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Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2017 for Witt Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncer-

nens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets og koncer-

nens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen

omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 31. maj 2018

Direktion

Allan Witt Kempel
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Witt Invest ApS

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af koncernens og

selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Witt Invest ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt

regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen (”regnska-

bet”).

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-

re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-

visionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen 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 grund-

lag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse 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

koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi

har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og 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 koncernen eller 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 fejlinforma-

tion, 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 fejlinfor-

mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-

ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om

effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 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 for-

bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og selskabets evne

til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå-

tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er til-

strækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er op-

nået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

føre, at koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan

måde, at der gives et retvisende billede heraf.

 Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller

forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er

ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revi-

sionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler

i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Herning, den 31. maj 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Henrik Skjøtt Sørensen

statsautoriseret revisor

mne26807

4



Selskabsoplysninger

Selskabet Witt Invest ApS

Gødstrup Søvej 9

Gødstrup

7400 Herning

CVR-nr.: 10 00 01 57

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Herning

Direktion Allan Witt Kempel

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Platanvej 4

7400 Herning

Pengeinstitut Jyske Bank

Sølvgade 24

7400 Herning
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Koncernoversigt

Moderselskab

Konsoliderede 
dattervirksomheder

Witt Invest ApS
Danmark
Nom. TDKK 125

Witt Hvidevarer A/S
Danmark
Nom. TDKK 1.000

100%

Witt Sverige AB
Sverige
Nom. TSEK 100

100%

Witt Norge NUF (salgsfilial)
Danmark
Nom. TNOK 0

Witt Hvidevarer A/S  filial Finland
Danmark
Nom. TEUR 0

100%

100%

WCC Holding ApS
Danmark
Nom. TDKK 125

100%Witt Ejendomme ApS
Danmark
Nom. TDKK 126

Rammefabrikken Kig Ind A/S
Danmark
Nom. TDKK 1.001

Witt UK & Ireland Ltd.
Storbritannien
Nom. TGBP 1

100%

100%

51,05%

Domenico ApS
Danmark
Nom. TDKK 80

100%

WittCare ApS
Danmark
Nom. TDKK 50

WittClinic Herning ApS
Danmark
Nom. TDKK 50

100%

100%
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Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

Koncern

2017

TDKK

2016

TDKK

2015

TDKK

2014

TDKK

2013

TDKK

Hovedtal

Resultat

Nettoomsætning 544.615 496.964 437.477 357.264 357.752

Resultat af ordinær primær drift 62.683 48.577 36.433 26.263 28.220

Resultat før finansielle poster 62.820 49.034 37.178 26.065 28.211

Resultat af finansielle poster -28 366 -2.923 -1.227 -5.384

Årets resultat 48.838 38.480 27.617 19.603 16.185

Balance

Balancesum 376.252 317.157 261.657 224.865 200.219

Egenkapital 223.364 189.371 152.458 126.599 112.820

Pengestrømme

Pengestrømme fra:

- driftsaktivitet 48.596 13.940 6.072 184 44.405

- investeringsaktivitet -20.555 -21.186 -4.610 -7.010 -14.021

heraf investering i materielle anlægsaktiver -20.813 -21.539 -5.084 -10.962 -14.060

- finansieringsaktivitet 2.486 -6.444 -2.988 -8.398 -1.391

Årets forskydning i likvider 30.527 -13.690 -1.526 -15.224 28.993

Antal medarbejdere 115 109 85 0 0

Nøgletal i %

Afkastningsgrad %16,7 %15,5 %14,2 %11,6 %14,1

Soliditetsgrad %59,4 %59,7 %58,3 %56,3 %56,3

Forrentning af egenkapital %23,7 %22,5 %19,8 %16,4 %15,4

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og

vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Koncernens hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i handel med et bredt sortiment indenfor

hårde hvidevarer, innovative og moderne husholdningsprodukter.

Udvikling i året

Koncernens resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på TDKK 48.838, og koncernens balance pr. 31.

december 2017 udviser en egenkapital på TDKK 223.364.

Koncernens væsentligste aktiver består af varebeholdninger og tilgodehavender fra salg. Udviklingen i

varebeholdningernes sammensætning og kuranshed samt boniteten i koncernens kunder vurderes

løbende.

