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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i European Lifecare Group A/S

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for European Lifecare Group A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, 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. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2014 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.

Hellerup, den 22. maj 2015
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Allan Kamp Jensen
statsautoriseret revisor

Flemming Eghoff
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
Selskabet

European Lifecare Group A/S
Gladsaxevej 376, 1.
2860 Søborg
CVR-nr.: 10 10 46 53
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Regnskabsår: 13. regnskabsår
Hjemstedskommune: Gladsaxe

Bestyrelse

Thorbjörn Graarud, formand
Keld Østergaard
Henrik Korsholm Jeppesen
Karsten Østergaard

Direktion

John Enok Mandrup Madsen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Koncernregnskab

I henhold til årsregnskabslovens § 110 har selskabet ikke udarbejdet
koncernregnskab .
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Beretning
Hovedaktivitet
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år været udførelse af vaccinationer mod influenza og
vaccinationer i forbindelse med udlandsrejser.
Udvikling i året
Selskabet har i 2014 omsat for TDKK 25.531 og fik et bruttoresultat på TDKK 8.543.
Rejse og influenza aktiviteterne i Danmark er af praktiske årsager blevet opsplittet i selvstændige selskaber,
hvorfor årets omsætning og bruttoresultat afviger væsentligt fra sidste år.
De danske aktiviteter leverede en samlet omsætning på TDKK 49.057 og et samlet bruttoresultat på TDKK
16.027 hvilket bør ses i forhold til Selskabets resultat i 2013 med en omsætning på TDKK 49.264 og et
bruttoresultat på TDKK 14.255.
I det lys anser ledelsen at resultatet for 2014 har været tilfredsstillende, da fundamentet på samtlige
forretningsområder i Danmark og England blev styrket og at alle områder vil være lønsomme i 2015 og de
kommende år.
European Lifecare Group A/S
Selskabet overtog Københavns Kommunes influenzavaccinationsprogram i 2014 og vil også stå for
programmet i 2015. Det har været en årelang ambition at nå dette mål, da det er den absolut største
enkelkontrakt der er i Danmark vedrørende influenzavaccination. Det er ikke ledelsens forventning at
influenzavaccinationsmarkedet som sådan vil vokse de kommende år i Danmark, hvor der syntes at være
en stabil, men ikke voksende, interesse for vaccinen.
Kontrakten med København Kommune understreger at DLVS er det offentliges foretrukne
samarbejdspartner for vaccinationsprogrammer for voksne.

Danske Lægers Vaccinations Service ApS
Selskabet oplevede også en stigende vækst for rejsevaccinationer i Danmark i 2014. Selskabet har nu 34
klinikker i Danmark og disse blev i 2014 besøgt af små 30.000 personer. Selskabet har også i de første 4½
måneder af 2015 oplevet en flot vækst i tilgangen til selskabets vaccinationsklinikker og ledelsen anser det
for sandsynligt at rejsevaccination vil blive selskabets største forretningsområde i Danmark, hvilket
historisk ellers har været influenzavaccination.
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Beretning
Vaccination UK Ltd.
Isoleret set skuffede England med et tab på hele MDKK 3,4. Dog kan en stor del af dette tilskrives at
selskabets tidligere adm. direktør lod sig udstationere til England hvorfor udgift til løn og udflytning
belaster det engelske selskab.
Væksten for både influenza – og rejsevaccination var lavere og langsommere end budgetteret og forventet i
2014. Der blev derfor i årets andet halvår lukket en håndfuld klinikker, hvor tilgangen var under budget og
det administrative personale blev også reduceret, for at sikre en bedre lønsomhed i 2015.
Dog er der siden årets afslutning sket væsentlig positivt nyt for selskabet i England.
Selskabet har således indgået sin første store offentlige kontrakt med National Health Service (NHS)
vedrørende vaccination af skolebørn i Wolverhampton, Dudley og Walsall. Der er tale om en 5-årg kontrakt
hvor selskabet bliver eneleverandør af en række forskellige vaccinationer til børn i alle aldre. Det forventes
at der skal gives mellem 500.000 og 700.000 vaccinationer i dennes ene kontrakts løbetid.
Målt i antal vaccinationer svarer det til mellem 2 ½ og 3 ½ årsværk i Danmark. Der er tale om en særdeles
stor kontrakt og dem største kontrakt selskabet har indgået. Det har været ledelsens strategi at blive
leverandør af vaccinationsprogrammer for NHS siden ledelsen etablerede selskabet i England i 2006.
Det har taget utrolig lang tid og krævet meget tålmodighed - samt en god portion tro - at nå dette, men vi er
nu leverandør til NHS – og med den suverænt største kontrakt vi nogensinde har indgået.
Selskabets har budt på yderligere kontrakter for NHS og er i skrivende stund fortsat med i sidste runde af 4
tenders i London vedr. skolevaccinationsprogrammer.
Det er endvidere ledelsens vurdering, at der de kommende år løbende vil blive udbudt flere store
kontrakter på offentlige vaccinationsprogrammer og at selskabet er kvalificeret til at løfte disse og derfor
står godt i forhold til kommende udbud.
Selskabets vækst for rejsevaccinationer i England har også udviklet sig fornuftigt siden årets begyndelse og
i skrivende stund tyder alt på at det engelske datterselskab vil blive væsentlig større end dets danske
moderselskab indenfor 2-3 år.
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

