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Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedsoply sninger 

Virksomhed 
# 

Dynamicweb Software A/S 

Bjørnholms Alle 30 

8260 Viby J 

CVR-nr.: 30205146 

Hjemsted: Viby J 

Regnskabsår: 01.07.2017 - 30.06.2018 

Bestyrelse 
# 

Knud Hallas Beer, formand 

Hans-Christian Brahe Møller 

Karsten Pedersen  

Nicolai Høeg Pedersen 

Christian Caspersen Beer 

Direktion 
# 

Christian Caspersen Beer 

Nicolai Høeg Pedersen 

Revisor 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

City Tower, Værkmestergade 2 

8000 Aarhus C 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2017 

- 30.06.2018 for Dynamicweb Software A/S. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 30.06.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 

01.07.2017 - 30.06.2018. 

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Aarhus, den 30.11.2018 

Direktion 

1  

Christian Caspersen Beer Nicolai Høeg Pedersen 

Bestyrelse 

Knud Hallas Beer Hans-Christian Brahe Møller Karsten Pedersen  

formand 

Nicolai Høeg Pedersen Christian Caspersen Beer 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til kapitalejerne i Dynamicweb Software A/S 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dynamicweb Software A/S for regnskabsåret 01.07.2017 - 30.06.2018, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

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

sielle stilling pr. 30.06.2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2017 - 

30.06.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet 

i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse 

regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

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

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

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser eller fejl. 

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

driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet 

på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 Dan-

mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af 

besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis 

eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 

årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skep-

sis under revisionen. Herudover: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, 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 

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

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til 

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

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 

sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 

revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 

opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

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

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Aarhus, den 30.11.2018 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Mads Fauerskov 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne35428 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Dynamicweb Software A/S udvikler og markedsfører Dynamicweb, der er en All-In-One Business Platform til 

website, webshop, marketing, PIM og integration.  

Med Dynamicweb får kunderne således den fordel er, at de kun behøver én platform til at drive hele deres 

digitale forretning - uanset hvor data og forretningslogik er forankret. 

Platformen er markedsledende, både når det handler om integration til ERP-systemer, som Dynamics D365, 

NAV og AX, og når det gælder evnen til at kunne udstille forretningslogik overfor en virksomheds kunder i de 

digitale kanaler.  

Figur: Dynamicwebs All-In-One Business Platform 

På verdensplan anvender mere end 4.000 kunder Dynamicweb. Løsningerne implementeres i samarbejde med 

et internationalt netværk af partnere og markedsføres i både Europa, USA og Asien. 

Regnskab  

17/18 16/17

mio.DKK mio.DKK

Omsætning 30,8  30,9 

Resultat før skat (2,9)  3,2 

Egenkapital 8,3  11,2 



Dynamicweb Software A/S 7

Ledelsesberetning 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Selskabet har i regnskabsåret haft en omsætning på DKK 30.844.059. Årets resultat før skat viser et under-

skud på DKK 2.877.621 og anses for at være en negativ regnskabsteknisk konsekvens af den i regnskabsåret 

gennemførte omlægning af forretningsmodellen. 

Den flade udvikling i omsætningen, og det realiserede underskud, er udtryk for, at selskabet i regnskabsåret 

har omlagt hele sin licensforretning til abonnementer. Abonnementer indtægtsføres månedsvis i takt med 

ydelsen leveres og i modsætning til køb af en traditionel licens er der således ingen engansbetaling ved 

opstart. Det betyder, at der reelt sker en forskydning, som påvirker både resultat og omsætning negativt i 

regnskabsåret. Transformation til abonnement forventes at pågå over en 3 årig periode, hvor 17/18 er det 

første år. Fra år 18/19 forventes igen vækst i omsætning og positiv bundlinie. Transformationen vil først 

være fuldt gennemført ved udgangen af regnskabsåret 19/20, hvor der forventes en betydelig vækst. 

Der er i regnskabsåret investeret betydelige ressourcer på videreudvikling af selskabets software platform, 

Dynamicweb. Udviklingen er sket ud fra produktvisionen om at levere en komplet All-In-One Business Plat-

form til kunder inden for handel, produktion og retail, så Dynamicwebs kunder kan give sine kunder et større 

udbytte af deres digitale investeringer.  

