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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober

2017 - 30. september 2018 for Langvang A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2017/18.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Borris, den 6. marts 2019

Direktion      

Jørgen Holk

Bestyrelse      

Flemming Holk

formand

Jørgen Holk Kristian Solsø
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejeren i Langvang A/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Langvang A/S for regnskabsåret 1. oktober 2017 -

30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder an-

vendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selska-

bets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktivite-

ter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 i overensstemmelse med års-

regnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard

for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der

udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i af-

snittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 bevis 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 overensstem-

melse 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 besvi-

gelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte drif-

ten; 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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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører

handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derud-

over udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for

vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det

er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende

handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi ud-

trykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Herning, den 6. marts 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Henrik Skjøtt Sørensen

statsautoriseret revisor

mne26807
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Selskabsoplysninger

Selskabet Langvang A/S

Højbyvej 3

Borris

6900 Skjern

Telefon: 97 36 63 65

Telefax: 97 36 63 80

CVR-nr.: 10 00 15 28

Regnskabsperiode: 1. oktober - 30. september

Hjemstedskommune: Ringkøbing-Skjern

Bestyrelse Flemming Holk, formand

Jørgen Holk

Kristian Solsø

Direktion Jørgen Holk

Revisor PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Platanvej 4

7400 Herning

Advokat Advokataktieselskabet Kirk Larsen og Ascanius

Bredgade 46A

6900 Skjern

Pengeinstitut Nykredit Bank

Dalgasgade 23

7400 Herning
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Hoved- og nøgletal

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

2017/18

TDKK

2016/17

TDKK

2015/16

TDKK

2014/15

TDKK

2013/14

TDKK

Hovedtal

Resultat

Bruttofortjeneste 3.048 8.826 3.713 2.893 5.291

Resultat før finansielle poster -735 4.114 168 -540 2.274

Resultat af finansielle poster 130 -48 16 -37 49

Årets resultat -512 3.084 296 -547 1.799

Balance

Balancesum 18.317 20.371 15.926 14.961 15.526

Egenkapital 14.721 15.233 12.149 11.853 12.399

Pengestrømme

Pengestrømme fra:

- driftsaktivitet 1.104 2.154 544 578 27

- investeringsaktivitet -1.674 -1.171 -1.151 -857 -465

- finansieringsaktivitet 244 412 -221 514 342

Årets forskydning i likvider -326 1.395 -828 235 -96

Antal medarbejdere 9 10 11 12 9

Nøgletal i %

Afkastningsgrad %-4,0 %20,2 %1,1 %-3,6 %14,6

Soliditetsgrad %80,4 %74,8 %76,3 %79,2 %79,9

Forrentning af egenkapital %-3,4 %22,5 %2,5 %-4,5 %15,6

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og

vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

5



Resultatopgørelse 1. oktober  - 30. september

Note 2017/18

DKK

2016/17

DKK

Bruttofortjeneste 3.047.511 8.825.624

Personaleomkostninger 2 -2.954.173 -4.002.487

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver 3 -828.234 -709.411

Resultat før finansielle poster -734.896 4.113.726

Finansielle indtægter 144.993 19.150

Finansielle omkostninger -15.096 -67.642

Resultat før skat -604.999 4.065.234

Skat af årets resultat 4 92.683 -980.972

Årets resultat -512.316 3.084.262

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.200.000 0

Overført resultat -1.712.316 3.084.262

-512.316 3.084.262
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Balance 30. september

Aktiver

Note 2018

DKK

2017

DKK

Grunde og bygninger 5 1.527.314 1.631.630

Stambesætning 6 3.569.900 3.678.500

Produktionsanlæg og maskiner 5 5.745.689 4.921.443

Materielle anlægsaktiver 10.842.903 10.231.573

Andre værdipapirer og kapitalandele 950.920 943.819

Andre tilgodehavender 1.465.000 1.150.000

Finansielle anlægsaktiver 2.415.920 2.093.819

Anlægsaktiver 13.258.823 12.325.392

Varebeholdninger 7 2.490.560 4.441.580

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 316.384 705.447

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.214.154 0

Andre tilgodehavender 196.458 1.918.116

Selskabsskat 179.456 0

Periodeafgrænsningsposter 152.877 144.505

Tilgodehavender 2.059.329 2.768.068

Likvide beholdninger 508.347 835.610

Omsætningsaktiver 5.058.236 8.045.258

Aktiver 18.317.059 20.370.650
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Balance 30. september