2014

2013

DKK

DKK

Nettoomsætning

25.531.102

49.173.720

Omkostninger til vareforbrug

-9.852.059

-23.772.116

Andre eksterne omkostninger

-7.135.103

-11.186.067

8.543.940

14.215.537

Bruttoresultat
Personaleomkostninger

1

-5.608.453

-8.075.616

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

2

-508.386

-923.473

Resultat før finansielle poster

2.427.101

5.216.448

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

2.502.955

-346.486

2.279

0

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder
Finansielle indtægter

3

315.430

118.495

Finansielle omkostninger

4

-3.854.223

-171.210

1.393.542

4.817.247

-581.368

-1.292.888

812.174

3.524.359

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

5

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Overført resultat

0

4.560.000

812.174

-1.035.641

812.174

3.524.359
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Erhvervede patenter

2014

2013

DKK

DKK

84.445

160.000

Goodwill & rettigheder

221.764

358.119

Software

170.127

277.927

476.336

796.046

808.392

998.950

23.505

42.707

831.897

1.041.657

3.405.260

1.059.534

127.279

0

127.508

222.419

Finansielle anlægsaktiver

3.660.047

1.281.953

Anlægsaktiver

4.968.280

3.119.656

25.408

2.237.806

3.373.780

3.717.972

3.568.169

2.888.189

Andre tilgodehavender

475.427

770.220

Periodeafgrænsningsposter

250.918

381.899

7.668.294

7.758.280

163.147

4.672.774

7.856.849

14.668.860

12.825.129

17.788.516

Immaterielle anlægsaktiver

6

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

7

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder

9

Andre tilgodehavender

Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver

8
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Balance 31. december
Passiver
Note

Selskabskapital

2014

2013

DKK

DKK

593.750

593.750

4.718.320

3.740.484

0

4.560.000

5.312.070

8.894.234

Hensættelse til udskudt skat

24.185

26.211

Hensatte forpligtelser

24.185

26.211

Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital

10

Kreditinstitutter

2.166.546

162.835

Leverandører af varer og tjenesteydelser

2.039.311

4.495.904

Gæld til tilknyttede virksomheder

1.199.843

1.047.652

Selskabsskat

209.443

1.249.784

Anden gæld

1.873.731

1.911.896

Kortfristede gældsforpligtelser

7.488.874

8.868.071

Gældsforpligtelser

7.488.874

8.868.071

12.825.129

17.788.516

Passiver
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
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Nærtstående parter og ejerforhold