Årets resultat for koncernen har indfriet ledelsens forventninger hertil og anses for tilfredsstillende.

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Nettoomsætningen på DKK 545 mio. er forbedret med DKK 48 mio. i forhold til sidste år.

Nettoomsætningen er som forventet i forbindelse med en ændring i agenturer og produktsortiment.

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Ledelsen forenter ændrede markedsvilkår og dermed en udfordring for at opretholde koncernens

nuværende nettoomsætning og indtjening for det kommende år.

I lighed med tidligere år fokuserer ledelsen til stadighed på udvikling af nye koncepter og en udvidelse af

produktsortimentet med fokus på kundernes latente behov, hvilket hidtil har vist sig at være lønsomt i et

stadigt udfordrende marked.

Samfundsansvar

Koncernen har ikke en nedskrevet politik for samfundsansvar. Ledelsen er opmærksom på udfordringerne,

der ligger i forhold til samfundsansvar og arbejder kontinuerligt med forbedringer på området.

Koncernen opererer på flere markeder og det er ledelsens hensigt at arbejde i overensstemmelse med de

lokale love og regler.

Bestyrelsesvalg

Selskabet har ikke politikker for regulering af kønsfordelingen i bestyrelsen. Den nuværende fordeling af

bestyrelsen er sammensat af mænd.
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Ledelsesberetning

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Koncern Moderselskab

Note 2017

TDKK

2016

TDKK

2017

TDKK

2016

TDKK

Nettoomsætning 1 544.615 496.964 0 0

Andre driftsindtægter 137 457 0 257

Omkostninger til råvarer og

hjælpematerialer -390.599 -366.659 0 0

Andre eksterne omkostninger -29.368 -27.645 -50 -90

Bruttoresultat 124.785 103.117 -50 167

Personaleomkostninger 2 -56.506 -49.835 0 0

Af- og nedskrivninger af materielle

anlægsaktiver 3 -5.459 -4.248 0 0

Resultat før finansielle poster 62.820 49.034 -50 167

Indtægter af kapitalandele i

dattervirksomheder 4 0 0 48.352 38.566

Indtægter af kapitalandele i

associerede virksomheder 5 47 0 0 0

Finansielle indtægter 6 1.244 1.406 114 0

Finansielle omkostninger 7 -1.319 -1.040 -353 -649

Resultat før skat 62.792 49.400 48.063 38.084

Skat af årets resultat 8 -13.954 -10.920 55 176

Årets resultat 48.838 38.480 48.118 38.260
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Balance 31. december

Aktiver

Koncern Moderselskab

Note 2017

TDKK

2016

TDKK

2017

TDKK

2016

TDKK

Grunde og bygninger 83.520 73.630 0 0

Produktionsanlæg og maskiner 1.587 1.324 0 0

Driftsmateriel og inventar 10.444 5.470 0 0

Materielle anlægsaktiver 9 95.551 80.424 0 0

Kapitalandele i tilknyttede virksomhe-

der 10 0 0 219.366 204.859

Kapitalandele i associerede

virksomheder 11 47 0 0 0

Finansielle anlægsaktiver 47 0 219.366 204.859

Anlægsaktiver 95.598 80.424 219.366 204.859

Varebeholdninger 12 112.408 119.270 0 0

Tilgodehavender fra salg og

tjenesteydelser 112.378 90.995 0 0

Tilgodehavender hos tilknyttede

virksomheder 0 0 23.986 1.894

Tilgodehavender hos associerede

virksomheder 2.231 0 0 0

Andre tilgodehavender 14.501 13.651 1 1

Udskudt skatteaktiv 15 1.107 1.983 0 0

Selskabsskat 873 0 1.040 0

Tilgodehavende selskabsskat hos

tilknyttede virksomheder 0 0 10.379 11.186

Periodeafgrænsningsposter 13 492 363 0 0

Tilgodehavender 131.582 106.992 35.406 13.081

Likvide beholdninger 36.664 10.471 0 0

Omsætningsaktiver 280.654 236.733 35.406 13.081

Aktiver 376.252 317.157 254.772 217.940
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Balance 31. december