For at kunne give kunderne større værdi af Dynamicweb er der udviklet et implementerings rammeværk 

(Rapido), som er blevet godt modtaget af både kunder og samarbejdspartnere. Målet med Rapido er at gøre 

implementering hurtigere og mere forudsigelig og dermed positionere Dynamicweb endnu stærkere i mar-

kedet.  

Dynamicweb nye PIM-system (Product Information Management) er ligeledes blevet godt modtaget i mar-

kedet. Målet med Dynamicwebs PIM-produkt er, at det skal være lettere at implementere et PIM med færre 

systemer og integrationer end tilsvarende løsninger. Det har kunderne kvitteret for, og det er lykkedes Dy-

namicweb at sælge et tilfredsstillende antal licenser i både ind- og udland. 

Den teknologiske platform for Dynamicweb 9 er blevet forsat modnet med henblik på performance, udvik-

lereffektivitet samt teknologiudnyttelse af de ændringer, som Microsoft lancerer i .NET.  

I både Asien og på det Nordamerikanske marked har selskabet udbygget sin position. På det europæiske 

marked har selskabet nu kontorer i både Holland, Norge, Bulgarien og partnerskaber i de fleste europæiske 

markeder.  

x 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Selskabet aktiverer udviklingsomkostninger i balancen vedrørende selskabets færdiggjorte udviklingspro-

jekt. Værdiansættelsen af udviklingsprojektet er forbundet med regnskabsmæssige skøn som ledelsen 

imødegår ved nedskrivningstest mindst én gang årligt. Der henvises til note 4 for yderligere. 
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Ledelsesberetning 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2017/18 
Resultatopgøre lse for 2017/ 18 

Note

2017/18

kr.

2016/17

kr.

Nettoomsætning 30.844.059 30.922.018 

Andre eksterne omkostninger (8.796.189) (6.965.855)

Bruttoresultat 22.047.870 23.956.163 

Personaleomkostninger 1 (18.113.633) (13.717.211)

Af- og nedskrivninger 2 (6.753.568) (6.760.040)

Driftsresultat (2.819.331) 3.478.912 

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 107.965 (1.686)

Andre finansielle indtægter 2.543 30.821 

Andre finansielle omkostninger (224.798) (260.874)

Resultat før skat (2.933.621) 3.247.173 

Skat af årets resultat 3 46.000 (734.399)

Årets resultat (2.887.621) 2.512.774 

Forslag til resultatdisponering 

Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre 

værdis metode 
107.965 75.164 

Overført resultat (2.995.586) 2.437.610 

(2.887.621) 2.512.774 
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Balance pr. 30.06.2018 
Balance pr. 30.06.2018 

Note

2017/18

kr.

2016/17

kr.

Færdiggjorte udviklingsprojekter 11.400.000 11.600.000 

Erhvervede lignende rettigheder 855.515 1.140.686 

Immaterielle anlægsaktiver 4 12.255.515 12.740.686 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.379.866 2.046.656 

Indretning af lejede lokaler 68.847 8.125 

Materielle anlægsaktiver 5 1.448.713 2.054.781 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
9999999999 

183.137 75.172 

Andre værdipapirer og kapitalandele 1.610.450 1.700.950 

Deposita 405.793 313.182 

Finansielle anlægsaktiver 6
9999999999 

2.199.380 2.089.304 

Anlægsaktiver 15.903.608 16.884.771 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.585.020 6.286.511 

Igangværende arbejder for fremmed regning 16.000 287.000 

Udskudt skat 0 589.000 

Andre tilgodehavender 61.013 85.350 

Tilgodehavende selskabsskat 1.285.000 418.000 

Periodeafgrænsningsposter 226.804 312.010 

Tilgodehavender 6.173.837 7.977.871 

Likvide beholdninger 1.054.163 22.938 

Omsætningsaktiver 7.228.000 8.000.809 

Aktiver 23.131.608 
# 

24.885.580 
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Balance pr. 30.06.2018 

Note

2017/18

kr.

2016/17

kr.

