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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2018 30. juni 2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2018/19.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 6. december 2019
Direktion

Ulrik Eriksen Fink

Bestyrelse

Frank V. Jensen
formand

Albert Crilles Sebastian Funder

Jesper Aabenhus Rasmussen

Gert Ejvin Petersen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30.
juni 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S for regnskabsåret 1. juli
2018 - 30. juni 2019, 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 6. december 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Kristian B. Lassen
statsautoriseret revisor
mne23430
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Telefon: 86 12 26 11
CVR-nr.: 15 68 40 46
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Aarhus

Bestyrelse

Frank V. Jensen, formand
Albert Crilles Sebastian Funder
Jesper Aabenhus Rasmussen
Gert Ejvin Petersen

Direktion

Ulrik Eriksen Fink

Revision

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

Advokat

Kromann Reumert
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C

Pengeinstitut

Jyske Bank
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Bruttofortjeneste

42.805

66.595

44.964

31.741

32.268

-13.599

15.251

156

-355

715

-476

-4.454

6.548

1.693

321

-11.256

6.453

5.216

894

962

Balancesum

71.956

106.472

77.534

62.499

62.507

Egenkapital

15.378

30.333

23.880

18.664

17.770

-18,9%

14,3%

0,2%

-0,6%

1,1%

21,4%

28,5%

30,8%

29,9%

28,4%

-49,2%

23,8%

24,5%

4,9%

5,6%

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

Nøgletal i %
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapital
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Selskabet udøver værdiskabende rådgivende ingeniørvirksomhed i Aarhus, Silkeborg, Vejle og København.
Selskabet har som ambition at skabe inspirerende ingeniørkunst inden for byggebranchen.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et underskud på DKK 11.255.681, og selskabets balance
pr. 30. juni 2019 udviser en egenkapital på DKK 15.377.625.
Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling
Resultatet af den ordinære primære drift for 2018/19 er utilfredsstillende, og er primært drevet af nedskrivninger på 4 specifikke projekter, hvor der har været særlige projektmæssige forhold og udfordringer, der
har skullet håndteres. For det kommende år er det ledelsens forventning, at den ordinære drift kraftig
forbedres og at selskabet igen kan fremvise et positivt resultat ved udgangen af regnskabsåret 2019/20.
Den forventede udvikling understøttes af de realiserede resultater for de første 4 måneder af regnskabsåret
2019/20.
Drift
Der forekommer ikke, udover normal driftsrisiko, særlige risicielementer ved udøvelse af rådgivende virksomhed.
Videnressourcer
Selskabet besidder efterspurgte ingeniørkompetencer inden for rådgivning i forbindelse med bygningsdesign, hopsitalsbyggeri, laboratoriebyggeri, industribyggeri og datacentre.
I gennemsnit er medarbejdernes anciennitet balanceret, hvilket betyder, at den akkumulerede viden og
erfaring er væsentlig og fortsættende. Der arbejdes hele tiden efter en bevidst kompetenceudvikling af
medarbejderne. Det kan anføres, at der i regnskabsåret er anvendt og fortsat planlægges anvendt betydelige ressourcer på kompetenceudvikling og kvalitetsledelse.
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Ledelsesberetning
Usikkerhed ved indregning og måling
Selskabet er ingeniør og rådgiver på væsentlige byggeopgaver, hvor der på balancetidspunktet er flere af
disse opgaver som er omfattet af forlængede byggeperioder, uenighed om aftalevilkår m.v. eller hvor
sagerne er overgået til Voldgiftsretten for en afgørelse af sagernes forhold, men hvor Voldgiftsretten ikke
har afsagt kendelse på underskriftstidspunktet for årsrapporten.
Selskabets ledelse har foretaget betydelige skøn ud fra en konservativ/forsigtig vurdering i forbindelse med
de foranstående forhold. Skønnene er baseret på de vurderinger og forventninger, som ledelsen har til de
konkrete sager.
Det er ledelsens skøn ud fra de bagved liggende forudsætninger, at de opførte tilgodehavender, igangværende arbejder samt hensættelser til erstatninger indregnet i balancen er retvisende.
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

Bruttofortjeneste
Administrationsomkostninger

1

Resultat af ordinær primær drift
Resultat af kapitalandele joint venture selskaber