Passiver  

Koncern Moderselskab

Note 2017

TDKK

2016

TDKK

2017

TDKK

2016

TDKK

Selskabskapital 132 125 125 125

Reserve for opskrivninger 7.578 7.578 7.578 7.578

Reserve for nettoopskrivning efter

den indre værdis metode 0 0 206.202 166.695

Overført resultat 207.508 174.242 1.313 7.547

Foreslået udbytte for regnskabsåret 6.000 6.000 6.000 6.000

Egenkapital henført til kapitalejere

af moderselskabet 221.218 187.945 221.218 187.945

Minoritetsinteresser 2.146 1.426 0 0

Egenkapital 223.364 189.371 221.218 187.945

Andre hensættelser 16 17.101 17.298 0 0

Hensatte forpligtelser 17.101 17.298 0 0

Gæld til realkreditinstitutter 29.297 21.247 0 0

Deposita 21 0 0 0

Langfristet gæld 17 29.318 21.247 0 0
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Balance 31. december

Passiver

Koncern Moderselskab

Note 2017

TDKK

2016

TDKK

2017

TDKK

2016

TDKK

Gæld til realkreditinstitutter 17 1.998 1.562 0 0

Kreditinstitutter 26.009 30.343 0 0

Modtagne forudbetalinger fra kunder 33 291 0 0

Leverandører af varer og

tjenesteydelser 45.418 38.991 0 0

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 25.964 23.645

Gæld til selskabsdeltagere og

ledelse 3.813 2.603 3.813 2.603

Selskabsskat 0 3.743 0 3.692

Anden gæld 29.029 11.708 3.777 55

Periodeafgrænsningsposter 18 169 0 0 0

Kortfristet gæld 106.469 89.241 33.554 29.995

Gældsforpligtelser 135.787 110.488 33.554 29.995

Passiver 376.252 317.157 254.772 217.940

Resultatdisponering 14

Eventualposter og øvrige

økonomiske forpligtelser 21

Nærtstående parter 22

Honorar til generalforsamlingsvalgt

revisor 23

Anvendt regnskabspraksis 24
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Egenkapitalopgørelse

Koncern

Selskabs-

kapital

Reserve for op-

skrivninger

Reserve for net-

toopskrivning

efter den indre

værdis metode

Overført

resultat

Foreslået udbyt-

te for regn-

skabsåret

Egenkapital

ekskl. minori-

tetsinteresser

Minoritets-

interesser I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK

Egenkapital 1. januar 125 7.578 0 174.242 6.000 187.945 1.426 189.371

Valutakursregulering 7 0 0 -163 0 -156 0 -156

Betalt ordinært udbytte 0 0 0 0 -6.000 -6.000 0 -6.000

Regulering af sikringsinstrumenter til

dagsværdi primo 0 0 0 -4.005 0 -4.005 0 -4.005

Regulering af sikringsinstrumenter til

dagsværdi ultimo 0 0 0 -7.135 0 -7.135 0 -7.135

Skat af årets regulering af

sikringsinstrumenter 0 0 0 2.451 0 2.451 0 2.451

Årets resultat 0 0 0 42.118 6.000 48.118 720 48.838

Egenkapital 31. december 132 7.578 0 207.508 6.000 221.218 2.146 223.364
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Egenkapitalopgørelse

Moderselskab

Selskabs-

kapital

Reserve for op-

skrivninger

Reserve for net-

toopskrivning

efter den indre

værdis metode

Overført

resultat

Foreslået udbyt-

te for regn-

skabsåret I alt

Minoritets-

interesser I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK

Egenkapital 1. januar 125 7.578 166.695 7.547 6.000 187.945 0 187.945

Betalt ordinært udbytte 0 0 0 0 -6.000 -6.000 0 -6.000

Valutakursregulering udenlandske enheder 0 0 -156 0 0 -156 0 -156

Regulering af sikringsinstrumenter til

dagsværdi primo 0 0 -4.005 0 0 -4.005 0 -4.005

Regulering af sikringsinstrumenter til

dagsværdi ultimo 0 0 -7.135 0 0 -7.135 0 -7.135

Skat af årets regulering af

sikringsinstrumenter 0 0 2.451 0 0 2.451 0 2.451

Årets resultat 0 0 48.352 -6.234 6.000 48.118 0 48.118

Egenkapital 31. december 125 7.578 206.202 1.313 6.000 221.218 0 221.218
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

