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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2016 for Bredallund Holding 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. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretning-

en omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 2. maj 2017

Direktion

Morten Kirk Johansen

Bestyrelse

Marianne Fyhring Johansen

formand

Morten Kirk Johansen Søren Lindgaard
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Bredallund Holding A/S

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Bredallund Holding A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016,

der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).

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 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 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

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel-

se med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for

nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel-

ser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet på

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 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 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 regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,

modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til

datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at

selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

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

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

måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Aarhus, den 2. maj 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Christian Fredensborg Jakobsen

statsautoriseret revisor

Henrik Kragh

statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Bredallund Holding A/S

Damhaven 5D

7100 Vejle

CVR-nr.: 29 81 59 17

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Vejle

Bestyrelse Marianne Fyhring Johansen, formand

Morten Kirk Johansen

Søren Lindgaard

Direktion Morten Kirk Johansen

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Nobelparken

Jens Chr. Skous Vej 1

8000 Aarhus C
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre virksomheder og drive administrationsvirksomhed.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på DKK 6.346.203, og selskabets balance pr. 31.

december 2016 udviser en egenkapital på DKK 822.827.723.

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

Note 2016

DKK

2015

TDKK

Bruttotab -1.611.135 -1.665

Personaleomkostninger 1 -2.732.531 -2.648

Resultat før afskrivninger -4.343.666 -4.313

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 2 -485.656 -12.845

Andre driftsomkostninger -22.473 -983

Resultat før finansielle poster -4.851.795 -18.141

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 4.581.302 -5.660

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 8.563.357 49.503

Finansielle indtægter 3 26.872.004 322

Finansielle omkostninger -28.818.665 -1.317

Resultat før skat 6.346.203 24.707

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 6.346.203 24.707

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Betalt ekstraordinært udbytte 0 30.000

Foreslået udbytte for regnskabsåret 30.000.000 30.000

Overført resultat -23.653.797 -35.293

6.346.203 24.707
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2016

DKK

2015

TDKK

Grunde og bygninger 4 0 48.563

Investeringsejendomme 5 85.000.000 0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4 1.372.810 1.575

Materielle anlægsaktiver under udførelse 4 0 86.422

Materielle anlægsaktiver 86.372.810 136.560

Kapitalandele i dattervirksomheder 6 9.819.584 4.638

Kapitalandele i associerede virksomheder 7 79.631.161 937.116

Tilgodehavender i associerede virksomheder 8 0 2.761

Andre værdipapirer og kapitalandele 8 245.993.906 0

Andre tilgodehavender 8 22.863.878 0

Finansielle anlægsaktiver 358.308.529 944.515

Anlægsaktiver 444.681.339 1.081.075

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 147.001 232

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 353.863 0

Andre tilgodehavender 24.448.159 659

Periodeafgrænsningsposter 423.338 0

Tilgodehavender 25.372.361 891

Værdipapirer 371.273.289 0

Likvide beholdninger 91.971.626 2.492

Omsætningsaktiver 488.617.276 3.383

Aktiver 933.298.615 1.084.458
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Balance 31. december

Passiver  

Note 2016

DKK

2015

TDKK

Selskabskapital 5.000.000 5.000

Overført resultat 787.827.723 897.329

Foreslået udbytte for regnskabsåret 30.000.000 30.000

Egenkapital 9 822.827.723 932.329

Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5.000 27.035

Hensatte forpligtelser 5.000 27.035

Gæld til realkreditinstitutter 2.940.000 2.940

Langfristede gældsforpligtelser 10 2.940.000 2.940

Kreditinstitutter 90.118.921 94.932

Leverandører af varer og tjenesteydelser 273.424 4.669

Gæld til tilknyttede virksomheder 450.181 0

Deposita 123.000 0

Anden gæld 16.560.366 22.553

Kortfristede gældsforpligtelser 107.525.892 122.154

Gældsforpligtelser 110.465.892 125.094

Passiver 933.298.615 1.084.458

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 11
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Noter til årsregnskabet

2016

DKK

2015

TDKK

1 Personaleomkostninger

Lønninger 2.312.243 2.246

Pensioner 322.287 295

Andre omkostninger til social sikring 52.431 60

Andre personaleomkostninger 45.570 47

2.732.531 2.648

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 6 6

2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver 485.656 845

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 0 12.000

485.656 12.845

3 Finansielle indtægter

Renteindtægter tilknyttede virksomheder 282.880 139

Renteindtægter associerede virksomheder 0 175

Andre finansielle indtægter 26.589.124 8

26.872.004 322
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Noter til årsregnskabet