12
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Noter til årsrapporten
1

DKK

Lønninger

5.492.830

7.847.708

Pensioner

0

87.020

115.623

140.888

5.608.453

8.075.616
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18

Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver

265.472

394.504

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

236.252

528.969

6.662

0

508.386

923.473

315.130

117.395

300

1.100

315.430

118.495

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

Gevinst og tab ved afhændelse

3

2013

DKK

Personaleomkostninger

Andre omkostninger til social sikring

2

2014

Finansielle indtægter
Renteindtægter tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter
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Noter til årsrapporten

4

DKK

3.454.659

Renteomkostninger tilknyttede virksomheder

0

11.837

2.463

Andre finansielle omkostninger

198.826

168.747

Kursreguleringer omkostninger

188.901

0

3.854.223

171.210

583.394

1.322.175

-2.026

-29.287

581.368

1.292.888

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

6

2013

DKK

Finansielle omkostninger
Nedskrivning af finansielle aktiver

5

2014

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede patenter

Goodwill &
rettigheder

Software

DKK

DKK

DKK

Kostpris 1. januar

160.000

3.247.783

1.641.762

Tilgang i årets løb

0

0

159.342

Afgang i årets løb

0

-2.297.239

-976.763

160.000

950.544

824.341

0

2.889.663

1.363.835

Ned- og afskrivninger 1. januar
Korrektion af afskrivninger tidligere år

22.222

-22.222

0

Årets afskrivninger

53.333

158.578

53.561

0

-2.297.239

-763.182

75.555

728.780

654.214

84.445

221.764

170.127

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang

Regnskabsmæssig værdi 31. december
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Noter til årsrapporten
7

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af lejede lokaler

DKK

DKK

Kostpris 1. januar

2.573.955

174.337

Tilgang i årets løb

709.590

0

Afgang i årets løb

-1.262.622

-78.425

Kostpris 31. december

2.020.923

95.912

Ned- og afskrivninger 1. januar

1.575.005

131.630

Tilbageførsel af nedskrivninger
Årets afskrivninger
Årets ned- og afskrivninger på afhændede aktiver
Ned- og afskrivninger 31. december
Regnskabsmæssig værdi 31. december

8

0

-6.191

217.050

19.202

-579.524

-72.234

1.212.531

72.407

808.392

23.505

2014

2013

DKK

DKK

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris 1. januar

1.210.543

320.543

Tilgang i årets løb

0

890.000

Afgang i årets løb

-125.000

0

1.085.543

1.210.543

-151.009

-165.426

-32.229

12.305

Årets resultat

2.502.955

2.112

Værdireguleringer 31. december

2.319.717

-151.009

Regnskabsmæssig værdi 31. december

3.405.260

1.059.534

Kostpris 31. december
Værdireguleringer 1. januar
Årets værdiregulering
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Noter til årsrapporten
9

2014

2013

DKK

DKK

Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris 1. januar

0

0

Tilgang i årets løb

62.500

0

Kostpris 31. december

62.500

0

0

0

Årets resultat

64.779

0

Værdireguleringer 31. december

64.779

0

127.279

0

Værdireguleringer 1. januar

Regnskabsmæssig værdi 31. december

10 Egenkapital

Selskabskapital

Overført
resultat

Foreslået
udbytte for
regnskabsåret

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

593.750

3.740.483

4.560.000

8.894.233

Ordinært udbytte

0

0

-4.560.000

-4.560.000

Bevægelser egne aktier

0

165.663

0

165.663

Årets resultat

0

812.174

0

812.174

593.750

4.718.320

0

5.312.070

Egenkapital 1. januar

Egenkapital 31. december

Selskabskapitalen består af 38.000.000 aktier à nominelt DKK 0,015625. Ingen aktier er tillagt særlige
rettigheder.
Selskabets beholdning af egne aktier udgør 1.420.917 aktier a kr 0,015625 pr. stk. Disse er erhvervet til en
købesum på gns. DKK1,064. Beholdningen udgør 3,74 % af selskabskapitalen.
Aktiebaseret vederlag
Der er i overført resultat primo under egenkapitalen indregnet DKK 166.353 (2013: 166.353) vedrørende
aktieoptioner til ledelsen.
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Noter til årsrapporten