Virksomhedskapital 500.000 500.000 

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 183.129 75.164 

Reserve for udviklingsomkostninger 7.280.000 4.368.000 

Overført overskud eller underskud 378.923 6.286.509 

Egenkapital 8.342.052 11.229.673 

Bankgæld 0 473.769 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.644.300 970.278 

Gæld til tilknyttede virksomheder 99.050 24.366 

Skyldig selskabsskat 232.000 0 

Anden gæld 4.553.833 6.805.081 

Periodeafgrænsningsposter 8.260.373 5.382.413 

Kortfristede gældsforpligtelser 14.789.556 13.655.907 

Gældsforpligtelser 14.789.556 13.655.907 

Passiver 23.131.608 24.885.580 

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 7
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Egenkapitalopgørelse for 2017/18 
Egenkapita lopgørelse fo r 2017/18 

Virksom-

hedskapital

kr.

Reserve for 

netto-

opskrivning 

efter indre 

værdis 

metode

kr.

Reserve for 

udviklings- 

omkostninger

kr.

Overført 

overskud 

eller 

underskud

kr.

Egenkapital primo 500.000 75.164 4.368.000 6.286.509 

Øvrige 

egenkapitalposteringer 
0 0 (2.688.000) 2.688.000 

Overført til reserver 0 0 5.600.000 (5.600.000)

Årets resultat 0 107.965 0 (2.995.586)

Egenkapital ultimo 500.000 183.129 7.280.000 378.923 

I alt

kr.

Egenkapital primo 11.229.673 

Øvrige egenkapitalposteringer 0 

Overført til reserver 0 

Årets resultat (2.887.621)

Egenkapital ultimo 8.342.052 

Øvrige egenkapitalposteringer består af korrektion af udskudt skat samt årets afskrivninger forbundet med 

aktiverede udviklingsomkostninger.  
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Noter 
Noter 

2017/18

kr.

2016/17

kr.

1. Personaleomkostninger 

Gager og lønninger 20.022.008 16.164.979 

Pensioner 1.266.774 1.045.148 

Andre omkostninger til social sikring 386.054 263.303 

Andre personaleomkostninger 638.797 643.781 

Personaleomkostninger overført til aktiver (4.200.000) (4.400.000)

18.113.633 13.717.211 

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 40 32 

2017/18

kr.

2016/17

kr.

2. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 6.085.171 6.085.171 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 646.777 688.199 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 21.620 (13.330)

6.753.568 6.760.040 

2017/18

kr.

2016/17

kr.

3. Skat af årets resultat 

Aktuel skat (635.000) (418.000)

Ændring af udskudt skat 589.000 1.143.000 

Regulering vedrørende tidligere år 0 9.399 

(46.000) 734.399 
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Noter 

Færdig-

gjorte 

udviklings-

projekter

kr.

Erhvervede 

lignende 

rettigheder

kr.

4. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 28.570.873 1.996.200 

Tilgange 5.600.000 0 

Afgange (16.770.873) 0 

Kostpris ultimo 17.400.000 1.996.200 

Af- og nedskrivninger primo (16.970.873) (855.514)

Årets afskrivninger (5.800.000) (285.171)

Tilbageførsel ved afgange 16.770.873 0 

Af- og nedskrivninger ultimo (6.000.000) (1.140.685)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 11.400.000 855.515 

Selskabet udvikler et softwaresystem til håndtering af website, e-handel, PIM, online marketing og integra-

tion, som kan hostes både internt og i ”skyen” og som samler de opnævnte discipliner i én platform. Systemet 

er udbredt blandt virksomheder i Europa, USA og Asien, som typisk implementerer Dynamicweb og anvender 

det til sine digitale aktiviteter i en længere periode. I indeværende regnskabsår har selskabet haft en bety-

delig omsætning fra sin software som er fremkommet dels ved salg af licenser og ved vedligeholdelsesaftaler. 

Pengestrømme fra eksisterende kontrakter medfører, at investeringen i udviklingsomkostninger kan tilbage-

betales. Anlægsaktivet afskrives over 3 år fra første indregning, og der er som følge af de omtalte kontrakter 

intet nedskrivningsbehov på de færdiggjorte udviklingsprojekter. 
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Noter 

Andre 

anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

kr.

Indretning 

af lejede 

lokaler

kr.

5. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 4.516.030 22.500 

Tilgange 352.246 76.750 

Afgange (674.900) 0 

Kostpris ultimo 4.193.376 99.250 

Af- og nedskrivninger primo (2.469.374) (14.375)

Årets afskrivninger (630.749) (16.028)

Tilbageførsel ved afgange 286.613 0 

Af- og nedskrivninger ultimo (2.813.510) (30.403)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.379.866 68.847 
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Noter 

Kapital-

andele i 

tilknyttede 

virk-

somheder

kr.

