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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2021 31.12.2021 for C2IT A/S.
Årsrapporten aﬂægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
ﬁnansielle stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 -

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Kolding, den 22.03.2022
Direktion

Berith Skov
direktør
Bestyrelse

Carsten Sixhøi
formand

Steen Hvidt

Michael Lehd
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til kapitalejerne i C2IT A/S
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og ﬁnansielle stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021 31.12.2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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 for
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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. Fejlinformation kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indﬂydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træﬀer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
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Vi har revideret årsregnskabet for C2IT A/S for regnskabsåret 01.01.2021 31.12.2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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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 årsregnskabet, 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.

Tager vi stilling til, om den anvendte 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identiﬁcerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er herudover 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
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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.
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årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
Kolding, den 22.03.2022

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Lars Bjerregaard Nielsen
MNE-nr. mne29393
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Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal
2021

2020

2019

2018

2017

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

43.643

40.511

3.758

3.658

5.112

Driftsresultat

6.316

4.174

(2.358)

(924)

228

Resultat af ﬁnansielle poster

(478)

(297)

(27)

33

90

Årets resultat

4.140

50.796

4.493

5.608

4.014

Balancesum

31.890

52.090

49.539

26.342

40.366

190

1.207

486

272

319

4.440

7.784

13.883

11.390

9.783

Egenkapitalforrentning (%)

67,74

468,88

35,56

52,97

32,15

Soliditetsgrad (%)

13,92

14,94

28,02

43,24

39,00

Bruttofortjeneste

Investeringer i materielle
aktiver
Egenkapital
Nøgletal

Hovedtallene ikke er sammenlignelige som følge af de foretagne fusioner.
Hoved- og nøgletal er deﬁneret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens gældende version af
“Anbefalinger & Nøgletal".
Egenkapitalforrentning (%):
Årets resultat * 100
Gns. egenkapital
Soliditetsgrad (%):
Egenkapital * 100
Balancesum
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Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets aktivitet består i salg og leverancer af it-relaterede ydelser og produkter.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
2021 var det første år i ny selskabskonstruktion, hvorfor året er præget af integration af 2 opkøbte virksomheder
samt reorganisering.
I hovedtræk:
Driften i den samlede forretning i C2IT A/S har være tilfredsstillende, og påvirkningen fra Corona har været
minimal.

Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling
Forretningen er i fornuftig vækst - både organisk og med gode muligheder for opkøb.
Udover gode resultater og vækst leverer C2IT A/S fantastiske løsninger i høj kvalitet til eksisterende og nye
kunder. Vækst, 365 graders digitaliseringsløsninger og topkvalitet er fortsat nøgleordene i 2022 og fremover.
Vi har i C2IT A/S en stor stabil kundebase, der løbende giver god omsætning og nye projekter. Herudover en
stor efterspørgsel fra nye kunder, hvorfor vi investerer i nye talenter og tilgang af dygtige konsulenter.
Alt i alt en stabil vækst, et rigtig godt cashﬂow og gode perspektiver for de kommende år.
Økonomien
Årets resultat anses for tilfredsstillende
Forventet udvikling
Vi betragter udviklingen og vores resultater for 2021 som tilfredsstillende, og som det rette fundament for den
videre udvikling og drift
2022 ser ud til at blive endnu et spændende år, hvor vi allerede nu kan se, dygtige medarbejdere, spændende
kunder og stor vækst på nye forretningsområder. Vi forventer stadig vækst i omsætningen og er indstillet på at
investere kraftigt i vores vækst de kommende år. Den lagte strategi frem mod 2023 har fokus på koncernens
vækst frem for kortsigtet optimering af driftsresultater.
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Note
Bruttofortjeneste/-tab

2021
kr.

2020
kr.

43.642.783

40.511.446

Personaleomkostninger

2

(33.985.912)

(34.496.690)

Af- og nedskrivninger

3

(3.340.797)

(1.840.389)

6.316.074

4.174.367

144.642

48.197.299

857

780

(478.924)

(297.382)

5.982.649

52.075.064

Driftsresultat
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Andre ﬁnansielle indtægter
Andre ﬁnansielle omkostninger

4

Resultat før skat
Skat af årets resultat

5

(1.842.471)

(1.279.359)

Årets resultat

6

4.140.178

50.795.705
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Balance pr. 31.12.2021
2021

2020

kr.

kr.

2.096.188

2.450.476

14.804.784

8.018.372

16.900.972

10.468.848

630.126

819.751

630.126

819.751

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

0

12.979.518

Finansielle aktiver

0

12.979.518

Anlægsaktiver

17.531.098

24.268.117

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

11.523.924

9.035.123

252.669

0

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

108.828

23.485

Andre tilgodehavender

172.985

11.478.911

0

1.024.052

26.492

7.142

12.084.898

21.568.713

2.274.406

6.252.969

Omsætningsaktiver

14.359.304

27.821.682

Aktiver

31.890.402

52.089.799

Note
Erhvervede immaterielle aktiver
Goodwill
Immaterielle aktiver

7

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle aktiver

Igangværende arbejder for fremmed regning

8

9

Tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

10
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2021

2020

Note

kr.

kr.