Koncern

Note 2017

TDKK

2016

TDKK

Årets resultat 48.838 38.480

Reguleringer 19 19.259 13.861

Ændring i driftskapital 20 -4.180 -27.788

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 63.917 24.553

Renteindbetalinger og lignende 1.243 1.291

Renteudbetalinger og lignende -1.319 -1.014

Pengestrømme fra ordinær drift 63.841 24.830

Betalt selskabsskat -15.245 -10.890

Pengestrømme fra driftsaktivitet 48.596 13.940

Køb af materielle anlægsaktiver -20.813 -21.539

Køb af finansielle anlægsaktiver m.v. 0 35

Salg af materielle anlægsaktiver 258 318

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -20.555 -21.186

Tilbagebet. af gæld til realkreditinstitut, netto 0 -944

Optagelse af gæld til realkreditinstitut, netto 8.486 0

Betalt udbytte -6.000 -5.500

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 2.486 -6.444

Ændring i likvider 30.527 -13.690

Likvider 1. januar -19.872 -6.182

Likvider 31. december 10.655 -19.872

Likvider specificeres således:

Likvide beholdninger 36.664 10.471

Kassekredit -26.009 -30.343

Likvider 31. december 10.655 -19.872
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Noter til årsregnskabet

1 Nettoomsætning

Afsætningen af koncernens produkter sker på de Skandinaviske markeder og Storbritannien.

Af konkurrencemæssige hensyn oplyser ledelsen ikke nettoomsætningen på de geografiske markeder.

Koncern Moderselskab

2017

TDKK

2016

TDKK

2017

TDKK

2016

TDKK

2 Personaleomkostninger

Lønninger 50.545 44.618 0 0

Pensioner 3.164 2.862 0 0

Andre omkostninger til social sikring 1.083 832 0 0

Andre personaleomkostninger 1.714 1.523 0 0

56.506 49.835 0 0

Heraf udgør vederlag til direktion og

bestyrelse 2.565 2.574 0 0

Gennemsnitligt antal beskæftigede

medarbejdere 115 109 0 0

3 Af- og nedskrivninger af

materielle anlægsaktiver

Afskrivninger af materielle anlægs-

aktiver 5.459 4.248 0 0

5.459 4.248 0 0

Der specificeres således:

Bygninger 3.170 2.547 0 0

Produktionsanlæg og maskiner 164 138 0 0

Andre anlæg, driftsmateriel og

inventar 1.782 1.297 0 0

Biler 343 266 0 0

5.459 4.248 0 0

17



Noter til årsregnskabet

Moderselskab

2017

TDKK

2016

TDKK

4 Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Andel af overskud i dattervirksomheder 48.863 38.315

Andel af underskud i dattervirksomheder -511 251

48.352 38.566

Koncern Moderselskab

2017

TDKK

2016

TDKK

2017

TDKK

2016

TDKK

5 Indtægter af kapitalandele i

associerede virksomheder

Andel af overskud i associerede

virksomheder 155 0 0 0

Andel af underskud i associerede

virksomheder -108 0 0 0

47 0 0 0

6 Finansielle indtægter

Renteindtægter fra tilknyttede

virksomheder 0 0 114 0

Andre finansielle indtægter 1.244 1.406 0 0

1.244 1.406 114 0

7 Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger tilknyttede

virksomheder 0 0 250 490

Andre finansielle omkostninger 1.319 1.040 103 159

1.319 1.040 353 649
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Koncern Moderselskab

2017

TDKK

2016

TDKK

2017

TDKK

2016

TDKK

8 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 10.623 11.375 -55 -136

Årets udskudte skat 876 464 0 0

Regulering af skat vedrørende

tidligere år 4 -76 0 -40

11.503 11.763 -55 -176

der fordeler sig således:

Skat af årets resultat 13.954 10.920 -55 -176

Skat af egenkapitalbevægelser -2.451 843 0 0

11.503 11.763 -55 -176

9 Materielle anlægsaktiver

Koncern

Grunde og byg-

ninger

Produktionsan-

læg og maski-

ner

Driftsmateriel

og inventar I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK

Kostpris 1. januar 90.093 9.098 11.857 111.048

Valutakursregulering 0 0 -147 -147

Tilgang i årets løb 13.060 427 7.326 20.813

Afgang i årets løb 0 0 -1.142 -1.142

Kostpris 31. december 103.153 9.525 17.894 130.572

Ned- og afskrivninger 1. januar 16.463 7.774 6.387 30.624

Valutakursregulering 0 0 -67 -67

Årets afskrivninger 3.170 164 2.125 5.459

Tilbageførte ned- og afskrivninger på

afhændede aktiver 0 0 -995 -995

Ned- og afskrivninger 31. december 19.633 7.938 7.450 35.021

Regnskabsmæssig værdi 31.

december 83.520 1.587 10.444 95.551
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Moderselskab

2017

TDKK

2016

TDKK

10 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris 1. januar 13.164 21.780

Tilgang i årets løb 0 1

Afgang i årets løb 0 -8.617

Kostpris 31. december 13.164 13.164

Værdireguleringer 1. januar 191.695 150.424

Årets afgang 0 9.978

Valutakursregulering -156 -261

Årets resultat 48.352 38.567

Udbytte til moderselskabet -50.000 -10.000

Årets regulering af sikringsinstrumenter til dagværdi -8.689 2.987

Kapitalforhøjelse 25.000 0

Værdireguleringer 31. december 206.202 191.695

Regnskabsmæssig værdi 31. december 219.366 204.859

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificeres således:

Navn Hjemsted Selskabskapital

Stemme- og

ejerandel

Witt Hvidevarer A/S Herning TDKK 1.000 %100

WCC Holding ApS Herning TDKK 125 %100

Witt Ejendomme

ApS Herning TDKK 125 %100

Rammefabrikken

Kig Ind A/S Herning TDKK 1.001 %51,05

Witt UK & Ireland

Ltd. UK TEUR 1 %100
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Koncern Moderselskab

2017

TDKK

2016

TDKK

2017

TDKK

2016

TDKK

11 Kapitalandele i associerede

virksomheder

Kostpris 1. januar 0 0 0 0

Kostpris 31. december 0 0 0 0

Værdireguleringer 1. januar 0 0 0 0

Årets resultat 47 0 0 0

Værdireguleringer 31. december 47 0 0 0

Regnskabsmæssig værdi 31.

december 47 0 0 0

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

Navn Hjemsted Selskabskapital

Stemme- og

ejerandel

LPC medical systens

B.V. Herning EUR 2 %33

WittClinic i NOR IVS Holland DKK 2 %50

Koncern Moderselskab

2017

TDKK

2016

TDKK

2017

TDKK

2016

TDKK

12 Varebeholdninger

Færdigvarer og handelsvarer 105.791 114.208 0 0

Forudbetaling for varer 6.617 5.062 0 0

112.408 119.270 0 0

13 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier,

abonnementer og renter.
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Koncern Moderselskab

2017

TDKK

2016

TDKK

2017

TDKK

2016

TDKK

14 Resultatdisponering    

Betalt ekstraordinært udbytte 0 3.000 0 3.000

Foreslået udbytte 6.000 6.000 6.000 6.000

Reserve for nettoopskrivning efter den

indre værdis metode 0 0 48.352 26.271

Minoritetsinteressers andel af

dattervirksomheders resultat 720 220 0 0

Overført resultat 42.118 29.260 -6.234 2.989

48.838 38.480 48.118 38.260

15 Udskudt skatteaktiv

Udskudt skatteaktiv 1. januar 1.983 2.447 0 0

Årets indregnede beløb i

resultatopgørelsen -876 -464 0 0

Udskudt skatteaktiv 31. december 1.107 1.983 0 0

Koncernes udskudte skatteaktiv består primært af midlertidige forskelle som følge af en forskel i

regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger på materialle anlægsaktiver.