4 Materielle anlægsaktiver

Grunde og byg-

ninger

Andre anlæg,

driftsmateriel og

inventar

Materielle an-

lægsaktiver un-

der udførelse

DKK DKK DKK

Kostpris 1. januar 2016 79.132.708 2.691.489 122.421.723

Tilgang i årets løb 0 282.425 0

Overførsler i årets løb -79.132.708 0 -122.421.723

Kostpris 31. december 2016 0 2.973.914 0

Ned- og afskrivninger 1. januar 2016 30.569.945 1.115.448 36.000.000

Årets afskrivninger 0 485.656 0

Overførsler i årets løb -30.569.945 0 -36.000.000

Ned- og afskrivninger 31. december 2016 0 1.601.104 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 0 1.372.810 0
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Noter til årsregnskabet

5 Aktiver der måles til dagsværdi

Investerings-

ejendomme

DKK

Kostpris 1. januar 2016 0

Nettoeffekt ved ændring af regnskabspraksis 0

Valutakursregulering 0

Tilgang i årets løb 32.015.946

Overførsler i årets løb 201.554.431

Kostpris 31. december 2016 233.570.377

Værdireguleringer 1. januar 2016 0

Nettoeffekt ved ændring af regnskabspraksis -82.000.432

Overførsler i årets løb -66.569.945

Værdireguleringer 31. december 2016 -148.570.377

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 85.000.000

Forudsætninger ved opgørelse af dagsværdi af investeringsejendommene

Investeringsejendomme måles til dagsværdi. Dagsværdien er opgjort ved anvendelse af ekstern valuar.
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Noter til årsregnskabet

2016

DKK

2015

TDKK

6 Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris 1. januar 2016 44.245.000 44.245

Tilgang i årets løb 27.900.000 0

Kostpris 31. december 2016 72.145.000 44.245

Værdireguleringer 1. januar 2016 -69.040.559 -63.381

Årets resultat 4.581.302 -5.660

Værdireguleringer 31. december 2016 -64.459.257 -69.041

Kapitalandele med negativ indre værdi nedskrevet over tilgodehavender 2.128.841 2.399

Kapitalandele med negativ indre værdi overført til hensatte forpligtelser 5.000 27.035

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 9.819.584 4.638

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn Hjemsted

Stemme- og

ejerandel

Baroli ApS Vejle %100

Bredallund ApS Vejle %100

Cinemation 1 ApS Vejle %100

Højgård Tapperi A/S Vejle %100

The Dining Project A/S Vejle %100
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Noter til årsregnskabet

2016

DKK

2015

TDKK

7 Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris 1. januar 2016 1.462.000.996 1.459.101

Tilgang i årets løb 0 2.900

Afgang i årets løb -388.118 0

Kostpris 31. december 2016 1.461.612.878 1.462.001

Værdireguleringer 1. januar 2016 -524.885.516 -472.336

Valutakursregulering -3.847.469 2.958

Årets resultat 8.563.357 49.503

Modtagne udbytter -862.189.242 -105.010

Andre reguleringer 377.153 0

Værdireguleringer 31. december 2016 -1.381.981.717 -524.885

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 79.631.161 937.116

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

Navn Hjemsted

Stemme- og

ejerandel

KIRK KAPITAL AG Zug, Schweiz %50,0

United Beverage ApS Egå %24,5
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Noter til årsregnskabet

8 Øvrige finansielle anlægsaktiver

Tilgodehaven-

der i associere-

de virksomhe-

der

Andre værdipa-

pirer og kapital-

andele

Andre tilgodeha-

vender

DKK DKK DKK

Kostpris 1. januar 2016 2.760.750 0 0

Tilgang i årets løb 0 240.207.137 45.727.756

Afgang i årets løb -2.760.750 0 -22.863.878

Kostpris 31. december 2016 0 240.207.137 22.863.878

Årets opskrivninger 0 5.786.769 0

Opskrivninger 31. december 2016 0 5.786.769 0

Nedskrivninger 1. januar 2016 0 0 0

Nedskrivninger 31. december 2016 0 0 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 0 245.993.906 22.863.878

9 Egenkapital

Selskabskapital

Overført

resultat

Foreslået udbyt-

te for regnskabs-

året I alt

DKK DKK DKK DKK

Egenkapital 1. januar 2016 5.000.000 897.329.421 30.000.000 932.329.421

Nettoeffekt ved ændring af

regnskabspraksis 0 -82.000.432 0 -82.000.432

Korrigeret egenkapital 1. januar 2016 5.000.000 815.328.989 30.000.000 850.328.989

Valutakursregulering 0 -3.847.469 0 -3.847.469

Betalt ordinært udbytte 0 0 -30.000.000 -30.000.000

Årets resultat 0 -23.653.797 30.000.000 6.346.203

Egenkapital 31. december 2016 5.000.000 787.827.723 30.000.000 822.827.723

Selskabskapitalen består af 5.000.000 aktier à nominelt DKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
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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:

2016

DKK

2015

TDKK

Gæld til realkreditinstitutter

Efter 5 år 2.940.000 2.940

Mellem 1 og 5 år 0 0

Langfristet del 2.940.000 2.940

Inden for 1 år 0 0

2.940.000 2.940

11 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Pant og sikkerhedsstillelse

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:

Grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på 2.945.600 2.959

Eventualforpligtelser

Selskabet har kautioneret overfor et associeret selskabs gæld til kreditinstitutter, TDKK 300 plus renter mv. i

forhold hertil.