11

1.236.424

1.236.424

0

229.518

Overført overskud eller underskud

3.203.536

6.317.795

Egenkapital

4.439.960

7.783.737

433.332

543.787

433.332

543.787

10.000.000

10.000.000

583.334

7.143.757

Virksomhedskapital
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

Udskudt skat

12

Hensatte forpligtelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser

13

10.583.334

17.143.757

Kortfristet del af langfristede forpligtelser

13

3.833.333

13.083.333

744.379

237.131

Leverandører af varer og tjenesteydelser

5.448.371

3.767.703

Gæld til tilknyttede virksomheder

1.979.457

1.438

Skyldige sambeskatningsbidrag

1.933.085

0

Anden gæld

2.495.151

9.528.913

Kortfristede gældsforpligtelser

16.433.776

26.618.518

Gældsforpligtelser

27.017.110

43.762.275

Passiver

31.890.402

52.089.799

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Begivenheder efter balancedagen

1

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

14

Eventualforpligtelser

15

Nærtstående parter med bestemmende indﬂydelse

16

Transaktioner med nærtstående parter, der ikke er på
markedsmæssige vilkår

17

Koncernforhold

18
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Egenkapitalopgørelse for 2021
Reserve for
nettoopskriv-

kapital

ning efter
Overført
indre værdis overskud eller
metode
underskud

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

1.236.424

229.518

6.317.795

7.783.737

Udbetalt ekstraordinært udbytte

0

0

(7.483.955)

(7.483.955)

Øvrige egenkapitalposteringer

0

(229.518)

229.518

0

Årets resultat

0

0

4.140.178

4.140.178

1.236.424

0

3.203.536

4.439.960

Egenkapital primo

Egenkapital ultimo
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Noter
1 Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

2021

2020

kr.

kr.

32.316.880

33.206.896

Pensioner

768.067

737.983

Andre omkostninger til social sikring

343.886

285.430

Andre personaleomkostninger

557.079

266.381

33.985.912

34.496.690

44

46

Ledelses-

Ledelses-

vederlag
2021

vederlag
2020

kr.

kr.

1.548.786

2.387.503

1.548.786

2.387.503

Gager og lønninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

Samlet for ledelseskategorier

Det samlede ledelsesvederlag er i henhold til årsregnskabslovens § 98B, stk. 3 sammendraget.
3 Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på immaterielle aktiver
Afskrivninger på materielle aktiver

2021

2020

kr.

kr.

2.978.160

1.691.931

362.637

148.458

3.340.797

1.840.389

2021
kr.

2020
kr.

396.233

91.406

82.691

205.976

478.924

297.382

4 Andre ﬁnansielle omkostninger

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder
Renteomkostninger i øvrigt
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5 Skat af årets resultat

Aktuel skat
Ændring af udskudt skat
Regulering vedrørende tidligere år
Refusion i sambeskatning

2021
kr.

2020
kr.

1.933.085

675.948

(92.634)

1.267.446

2.020

0

0

(664.035)

1.842.471

1.279.359

2021

2020

kr.

kr.

4.140.178

50.795.705

4.140.178

50.795.705

Overført resultat

7 Immaterielle aktiver
Erhvervede
immaterielle
aktiver
kr.

Goodwill
kr.

Kostpris primo

2.480.000

20.626.980

Kostpris ultimo

2.480.000

20.626.980

(29.524)

(3.198.324)

Årets afskrivninger

(354.288)

(2.623.872)

Af- og nedskrivninger ultimo

(383.812)

(5.822.196)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

2.096.188

14.804.784

Af- og nedskrivninger primo

8 Materielle aktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
kr.
Kostpris primo

987.367

Tilgange

189.563

Afgange

(16.551)

Kostpris ultimo

1.160.379

Af- og nedskrivninger primo

(167.616)

Årets afskrivninger

(362.637)

Af- og nedskrivninger ultimo

(530.253)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

630.126
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9 Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning

2021

2020

kr.

kr.

252.669

0

252.669

0

10 Periodeafgrænsningsposter
Regnskabsposten består af periodiseret omkostninger, som er betalt i regnskabsåret, og som er periodiseret.

Pålydende
værdi

Nominel
værdi

Bogført
pariværdi

Antal

kr.

kr.

kr.

1.236.424

1

1.236.424

1.236.424

1.236.424

1.236.424

2021

2020

kr.

kr.

Immaterielle aktiver

500.396

567.913

Materielle aktiver

(67.064)

(24.126)

Udskudt skat i alt

433.332

543.787

2021

2020

kr.

kr.

