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Ledelsesberetning

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2019 31. december 2019 for Mycometer A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.
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Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 8. juni 2020

I direktionen:

Morten Reeslev
Direktør

I bestyrelsen:

Henrik Skaanderup

Morten Reeslev

Morten Miller
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Mycometer A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Mycometer A/S for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31.
december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter 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 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.
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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)
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. 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
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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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 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.

-

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

-

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende,
samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har
udarbejdet, er rimelige.

-

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 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.
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-

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.

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 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.
Allerød, den 8. juni 2020
Piaster Revisorerne,
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 25 16 00 37

Stefan Sølvhøj Johansson
statsautoriseret revisor
mne34123
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Selskabsoplysninger
Mycometer A/S
Dr Neergaards Vej 3
2970 Hørsholm
Telefon:
E-Mail:
Hjemmeside:

39 16 10 72
info@mycometer.dk
www.mycometer.dk

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

24 23 17 12
1. juli 1999
Rudersdal
1. januar - 31. december

Direktion

Morten Reeslev

Bestyrelse

Henrik Skaanderup
Morten Reeslev
Morten Miller

Revisor
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3450 Allerød
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Selskabet
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Virksomhedens væsentligste aktiviteter er indenfor forskning og udvikling af hurtigmetoder til
kvantificering og påvisning af skimmelsvamp og bakterier i indeklima og i væsker.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Efter regnskabsårets afslutning er der sket udbrud af sygdommen COVID19. Spredningen af
Coronavirus samt en delvis nedlukning af samfundet, har medført en større økonomisk
usikkerhed. Selskabet er på nuværende tidspunkt påvirket i begrænset omfang af udbruddet.
Egne kapitalandele
Selskabet har i regnskabsåret besiddet en beholdning af egne aktier, svarende til 25.000 aktier á
1 kr., svarende til 4,6% af den samlede aktiekapital. Beholdningen blev erhvervet til brug for et
tidligere aktieprogram for en medarbejder.
Selskabets egne kapitalandele er i 2019 blevet reduceret til kr. 0 ved en kapitalnedsættelse.
Af den samlede egenkapital udgør egne aktier en værdi på t.kr. 0.
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Årets resultat er positivt påvirket af en tilbageførsel af en nedskrivning på et tilgodehavende hos
en tilknyttet virksomhed. Tilbageførslen er indregnet i resultatopgørelsen under "Nedskrivning
af finansielle aktiver" med t.kr. 482.

Note

2019

2018

8.607.839

7.627.631

-5.130.458
-135.288

-5.570.154
-118.496

3.342.093

1.938.981

70.249
135.871
481.961
-67.815

105.608
310.177
704.329
-134.806

3.962.359

2.924.289

-782.550

-518.988

Årets resultat

3.179.809

2.405.301

Forslag til resultatdisponering
Overført overskud
Reserve for udviklingsomkostninger
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen

1.712.596
-32.787
1.500.000

1.356.891
-51.590
1.100.000

Disponeret i alt

3.179.809

2.405.301

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger

1
2

Driftsresultat
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
Finansielle indtægter
Nedskrivning af finansielle aktiver
Finansielle omkostninger
Ordinært resultat før skat
Skat af årets resultat

3
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Balance pr. 31. december
Aktiver

Færdiggjorte udviklingsprojekter

4

2019

2018

142.468

119.502

142.468

119.502

361.225

362.521

361.225

362.521

501
2.270.400

501
2.270.400

Finansielle anlægsaktiver

2.270.901

2.270.901

Anlægsaktiver

2.774.594

2.752.924

Varebeholdninger

2.543.865

1.751.348

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavender hos associerede virksomheder
Andre tilgodehavender
Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter

1.077.511
5.388.518
186.783
241.183
0
180.794

809.775
3.167.610
180.420
217.058
85.012
82.367

Kortfristede tilgodehavender

7.074.789

4.542.242

Likvide beholdninger

2.425.505

3.312.713

Omsætningsaktiver

12.044.159

9.606.303

Aktiver i alt

14.818.753

12.359.227

Immaterielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5

Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder

6
7

8
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Note

Balance pr. 31. december
Passiver

Selskabskapital
Reserve for udviklingsomkostninger
Overført resultat
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen

2019

2018

542.570
111.125
10.614.464
1.500.000

567.570
93.212
8.879.116
1.100.000

Egenkapital

9

12.768.159

10.639.898

Hensættelser til udskudt skat

10

197.000

130.000

Hensatte forpligtelser

197.000

130.000

Anden gæld

176.974

0

Langfristede gældsforpligtelser

11

176.974

0

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat
Anden gæld

11

0
716.681
298.550
661.389

0
431.703
0
1.157.626

Kortfristede gældsforpligtelser

1.676.620

1.589.329

Gældsforpligtelser

1.853.594

1.589.329

14.818.753

12.359.227

Passiver i alt
Særlige poster

12
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Note

Noter

1 Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Omkostninger til social sikring

2018

4.988.301
83.316
58.841

5.466.454
48.001
55.699

5.130.458

5.570.154

9

9

93.254
42.034

88.796
29.700

135.288

118.496

715.550
67.000
0

460.988
58.000
0

782.550

518.988

156.002
65.000

136.002
20.000

Kostpris 31. december

221.002

156.002

Afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger

36.500
42.034

6.800
29.700

Afskrivninger 31. december

78.534

36.500

142.468

119.502

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

2 Af- og nedskrivninger
Afskrivninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Afskrivninger, færdiggjorte udviklingsprojekter

3 Skat af årets resultat
Skat af ordinært resultat
Regulering af udskudt skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år

4 Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris 1. januar
Årets tilgang

Regnskabsmæssig værdi 31. december

Selskabet har færdigudviklet en android version af vores produkt: Bactiquant App. Således
er Bactiquant App nu tilgængelig på begge de store mobiltelefon platforme IoS og Android.
Produktet er frit tilgængelig for vores kunder.
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2019

Noter

5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar
Årets tilgang

2018

1.356.788
91.958

1.000.678
356.110

1.448.746

1.356.788

994.267
93.254

905.471
88.796

1.087.521

994.267

361.225

362.521

501

501

501

501

Værdireguleringer 1. januar

0

0

Værdireguleringer 31. december

0

0

501

501

Kostpris 31. december
Afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger
Afskrivninger 31. december
Regnskabsmæssig værdi 31. december

6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris 1. januar
Kostpris 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december
Informationer, jf. seneste årsregnskab

Ejerandel

Selskabskapital
(DKK)

Årets
resultat
(DKK)

Egenkapital
(DKK)

Mycometer, Inc.
Hjemsted: Tampa, Florida

90%

496

575.623

-1.011.392

Mycometer Asia PTE. Ltd.
Hjemsted: Altez, Singapore

100%

5

-915.497

-1.505.325
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2019

Noter

7 Kapitalandelse i associerede virksomheder
Kostpris 1. januar

2018

2.270.400

2.270.400

2.270.400

2.270.400

Værdireguleringer 1. januar

0

0

Værdireguleringer 31. december

0

0

2.270.400

2.270.400

Kostpris 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december
Informationer, jf. seneste årsregnskab

Ejerandel
Bactimatic A/S
Hjemsted: Hørsholm
CVR-nr. 33 77 35 44

50%

Selskabskapital
(DKK)

500.000

Årets
resultat
(DKK)

-100.007

Egenkapital
(DKK)

18.212

8 Tilgodehavender hos associerede virksomheder
Mycometer A/S har et tilgodehavende på t.kr. 187 hos den associerede virksomhed
Bactimatic A/S. Der er underskrevet en tilbagetrædelseserklæring til og med 31. december
2020 på dette tilgodehavende.
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2019

2019

2018

567.570
-25.000

567.570
0

Selskabskapital 31. december

542.570

567.570

Reserve for udviklingsomkostninger 1. januar
Årets tilgang
Forslag til årets resultatfordeling

93.212
50.700
-32.787

129.202
15.600
-51.590

Reserve for udviklingsomkostninger 31. december

111.125

93.212

8.879.116
48.452
-50.700
25.000
1.712.596

7.489.373
48.452
-15.600
0
1.356.891

Overført resultat 31. december

10.614.464

8.879.116

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 1. januar
Udbetalt udbytte
Forslag til årets resultatfordeling

1.100.000
-1.100.000
1.500.000

1.100.000
-1.100.000
1.100.000

1.500.000

1.100.000

12.768.159

10.639.898

542.570

567.570

542.570

567.570

9 Egenkapital
Selskabskapital 1. januar
Kapitalnedsættelse

Overført resultat 1. januar
Modtaget ordinært udbytte af egne kapitalandele
Overført til reserve for udviklingsomkostninger
Kapitalnedsættelse
Forslag til årets resultatfordeling

Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 31. december
Egenkapital 31. december