Selskabet har afgivet erklæring om at indestå for betaling af alle kreditorer i datterselskabet Bredallund ApS.

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst samt for

danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til

selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Eventualforpligtelser og resttilsagn om deltagelse i investeringsprojekter udgør maksimalt TDKK 66.026.
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Noter, regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Bredallund Holding A/S for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslo-

vens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Årsregnskab for 2016 er aflagt i DKK.

Ændring af regnskabspraksis

Selskabet har ændret regnskabspraksis i forhold til måling af investeringsejendomme. Ejendommene er

hidtil blevet målt til kostpris, men måles fremadrettet til dagsværdi. Ved ændringen har virksomheden

anvendt lempelsen fra lempelsesbekendtgørelsen til årsregnskabsloven og indregnet værdireguleringen for

tidligere år samt indeværende år i egenkapitalen på i alt DKK 82 mio. Ændringen har således ikke

resultatpåvirkning og der er heller ingen påvirkning af sammenligningstallene.

Koncernregnskab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 110 udarbejdes der ikke koncernregnskab.

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.

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 for-

pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår på

grund af forskelle mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatop-

gørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,

omregnes til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs ind-

regnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.
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Resultatopgørelsen for udenlandske dattervirksomheder og associerede virksomheder, der er selvstændige

enheder, omregnes til transaktionsdagens kurs eller en tilnærmet gennemsnitskurs. Balanceposterne

omregnes til balancedagens kurs. Valutakursreguleringer, der opstår ved omregning af egenkapitaler

primo året og valutakursreguleringer, der opstår som følge af omregning af resultatopgørelsen til balance-

dagens kurs, indregnes direkte i egenkapitalen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

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.

Serviceydelser indregnes i takt med udførelse af den service, som kontrakten vedrører ved anvendelse af

produktionsmetoden, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte serviceydelse. Me-

toden anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på serviceydelsen og færdiggørelsesgraden på

balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger,

vil tilgå selskabet. Som færdiggørelsesgrad anvendes afholdte omkostninger i forhold til de forventede sam-

lede omkostninger på serviceydelsen.

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

rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til administration 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 selskabets hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.
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Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året 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.

Skat af årets resultat

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

opgørelsen 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 tilknyttede virksomheder. Den danske selskabsskat fordeles mellem de

sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Investeringsejendomme og øvrige materielle anlægsaktiver

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme måles ved anskaffelse til kostpris omfattende anskaffelsespris inkl.

købsomkostninger. Kostprisen for egne opførte investeringsejendomme omfatter askaffelsesprisen og

omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen, herunder købsomkostninger og indirekte omkostninger til

lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører indtil det tidspunkt, hvor aktiviteter er klar til

at blive taget i brug.

Efter første indregning måles investeringsejendomme til dagsværdi.

Dagsværdien er udtryk for den pris investeringsejendomme kan handles til mellem velinformerede og

villige parter på uafhængige vilkår på balancedagen. Fastlæggelse af dagsværdi medfører væsentlige

regnskabsmæssige skøn.

Dagsværdien for investeringsejendomme pr. 31. december 2016 er opgjort på baggrund af opgørelse fra

ekstern valuar.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige 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.
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Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger 50 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

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, gennemføres en nedskrivningstest for at fastslå, om genindvindingsværdien er lave-

re end den regnskabsmæssige værdi. Hvis det er tilfældet nedskrives der til denne lavere genindvindings-

værdi.

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 genindvindings-

værdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

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

værdis metode.

I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i dattervirksomheder” og ”Kapitalandele i associerede

virksomheder” den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort

med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fra-

drag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af posi-

tiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill). 

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. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens under-

balance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.
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Andre kapitalandele

Kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien

opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs, eller en tilnærmet salgsværdi på bagrund af

information om kapitalandelen og markedsdata.

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

genindvindingsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til

pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer

investeringsbeviser og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grund-

lag af den senest noterede salgskurs.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger.

Egenkapital

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 regn-

skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte an-

vendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles

til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-

ning 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.
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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

acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under fi-

nansielle 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.

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