16 Andre hensættelser

Virksomheden giver garanti på visse produkter og forpligter sig derved til at reparere eller erstatte varer, som

ikke er tilfredsstillende. Der er indregnet andre hensatte forpligtelser til forventede garantikrav på grundlag af

tidligere erfaringer vedrørende niveauet for reparationer og returvarer.

Andre hensættelser 17.101 17.298 0 0

17.101 17.298 0 0
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17 Langfristet gæld

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er

indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

Koncern Moderselskab

2017

TDKK

2016

TDKK

2017

TDKK

2016

TDKK

Gæld til realkreditinstitutter

Efter 5 år 21.086 14.705 0 0

Mellem 1 og 5 år 8.211 6.542 0 0

Langfristet del 29.297 21.247 0 0

Inden for 1 år 1.998 1.562 0 0

31.295 22.809 0 0

Deposita

Mellem 1 og 5 år 21 0 0 0

Langfristet del 21 0 0 0

Inden for 1 år 0 0 0 0

21 0 0 0

18 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgøres af modtagne forudbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.
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Koncern

2017

TDKK

2016

TDKK

19 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

Finansielle indtægter -1.244 -1.406

Finansielle omkostninger 1.319 1.040

Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg 5.322 3.792

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder -47 0

Skat af årets resultat 13.954 10.920

Andre reguleringer -45 -485

19.259 13.861

20 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger 6.860 -25.958

Ændring i tilgodehavender -24.593 -14.703

Ændring i andre hensatte forpligtelser -197 938

Ændring i leverandører m.v. 24.890 8.103

Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi -11.140 3.832

-4.180 -27.788
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Koncern Moderselskab

2017

TDKK

2016

TDKK

2017

TDKK

2016

TDKK

21 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Pant og sikkerhedsstillelse

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:

Grunde og bygninger med en

regnskabsmæssig værdi på 55.546 55.305 0 0

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for kreditinstitutter:

Der er afgivet virksomhedspant for i alt

TDKK 33.500 med pant i materielle

anlægsaktiver, varebeholdninger og

tilgodehavender fra salg og

tjenesteydelser med en samlet

regnskabsmæssig værdi på 217.087 204.691 0 0

Eventualforpligtelser

Koncernen har påtaget sig leasing

forpligtelser. Leasingkontrakterne har

en uopsigelighedsperiode på indtil 48

måneder. På balancetidspunktet

udgør leasingforpligtelserne i alt TDKK 2.691 942 0 0

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor alt mellemværende med kreditinstitutter og Rammefabrikken

Kig Ind A/S.
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22 Nærtstående parter

Grundlag

Bestemmende indflydelse

Allan Witt Kempel

Gødstrup Søvej 4

Gødstrup

7400 Herning

Hovedanpartshaver

Transaktioner

Der har ikke i årets løb bortset fra koncerninterne transaktioner og normalt ledelsesvederlag, været gennemført

transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, tilknyttede virksomheder eller øvrige

nærtstående parter.

Jf. ÅRL § 98 c., stk. 3 er transaktioner med helejede datterselskaber ikke oplyst.

Jf. ÅRL § 98 c., stk. 7 er transaktioner med øvrige nærtstående parter gennemført på normale markedsvilkår og

hermed ikke oplyst

Koncern Moderselskab

2017

TDKK

2016

TDKK

2017

TDKK

2016

TDKK

23 Honorar til

generalforsamlingsvalgt

revisor

Revisionshonorar til

PricewaterhouseCoopers 327 318 18 18

Andre erklæringsopgaver med sikker-

hed 8 8 0 0

Skatterådgivning 17 17 5 5

Honorar for andre ydelser 198 141 27 67

550 484 50 90
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24 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Witt Invest ApS for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er foretaget enkelte reklassifikationer

i sammenligningstallene. Reklassifikationerne har ingen påvirkning på resultat, balancesum eller

egenkapital.

Koncern- og årsregnskab for 2017 er aflagt i TDKK.

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 værdiregule-

ringer 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 af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige 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.
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24 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Konsolideringspraksis

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Witt Invest ApS samt virksomheder, hvori moderselskabet di-

rekte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem aktie-

besiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder

mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig men ikke bestemmende indflydelse, be-

tragtes som associerede virksomheder.

Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostnin-

ger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og

tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres.

Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets

andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncern-

forholdet blev etableret.

Minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser udgør en andel af koncernens samlede egenkapital. Årets resultat fordeles i resultat-

disponeringen på den del, som kan henføres til minoriteterne og den del, som kan henføres til modervirk-

somhedens kapitalejere. Minoritetsinteresser indregnes til den regnskabsmæssige værdi  af de overtagne

aktiver og forpligtelser på tidspunktet for erhvervelse af dattervirksomheder.

Ved efterfølgende ændringer i minoritetsinteresser medtages den ændrede andel i resultatet fra

tidspunktet for ændringen.

Leasing

Leasingkontrakter, hvor koncernen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten

(finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasing-

ydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rente eller en alternativ lånerente som diskon-

teringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for koncernens

øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasing-

ydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel

leasing  indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
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24 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Omregning af fremmed valuta

Som præsentationsvaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som 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 værdiregule-

ringerne 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 til-

godehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkost-

ninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Regnskabsmæssig sikring

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sik-

ring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sam-

men med de ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse, som kan henføres

til den risiko, der er afdækket.

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for

sikring af forventede fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under overført resultat for så

vidt angår den effektive del af sikringen. Den ineffektive del indregnes i resultatopgørelsen. Resulterer den

sikrede transaktion i et aktiv eller en forpligtelse, overføres det beløb, som er udskudt under egenkapitalen,

fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den

sikrede transaktion i en indtægt eller en omkostning, overføres det beløb, som er udskudt under

egenkapitalen, fra egenkapitalen til resultatopgørelsen i den periode, hvor den sikrede transaktion

indregnes. Beløbet indregnes i samme post som den sikrede transaktion.

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sik-

ring af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske dattervirksomheder eller associerede virksomheder,

indregnes direkte i egenkapitalen for så vidt angår den effektive del af sikringen, mens den ineffektive del

indregnes i resultatopgørelsen.
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24 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til

køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget

vil tilgå koncernen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er

anvendt for at opnå virksomhedens 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.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i for-

hold til virksomhedernes hovedaktivitet,  herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder 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 ”Indtægter af kapitalandele i

associerede virksomheder”.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret.
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24 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgø-

relsen 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

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:

Bygninger 15-50 år

Produktionsanlæg og maskiner 5-10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Aktiver med en kostpris på under TDKK 75 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indika-

tion af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre

værdis metode.

I balancen indregnes under posterne “Kapitalandele i dattervirksomheder“ og “Kapitalandele i associerede

virksomheder“ den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort
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24 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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 dattervirksomheder og associerede virksomheder hen-

lægges via overskudsdisponeringen til “Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode“ under

egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre

egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne og de associerede virksomheder.

Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til

DKK 0. Hvis moderselskabet har en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens under-

balance, 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 salgsomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyn-

tagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket nor-

malt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger ved-

rørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
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Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en begivenhed indtruffet senest på balance-

dagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele

for at indfri forpligtelsen.

Andre hensatte forpligtelser omfatter garantiforpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperio-

den på 1-5 år. De hensatte forpligtelser måles og indregnes på baggrund af erfaringerne med garantiarbej-

der.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs-

mæssig 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 udlig-

ning 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 ved-

rører 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 aconto-

skatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansiel-

le poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu

med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret

kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen

som en renteomkostning over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obli-

gationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på

lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering
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på optagelsestidspunktet.

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.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finan-

sieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke

kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter

omsætningsaktiver fratrukket kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle

og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri-

stede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider

Likvide midler består af ”Likvide beholdninger” og ”Kassekreditter”.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.
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Hoved- og nøgletal

Forklaring af nøgletal

Bruttomargin Bruttofortjeneste x 100

Nettoomsætning

Overskudsgrad Resultat før finansielle poster x 100

Nettoomsætning

Afkastningsgrad Resultat før finansielle poster x 100

Samlede aktiver

Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100

Samlede aktiver ultimo

Forrentning af egenkapital Ordinært resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital
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