2018/19

2017/18

DKK

DKK

42.805.230

66.595.371

-56.404.164

-51.344.170

-13.598.934

15.251.201

-308.772

3.246.664

Finansielle indtægter

2

198.539

260.556

Finansielle omkostninger

3

-365.983

-7.961.508

-14.075.150

10.796.913

2.819.469

-4.343.825

-11.255.681

6.453.088

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

4

9

Balance 30. juni
Aktiver
Note

2019

2018

DKK

DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

1.270.014

2.307.804

Indretning af lejede lokaler

2.501.551

1.150.155

Materielle anlægsaktiver

5

3.771.565

3.457.959

Kapitalandele i joint venture selskab

6

721.618

1.087.772

Andre tilgodehavender

7

731.496

1.379.428

Finansielle anlægsaktiver

1.453.114

2.467.200

Anlægsaktiver

5.224.679

5.925.159

33.267.848

40.504.633

25.461.641

45.031.790

4.477.172

6.494.638

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning

8

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender

613.690

479.832

2.900.528

2.666.160

66.720.879

95.177.053

Værdipapirer

8.748

7.398

Likvide beholdninger

2.016

5.361.944

Omsætningsaktiver

66.731.643

100.546.395

Aktiver

71.956.322

106.471.554

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

9
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Balance 30. juni
Passiver
Note

2019

2018

DKK

DKK

Selskabskapital

500.000

500.000

Overført resultat

14.877.625

26.133.306

0

3.700.000

15.377.625

30.333.306

6.677.935

9.497.404

Andre hensættelser

1.450.000

2.250.000

Hensatte forpligtelser

8.127.935

11.747.404

Kreditinstitutter

8.666.071

0

Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital
Hensættelse til udskudt skat

10

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning, forudbetalinger

8

Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat

4.822.415

6.162.788

8.835.452

31.576.000

106.404

1.965

145.200

145.200

Anden gæld

25.875.220

26.504.891

Kortfristet gæld

48.450.762

64.390.844

Gældsforpligtelser

48.450.762

64.390.844

Passiver

71.956.322

106.471.554

Resultatdisponering

11

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

12

Nærtstående parter

13

Anvendt regnskabspraksis

14

11

Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1. juli

Selskabskapital

Overført
resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

500.000

26.133.306

3.700.000

30.333.306

Betalt ordinært udbytte

0

0

-3.700.000

-3.700.000

Årets resultat

0

-11.255.681

0

-11.255.681

500.000

14.877.625

0

15.377.625

Egenkapital 30. juni
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Noter til årsregnskabet
1

2018/19

2017/18

DKK

DKK

Medarbejderforhold
Lønninger

105.459.224

96.381.560

Pensioner

23.819

16.279

1.133.440

998.699

106.616.483

97.396.538

Produktionsomkostninger

78.563.221

72.154.821

Administrationsomkostninger

28.053.262

25.241.717

106.616.483

97.396.538

1.235.077

1.305.274

172

160

180.962

247.876

Andre finansielle indtægter

16.227

9.471

Kursgevinster værdipapirer

1.350

3.209

198.539

260.556

0

7.898.858

348.268

62.650

17.715

0

365.983

7.961.508

Andre omkostninger til social sikring

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

Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2

Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder

3

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger
Valutakurstab

4

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år

0

0

-3.100.000

4.670.652

280.531

-326.827

-2.819.469

4.343.825
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Noter til årsregnskabet
5

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. juli

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af lejede lokaler

DKK

DKK

15.197.701

8.466.782

Tilgang i årets løb

754.412

2.548.070

Afgang i årets løb

-3.479.238

-6.610.095

Kostpris 30. juni

12.472.875

4.404.757

Ned- og afskrivninger 1. juli

12.889.897

7.316.627

Årets afskrivninger

533.391

1.074.353

Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver

-2.220.427

-6.487.774

Ned- og afskrivninger 30. juni

11.202.861

1.903.206

1.270.014

2.501.551

3-5 år

5 år

Regnskabsmæssig værdi 30. juni
Afskrives over

2018/19

2017/18

DKK

DKK

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

411.323

619.543

1.196.421

1.027.248

1.607.744

1.646.791
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Noter til årsregnskabet