11

2014

2013

DKK

DKK

1.420.917

1.413.910

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Sikkerhedsstillelser
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for kreditinstitutter:
Der er stillet aktier i European Lifecare Group A/S til sikkerhed, antal:

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser:
Selskabet har stillet pant på DKK 143.000 i selskabets bil til sikkerhed for
billån.
Eventualforpligtelser
Selskabet har indgået lejeaftaler til en værdi af TDKK 1.165 (2013: TDKK 1.777).
Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med Danske Lægers Forskningscenter A/S og Danske
Lægers Vaccinations Service ApS.
Sambeskatning:
Selskabet hæfter solidarisk for koncernens sambeskatning.

12 Nærtstående parter og ejerforhold
Grundlag
Øvrige nærtstående parter
Thorbjörn Graarud

Bestyrelsesmedlem, formand

Keld Østergaard

Bestyrelsesmedlem

Henrik Korsholm Jeppesen

Bestyrelsesmedlem

Karsten Østergaard

Bestyrelsesmedlem

John Enok Mandrup Madsen

Direktion
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Noter til årsrapporten
12 Nærtstående parter og ejerforhold (fortsat)
Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5%
af selskabskapitalen:

Makoa Vax ApS, Fichtenstrasse 13, CH-6315 Oberaegeri, Zug, CVR 32 44 89 92
BANQUE INTERNATIONALE, LUXEMBOURG SA, BOTIE POSTALE 2205 69, ROUTE D'ESCH L-2953
LUXEMBOURG
Dorthe Jeppesen Holding ApS, Lars Nielsens Vej 14, 2970 Hørsholm, CVR 33 03 47 25
Keld Østergaard, Fichtenstrasse 13, CH-6315 Oberaegeri, Schweiz
DC Consulting GmbH, Fichtenstrasse 13, CH-6315 Oberaegeri, Schweiz
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Regnskabspraksis
Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for European Lifecare Group A/S for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2014 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
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. Gevinster og tab, der opstår på
grund af forskelle mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
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Regnskabspraksis
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post, jf. dog afsnittet regnskabsmæssig afdækning.
Resultatopgørelsen for udenlandske dattervirksomheder, der er selvstændige enheder, omregnes til
transaktionsdagens kurs eller en tilnærmet gennemsnitskurs. Balanceposterne omregnes til balancedagens
kurs. Valutakursreguleringer, der opstår ved omregning af egenkapitaler primo året og valutakursreguleringer, der opstår som følge af omregning af resultatopgørelsen til balancedagens kurs, indregnes
direkte i egenkapitalen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af influenzavacciner indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Omkostninger til vareforbrug
Omkostninger til vareforbrug indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at
opnå årets 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 .
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året med fradrag af afskrivning af
goodwill under posterne ”Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder”. I
resultatopgørelsen indregnes nedskrivning af tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder..
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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 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.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives
lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.
Rettigheder afskrives over 10 år.
Software afskrives over 3 - 5 år.
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:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

3 - 5 år
5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.600 omkostningsføres i anskaffelsesåret.
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes til kostpris og måles
efterfølgende efter indre værdis metode.

18

Regnskabspraksis
I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i dattervirksomheder" og "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 positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill).
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i 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 dattervirksomheder og
associerede virksomheder.
dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til
DKK 0. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes
ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien
opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
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.
Egenkapital
Udbytte
Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Egne Aktier
Købs-/og salgssummer for egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen.
Aktiebaseret vederlag
Direktion og bestyrelsesmedlemmer har fået tildelt optioner. Dagværdien på optionerne indregnes på
tildelingstidspunktet som en omkostning i resultatopgørelsen over indtjeningsperioden. Et tilsvarende
beløb er indregnet under egenkapitalen.
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Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke-skattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvis disse - bortset fra ved virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på det regnskabsmæssige resultat eller
den skattepligtige indkomst.
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. I de tilfælde, hvor opgørelse af
skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed.
Finansielle gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter
i de efterfølgende regnskabsår.
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