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Sikkerhedsstillelser
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for :
Eventualforpligtelser
Selskabet hæfter solidarisk som interessent i Rådgivergruppen DNU I/S, hvis samlede aktiver pr. 30 juni 2013
udgjorde TDKK 53.605 og samlede gæld udgjorde TDKK 47.285.
Selskabet har påtaget sig lejeforpligtelser, der på balancetidspunktet udgør i alt TDKK 1.146 i
uopsigelighedsperioden. Lejekontrakterne har en uopsigelighedsperiode på indtil 6 måneder.
Selskabet er omfattet af normale 1 og 5 års eftersyn på de projekter, som de deltager i.
Selskabet er part i erstatningssager. Selskabets ledelse vurderer at disse er omfattet af forsikringspolicen.
Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 30. juni 2013.
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2012/13

2011/12

DKK

DKK

Medarbejderforhold
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

62.685.731

56.414.851

34.907

107.100

709.880

698.663

63.430.518

57.220.614

58.696.269

53.394.747

4.734.249

3.825.867

63.430.518

57.220.614

1.297.897

711.161

120

100

Lønninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring er
omkostningsført under følgende poster:
Produktionsomkostninger
Administrationsomkostninger

Heraf udgør vederlag til direktion

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

15

Noter til årsrapporten
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Nærtstående parter og ejerforhold
Grundlag
Bestemmende indflydelse
Civilingeniør Erik Vadstrup Jensen, Marselis Boulevard

Ultimativ hovedaktionær

32, 14. tv., 8000 Aarhus C
Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5%
af selskabskapitalen:

Gert P. Holding ApS, Stensballe Strandvej 20, 8700 Horsens

2012/13

2011/12

DKK

DKK

10 Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

-369.666

10.981

38.966

Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg

1.593.540

1.572.554

Resultat af kapitalandele joint venture selskaber

1.443.759

1.434.929

622.147

1.798.575

3.485.201

4.475.358

15.793.593

-12.437.274

400.000

290.000

-576.462

7.357.396

15.617.131

-4.789.878

Skat af årets resultat

11

-185.226

Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i andre hensatte forpligtelser
Ændring i leverandører m.v.

16

Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S for 2012/13 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag
og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.
Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med arbejdets udførelse, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på
balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger,
vil tilgå selskabet.
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Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning.
Heriblandt gager til produktion og afskrivninger.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.
Resultat af kapitalandele i joint venture selskaber
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året med fradrag af af- og
nedskrivning under posterne ”Indtægter af kapitalandele i joint venture selskaber.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til egenkapitaltransaktioner. Den skat, der indregnes i resultatopgørelsen, klassificeres som henholdsvis skat af ordinær drift og skat af ekstraordinære poster.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Selskabet er sambeskattet med danske tilknyttede virksomheder. Skatteeffekten af sambeskatningen med
dattervirksomhederne fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Balancen
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:
Driftsmateriel, inventar og personbiler
Indretning af lejede lokaler

3-5 år
5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.300 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
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Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er
lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne
nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer
for værdifald.
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien.
Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i
den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.
Kapitalandele i joint venture selskaber
Kapitalandele i joint venture selskaber indregnes og måles efter den indre værdis metode.
I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i joint venture selskaber” den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de
identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af
en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill).
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i joint venture selskaber henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven
reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i
dattervirksomhederne og de associerede virksomheder.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til en forsigtig opgjort salgsværdi.
Acontobetalinger modregnes i igangværende arbejder for fremmed regning. Modtagne acontobetalinger
ud over den udførte andel af kontrakter opgøres særskilt for hver kontrakt og opføres som modtagne
forudbetalinger fra kunder under kortfristede gældsforpligtelser.
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Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
Værdipapirer
Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen og unoterede aktier. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs. Unoterede aktier måles til vurderet salgsværdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende
forsikringspræmier o.lign.
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, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, 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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter
i de efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke
kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter
omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.
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Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle
og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.
Likvider
Likvide midler består af "Likvide midler"
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Bruttomargin

Bruttofortjeneste x 100
Nettoomsætning

Overskudsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Soliditetsgrad

Egenkapita l ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo

Forrentning af egenkapital

Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnit lig egenkapita l
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