Passiver  

Note 2018

DKK

2017

DKK

Selskabskapital 600.000 600.000

Overført resultat 12.920.565 14.632.881

Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.200.000 0

Egenkapital 8 14.720.565 15.232.881

Hensættelse til udskudt skat 9 944.000 858.000

Hensatte forpligtelser 944.000 858.000

Kreditinstitutter 340.885 0

Leasingforpligtelser 744.670 763.887

Langfristede gældsforpligtelser 10 1.085.555 763.887

Kreditinstitutter 10 104.042 0

Leasingforpligtelser 10 179.335 282.107

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.148.018 996.611

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 79.116

Selskabsskat 0 708.349

Anden gæld 135.544 1.449.699

Kortfristet gæld 1.566.939 3.515.882

Gældsforpligtelser 2.652.494 4.279.769

Passiver 18.317.059 20.370.650

Væsentligste aktiviteter 1

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 13

Anvendt regnskabspraksis 14
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Pengestrømsopgørelse 1. oktober  - 30. september

Note 2017/18

DKK

2016/17

DKK

Årets resultat -512.316 3.084.262

Reguleringer 11 517.554 1.717.625

Ændring i driftskapital 12 1.676.466 -2.601.651

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 1.681.704 2.200.236

Renteindbetalinger og lignende 144.993 19.151

Renteudbetalinger og lignende -14.017 -64.839

Pengestrømme fra ordinær drift 1.812.680 2.154.548

Betalt selskabsskat -709.122 -102

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.103.558 2.154.446

Køb af materielle anlægsaktiver -1.551.464 -1.289.233

Køb af finansielle anlægsaktiver m.v. -322.101 96.539

Salg af materielle anlægsaktiver 200.000 21.250

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -1.673.565 -1.171.444

Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter 444.927 0

Nedbringelse af leasingforpligtelser -406.989 -403.102

Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder -79.116 -5.271

Indgåelse af leasingforpligtelser 285.000 820.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 243.822 411.627

Ændring i likvider -326.185 1.394.629

Likvider 1. oktober 835.610 -556.214

Kursregulering omsætningsværdipapirer -1.078 -2.805

Likvider 30. september 508.347 835.610

Likvider specificeres således:

Likvide beholdninger 508.347 835.610

Likvider 30. september 508.347 835.610
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Noter til årsregnskabet

1 Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i avl, opdræt og salg af grise.

2017/18

DKK

2016/17

DKK

2 Personaleomkostninger

Lønninger 2.634.021 2.575.693

Pensioner 183.228 1.350.587

Andre omkostninger til social sikring 32.092 76.207

Fremmed arbejde 104.832 0

2.954.173 4.002.487

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 9 10

3 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle

anlægsaktiver

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver 828.234 709.411

828.234 709.411
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Noter til årsregnskabet

2017/18

DKK

2016/17

DKK

4 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat -178.683 708.972

Årets udskudte skat 86.000 272.000

-92.683 980.972

5 Materielle anlægsaktiver

Grunde og byg-

ninger

Produktionsan-

læg og maski-

ner

DKK DKK

Kostpris 1. oktober 2.370.346 11.508.984

Tilgang i årets løb 0 1.660.065

Afgang i årets løb 0 -180.000

Kostpris 30. september 2.370.346 12.989.049

Ned- og afskrivninger 1. oktober 738.716 6.587.542

Årets afskrivninger 104.316 723.918

Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver 0 -68.100

Ned- og afskrivninger 30. september 843.032 7.243.360

Regnskabsmæssig værdi 30. september 1.527.314 5.745.689

Afskrives over 10-30 år 5-15 år

Heraf finansielle leasingaktiver 0 1.375.700

6 Stambesætning

Stambesætning

DKK

Kostpris 1. oktober 3.678.500

Afgang i årets løb -108.600

Kostpris 30. september 3.569.900

Regnskabsmæssig værdi 30. september 3.569.900
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Noter til årsregnskabet