Andre værdi-

papirer og 

kapital-

andele

kr.

Deposita

kr.

6. Finansielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 8 1.711.450 313.182 

Tilgange 0 0 92.611 

Kostpris ultimo 8 1.711.450 405.793 

Opskrivninger primo 75.164 (10.500) 0 

Andel af årets resultat 107.965 0 0 

Andre reguleringer 0 (90.500) 0 

Opskrivninger ultimo 183.129 (101.000) 0 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 183.137 1.610.450 405.793 

Hjemsted 

Ejer-

andel

%

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: 

Dynamicweb Software EOOD Bulgarien 100,0 

2017/18

kr.

2016/17

kr.

7. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand 

frem til udløb 
417.000 992.000 
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Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.  

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, dog med nedenstående ændring.  

Ændringer i anvendt regnskabspraksis 

Andre værdipapirer og kapitalandele har tidligere været indregnet og målt til dagsværdi. Med henvisning til 

bestemmelserne i årsregnskabsloven § 37, stk. 4. har ledelsen valgt at ændre regnskabspraksis til kostpris, 

da det ikke er muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi. 

Det er ledelsens vurdering, at andre værdipapirer og kapitalandele skal måles til kostpris for at give det mest 

retvisende billede. 

Ændringen har ingen beløbsmæssig effekt på resultatopgørelsen eller balancen. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt.  

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehaven-

der, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, 

omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs 

og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle 

poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed 

valuta, omregnes til historiske kurser.  
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Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. 

Nettoomsætninger vedrørende abonnementer periodiseres over leveringsperioden. Nettoomsætning indreg-

nes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte 

vederlag.  

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med at produktionen ud-

føres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produk-

tionsmetoden).  

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, 

herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten ind-

går endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.  

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for 

virksomhedens medarbejdere.  

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskriv-

ninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennem-

førte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.  

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte 

virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.  

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter og nettokursgevinster vedrørende transaktioner i frem-

med valuta mv.  

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger og kurstab ved transaktioner i fremmed valuta 

mv.  

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med 

den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til 

posteringer direkte på egenkapitalen.  
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Balancen 

Immaterielle rettigheder mv. 

Immaterielle rettigheder mv. omfatter færdiggjorte udviklingsprojekter med tilknyttede immaterielle ret-

tigheder og erhvervede immaterielle rettigheder.  

Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den 

tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulig-

hed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det på-

gældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udvik-

lingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. 

Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og 

indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. 

Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger 

på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i udviklingsprocessen, indregnes i kostprisen 

baseret på det medgåede timeforbrug for det enkelte projekt. 

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 

3 år. For udviklingsprojekter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, udgør den maksimale afskriv-

ningsperiode restløbetiden for de pågældende rettigheder. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindings-

værdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.  

Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettighe-

derne afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 7 år, dog maksimalt rest-

løbetiden for de pågældende rettigheder. 

Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi.  

Materielle anlægsaktiver 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-

gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 
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Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  3-5 år 

Indretning af lejede lokaler 3 år 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi.  

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-meto-

den). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regn-

skabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ goodwill og 

med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab. 

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgode-

havende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, 

hvis det vurderes uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, 

indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis modervirksomheden har en retlig eller 

faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser. 

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponerin-

gen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. 

Goodwill opgøres som forskellen mellem kostprisen for kapitalandelene og dagsværdien af de overtagne 

aktiver og forpligtelser. Goodwill afskrives over den forventede brugstid, som normalt er 5-10 år, men kan i 

visse tilfælde udgøre op til 20 år for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og 

langsigtet indtjeningsprofil, hvis den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle nytten af de 

pågældende ressourcer. 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi.  

Andre værdipapirer og kapitalandele 

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter unoterede kapitalandele, der måles til kostpris. Unoterede 

kapitalandele nedskrives til eventuel lavere nettorealisationsværdi.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Igangværende arbejder for fremmed regning 

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.  

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det en-

kelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske 

ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. 
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Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de med-

gåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. 

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, af-

hængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er 

positiv eller negativ. 

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger ind-

regnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.  

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte 

skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.  

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.  

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i ef-

terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  