I de seneste 5 år er selskabets aktiekapital blevet udvidet
med kr. 42.570 i forbindelse med en kapitalforhøjelse
foretaget i regnskabsåret 2016 og med en
kapitalnedsættelse på kr. 25.000 i 2019.
Aktiekapital
Aktiekapitalen er fordelt således:
542.570 aktier á nom. 1 kr. (567.570 aktier i 2018)

13

Penneo dokumentnøgle: 4X1N6-ELDZ0-VVF03-6Y6XN-HXDGT-8GWHT

Noter

Noter
2019
10 Hensættelser til udskudt skat
Udskudt skat 1. januar
Regulering af udskudt skat i året

2018

130.000
67.000

72.000
58.000

197.000

130.000

Anden gæld

Gæld i alt
31. december 2019

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

176.974

0

176.974

0

176.974

0

176.974

0

12 Særlige poster
Årets resultat er positivt påvirket af en tilbageførsel af en nedskrivning på et tilgodehavende
hos en tilknyttet virksomhed. Tilbageførslen er indregnet i resultatopgørelsen under
"Nedskrivning af finansielle aktiver" med t.kr. 482.
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11 Langfristede gældsforpligtelser

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med de i årsregnskabsloven nævnte bestemmelser
for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse
C.
Den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, i resultatopgørelsen med de beløb,
der vedrører regnskabsåret.
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.
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. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på
balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og
kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen
under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
Koncernregnskab
I overensstemmelse med årsregnskabslovens undtagelsesbestemmelse er der ikke udarbejdet
koncernregnskab.
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Generelt

Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten omfatter årets nettoomsætning fratrukket årets vareforbrug, andre
driftsindtægter og andre eksterne omkostninger. De enkelte poster vises ikke særskilt i
resultatopgørelsen i henhold til årsregnskabslovens § 32.
Nettoomsætning
Nettoomsætning omfatter faktureret salg af varer og tjenesteydelser. Indregning sker, når
sted inden regnskabsårets udløb
forpligtende salgsaftale
● salgsprisen er fastlagt, og
● indbetalingen er modtaget, eller modtagelse kan forventes med rimelig sikkerhed
● der foreligger en

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse
med salget.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til
vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition, samt patenter og omkostninger for at opnå
akkrediteringer.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger mv. til selskabets
personale.
Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i
forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
Udbytte fra tilknyttede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes udbytte fra tilknyttede virksomheder deklareret i regnskabsåret.
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● levering er fundet

Anvendt regnskabspraksis
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, samt
tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Årets skat, 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.

Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og
identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt
fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er
hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den
pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige
udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne
afholdes.
Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger,
der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne.
Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. For
udviklingsprojekter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, udgør den maksimale
afskrivningsperiode restløbetiden for de pågældende rettigheder. Udviklingsprojekter
nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Den forventede levetid er fastsat til 5 år.
På egenkapitalen bindes en reserve for udviklingsomkostninger der tilsvarer omkostninger der
er aktiveret med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger og med regulering fra udskudt
skat.
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Balancen

Anvendt regnskabspraksis
Nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om
der er indikationer for værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette
tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er
lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere
genindvindingsværdi.

Aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv
ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den
gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:

Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Forventet
restværdi
0-20%

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse indregnes i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter
henholdsvis andre driftsomkostninger.
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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.

Anvendt regnskabspraksis
Nedskrivning af materielle anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om
der er indikationer for værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette
tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er
lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere
genindvindingsværdi.

Aktiver hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv
ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den
gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris med fradrag af nedskrivning. Hvor
kostprisen overstiger genindvindingsværdien nedskrives til denne lavere værdi.
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris med fradrag af nedskrivning. Hvor
kostprisen overstiger genindvindingsværdien nedskrives til denne lavere værdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med
tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for
råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
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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.

Anvendt regnskabspraksis
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på
generalforsamlingen.
Egenkapital
Reserve for udviklingsomkostninger
Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger. Reserven
kan ikke benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis
de indregnede udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af virksomhedens drift. Dette sker
ved overførsel direkte til egenkapitalens frie reserver.
Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på
generalforsamlingen.
Egne kapitalandele
Købs- og salgssummer for egne aktier indregnes direkte i egenkapitalen. Kapitalnedsættelse
ved annullering af egne aktier reducerer selskabskapitalen med et beløb svarende til aktiernes
nominelle værdi og forøger overført resultat. Udbytte af egne aktier indregnes direkte i
egenkapitalen under overført resultat.
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Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger
omregnet til balancedagens valutakurs.

Anvendt regnskabspraksis
Skyldig skat og udskudt skat
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.

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. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til
nettorealisationsværdi.
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 bortset fra
poster, der føres direkte på egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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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.
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