2018

DKK

2017

DKK

7 Varebeholdninger

Foderbeholdning 205.225 1.975.000

Handelsbesætning 2.285.335 2.466.580

2.490.560 4.441.580

8 Egenkapital

Selskabs-

kapital

Overført

resultat

Foreslået udbyt-

te for regn-

skabsåret I alt

DKK DKK DKK DKK

Egenkapital 1. oktober 600.000 14.632.881 0 15.232.881

Årets resultat 0 -1.712.316 1.200.000 -512.316

Egenkapital 30. september 600.000 12.920.565 1.200.000 14.720.565

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

9 Hensættelse til udskudt skat

Materielle anlægsaktiver 853.000 725.000

Varebeholdninger mv. 0 24.000

Låneomkostninger 91.000 109.000

944.000 858.000
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Noter til årsregnskabet

10 Langfristede gældsforpligtelser

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

indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2018

DKK

2017

DKK

Kreditinstitutter

Mellem 1 og 5 år 340.885 0

Langfristet del 340.885 0

Inden for 1 år 104.042 0

444.927 0

Leasingforpligtelser

Mellem 1 og 5 år 744.670 763.887

Langfristet del 744.670 763.887

Inden for 1 år 179.335 282.107

924.005 1.045.994

2017/18

DKK

2016/17

DKK

11 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

Finansielle indtægter -144.993 -19.150

Finansielle omkostninger 15.096 67.642

Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg 740.134 688.161

Skat af årets resultat -92.683 980.972

517.554 1.717.625

12 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger 1.951.020 -1.664.160

Ændring i tilgodehavender 888.195 -1.462.082

Ændring i leverandører m.v. -1.162.749 524.591

1.676.466 -2.601.651
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Noter til årsregnskabet

13 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Der er indgået kontraktmæssige leveringsaftaler med foderstofleverandører.

Der er indgået aftale om leje af driftsbygninger for ca. DKK 2,4 mio. pr. år.
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Noter til årsregnskabet

14 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Langvang A/S for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser 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 2017/18 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

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.

Leasing

Leasingkontrakter, hvor selskabet 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 selskabets

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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Noter til årsregnskabet

14 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 selskabet.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af

rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Bruttoresultatet opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af

nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne

omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægs aktiver.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

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

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

Finansielle poster

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

skabsåret.

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.
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Noter til årsregnskabet

14 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabet er sambeskattet med Langvang Holding ApS. Langvang Holding ApS fungerer som

administrationsselskab. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses

skattepligtige indkomster.

Balancen

Investeringsejendomme måles ved anskaffelse til kostpris omfattende anskaffelsespris inkl. købsomkostnin-

ger. Kostprisen for egne opførte investeringsejendomme omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger

direkte tilknyttet anskaffelsen, herunder købsomkostninger og indirekte omkostninger til lønforbrug, mate-

rialer, komponenter og underleverandører indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Efter første indregning måles investeringsejendomme til kostpris fratrukket årets af- og nedskrivninger.

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:

Øvrige bygninger 10-30 år

Produktionsanlæg og maskiner 5-15 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Aktiver med en kostpris på under DKK 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Stambesætningen optages til kostpris. Kostprisen indeholder direkte omkostninger med tillæg af indirekte

produktionsomkostninger. Da stambesætningen løbende udskiftes, afskrives der ikke herpå.

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.
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Noter til årsregnskabet

14 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede aktier og

andelshaverkonti, der måles til dagsværdien på balancedagen.

Kapitalandele, som ikke handles på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsvær-

di.

Øvrige finansielle anlægsaktiver

Øvrige finansielle anlægsaktiver omfatter andre værdipapirer og kapitalandele.

Varebeholdninger

Handelsbesætningen optages til kostpris. Kostprisen indeholder direkte omkostninger med tillæg af

indirekte produktionsomkostninger.

Foder og afgrøde beholdninger optages til kostpris. Kostprisen indeholder direkte omkostninger med tillæg

af hjemtagelsesomkostninger.

Såfremt den forventede nettorealisationspris er lavere end kostprisen, foretages der nedskrivning til den

forventede nettorealisationspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til nominel

værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger ved-

rørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.

Udbytte

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

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-
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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

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

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

sieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets 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”.
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Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.
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Hoved- og nøgletal

Forklaring af nøgletal

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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