Primo

543.787

(723.659)

Indregnet i resultatopgørelsen

(92.634)

1.267.446

Overtaget i forbindelse med fusion

(17.821)

0

Ultimo

433.332

543.787

Forfald inden
for 12

Forfald inden
for 12

Forfald
efter 12

måneder
2021

måneder
2020

måneder
2021

kr.

kr.

kr.

0

12.500.000

10.000.000

3.833.333

583.333

583.334

3.833.333

13.083.333

10.583.334

Aktie

1.236.424
12 Udskudt skat

Bevægelser i året

13 Langfristede forpligtelser

Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
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14 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb i alt

2021
kr.

2020
kr.

1.059.146

868.104

15 Eventualforpligtelser
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med C2IT Group ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter
derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber
og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de
sambeskattede selskaber.

indﬂydelse på dette.
17 Transaktioner med nærtstående parter, der ikke er på markedsmæssige vilkår
I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på markedsvilkår.
Der er ikke gennemført sådanne transaktioner i regnskabsåret.
18 Koncernforhold
Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:
C2IT Group ApS, Kolding
Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern:
C2IT Group ApS, Kolding
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16 Nærtstående parter med bestemmende indﬂydelse
C2IT Group ApS, CVR-nr. 28 12 60 93, Kolding, ejer 67% aktier i selskabet og har dermed bestemmende
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsrapporten er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C
(mellem).
Årsregnskabet er aﬂagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Manglende sammenlignelighed
Da selskabet er fusioneret med helejet datterselskaber med regnskabsmæssig virkning pr. 01.01.2021 er

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilﬂyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aﬂægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Virksomhedssammenslutninger
Koncernen har som praksis at gennemgøre koncerninterne fusioner i overensstemmelse med book
valuemetoden. Dette medfører, at der ikke foretages tilpasning af sammenligningstal, da sammenlægningen af
tallene for fusionerede virksomheder først sker med virkning fra tidspunktet for fusionens gennemførelse.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af virksomheder
Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af virksomheder opgøres som forskellen mellem
salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på henholdsvis
afhændelses- og afviklingstidspunktet, inklusive ikke-afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg
eller afvikling.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller –tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under
fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.
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sammenligningstallene ikke sammenlignelige.
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Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i
resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter
og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen
udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde
(produktionsmetoden).

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår
endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger og af
gevinster og tab ved salg af materielle samt immaterielle aktiver.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte
virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.
Andre ﬁnansielle indtægter
Andre ﬁnansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele,
renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, amortisering af
ﬁnansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Andre ﬁnansielle omkostninger
Andre ﬁnansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til
tilknyttede virksomheder, amortisering af ﬁnansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer
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Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at
produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte
arbejde (produktionsmetoden).
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direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med alle danske tilknyttede virksomheder. Den aktuelle danske
selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld
fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).
Balancen
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Goodwill
Goodwill er positive forskelsbeløb mellem kostpris og dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser i
virksomhedsovertagelser. Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund
af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. For øvrige goodwillbeløb er brugstiderne fastlagt
ud fra en vurdering af, i hvilket omfang der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk
markedsposition og langsigtet indtjeningsproﬁl. Brugstiderne revurderes årligt. De anvendte afskrivningsperioder
udgør sædvanligvis 7 år, men kan udgøre op til 20 år.
Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Immaterielle rettigheder mv.
Immaterielle rettigheder mv. omfatter erhvervede immaterielle rettigheder.
Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives lineært over
aftaleperioden.
Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Materielle aktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaﬀelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaﬀelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.
Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles i modervirksomhedens regnskab efter den indre
værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af
virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne
fortjenester og tab.
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Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen
til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.

Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede
omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser,
afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er
positiv eller negativ.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt ﬁnansieringsomkostninger
indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.
Tilgodehavende og skyldig sambeskatningsbidrag
Aktuelle skyldige sambeskatningsbidrag eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen opgjort
som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Ved skattemæssige
underskud indregnes kun tilgodehavende sambeskatningsbidrag, hvis underskuddet forventes udnyttet i
sambeskatningen.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte
anvendelse af det enkelte aktiv. Der indregnes dog ikke udskudt skat af ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget
goodwill og midlertidige forskelle opstået på anskaﬀelsestidspunktet, som ikke er opstået ved en
virksomhedssammenslutning, og som ikke har eﬀekt på det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige
indkomst.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud,
indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte
skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
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Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte
igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske
ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.
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Operationelle leasingaftaler
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over
leasingperioden.
Andre ﬁnansielle forpligtelser
Andre ﬁnansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.
Pengestrømsopgørelse
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Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse, da denne udarbejdes for den største koncern, jf. ÅRL § 86,
stk. 4.
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