6

2019

2018

DKK

DKK

Kostpris 1. juli

1.500.000

1.500.000

Kostpris 30. juni

1.500.000

1.500.000

Værdireguleringer 1. juli

-412.228

129.336

Årets resultat

-308.772

3.246.664

-57.382

-3.788.228

-778.382

-412.228

721.618

1.087.772

Kapitalandele i joint venture selskab

Udbetaling/indbetaling
Værdireguleringer 30. juni

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

Kapitalandele i joint venture selskab specificeres således:

Navn
Rådgivergruppen DNU I/S

7

Hjemsted
Aarhus, Danmark

Selskabskapital
TDKK 9.000

Stemme- og
ejerandel
17%

Øvrige finansielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender
DKK

Kostpris 1. juli

1.395.758

Tilgang i årets løb

0

Afgang i årets løb

-664.262

Kostpris 30. juni

731.496

Regnskabsmæssig værdi 30. juni

731.496
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Noter til årsregnskabet
8

2019

2018

DKK

DKK

Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af igangværende arbejder

414.190.697

302.992.126

-397.564.508

-289.536.336

16.626.189

13.455.790

Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver

25.461.641

45.031.790

Modtagne forudbetalinger under passiver

-8.835.452

-31.576.000

16.626.189

13.455.790

Modtagne acontobetalinger

Indregnet således i balancen:

9

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

10 Hensættelse til udskudt skat
Hensættelse til udskudt skat 1. juli
Årets indregnede beløb i resultatopgørelsen
Sambeskatning tidligere år
Hensættelse til udskudt skat 30. juni

11

9.497.404

4.826.752

-3.100.000

4.670.652

280.531

0

6.677.935

9.497.404

0

3.700.000

-11.255.681

2.753.088

-11.255.681

6.453.088

Resultatdisponering
Foreslået udbytte
Overført resultat
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Noter til årsregnskabet
12 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser
Selskabet hæfter solidarisk som interessent i Rådgivergruppen DNU I/S, hvis samlede aktiver pr. 30 juni 2019
udgjorde TDKK 14.228, og samlede gæld og hensættelser udgjorde TDKK 9.894.
Selskabet har påtaget sig lejeforpligtelser, der på balancetidspunktet udgør i alt TDKK 18.720 i uopsigelighedsperioden. Lejekontrakterne har en uopsigelighedsperiode på 41 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 hensat til erstatningssager under regnskabsposten andre hensættelser.
Selskabet har afgivet betalingsgaranti for DLA Piper Denmark Advokatpartner på TDKK 5.700.
Selskabet indgår i sambeskatningen med koncernen og hæfter solidarisk for skatten af koncernens
sambeskattede indkomst.
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13 Nærtstående parter
Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernregnskabet for:
Navn

Hjemsted

Ny EVJ Holding ApS, CVR-nr. 34 57 76 33

Aarhus
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Noter til årsregnskabet
14 Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S for 2018/19 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 2018/19 er aflagt i DKK.
Pengestrømsopgørelse
Med henvisning til årsregnskabslovens § 86, stk. 4 og til pengestrømsopgørelsen i koncernregnskabet for
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.
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.
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.
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14 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
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.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at arbejdet udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten 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 kontrakten.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning.
Heriblandt gager til produktion og afskrivninger.
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af
nettoomsætning, produktionsomkostninger, andre driftsindtægter.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger mv.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.
Resultat af kapitalandele i joint venture selskaber
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året med fradrag af af- og
nedskrivninger under posterne ”Indtægter af kapitalandele i joint venture selskaber".
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14 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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.
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 virksomheder i forhold til
disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

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

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
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 for at fastslå, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Hvis det er tilfældet nedskrives der til denne lavere genindvindingsværdi.
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14 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
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 associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.
I balancen indregnes under posten “Kapitalandele i associerede virksomheder“ 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 eventuelle merværdier og goodwill opgjort på
tidspunktet for anskaffelsen af virksomhederne.
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder 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 de
associerede virksomheder.
Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Hvis moderselskabet har en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en
hensat forpligtelse hertil.
Øvrige finansielle anlægsaktiver
Øvrige finansielle anlægsaktiver omfatter deposita.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
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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14 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier mv.
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.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele
for at indfri forpligtelsen.
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.
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14 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

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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