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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/20 for Dynamicweb Software A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet
af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-
retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viby J, den 7. september 2020

Direktion

Christian Beer Nicolai Pedersen

Bestyrelse

Knud Beer Hans-Christian Møller Karsten Pedersen
Formand

Christian Beer Nicolai Pedersen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Dynamicweb Software A/S

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dynamicweb Software A/S for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni
2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbej-
des efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019
- 30. juni 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere 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 sel-
skabet 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 hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-
net 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 an-
ser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li-
kvidere 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 fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-
stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-
ne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

· Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om den-
ne 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

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

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder 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 no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 vi-
den 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.

Kolding, den 7. september 2020

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45

Malene Mogensen
statsautoriseret revisor
mne34478
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Selskabsoplysninger

Selskabet Dynamicweb Software A/S
Bjørnholms Allé 30
8260 Viby J

CVR-nr.: 30 20 51 46
Stiftet: 10. januar 2007
Hjemsted: Aarhus
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse Knud Beer, Formand
Hans-Christian Møller
Karsten Pedersen
Christian Beer
Nicolai Pedersen

Direktion Christian Beer
Nicolai Pedersen

Revision BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Birkemose Allé 39, 1. sal
6000 Kolding
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Udvikling og markedsføring af Dynamicweb Business Suite er Dynamicweb Software A/S’
hovedaktivitet. 

Dynamicweb Business Suite samler website, webshop, marketing, PIM og integration i én platform. 

Med Dynamicweb Business Suite får kunderne den betydelige fordel, 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, såsom Microsoft
Dynamics Business Central, D365 F&O, NAV og AX, og tillige når det gælder evnen til at kunne
præsentere forretningslogik overfor en virksomheds kunder i de digitale kanaler.

 

Figur: Dynamicwebs Business Suite

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 19/20 18/19 17/18
Omsætning 47,2 37,9 30,8
Resultat før skat 3,9 0,4 -2,9
Egenkapital 12,4 8,8 8,4

Mio. DKK
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Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har i regnskabsåret haft en omsætning på DKK 47.174.383, hvilket anses for tilfredsstillende.
Årets resultat efter skat viser et overskud på DKK 3.589.981. Selv om det svarer til det forventede, er det
dog fortsat påvirket i negativ retning af den i regnskabsår 17/18 gennemførte omlægning af
forretningsmodellen til en abonnementsforretning. Ændringen af forretningsmodellen er foregået over en
årrække, og den vil først få afgørende og positiv indflydelse i regnskabsåret 20/21.

Markedsmæssigt bliver overgangen fra traditionel licens til abonnement fortsat godt modtaget af både
kunder og samarbejdspartnere, og selskabet har formået at udbygge sin markedspostion i både Europa,
Nordamerika og Asien. På det afrikanske kontinent er der også indgået partnerskaber og salg til kunder i
flere lande. 

Der er i regnskabsåret investeret betydelige ressourcer på videreudvikling af selskabets softwareplatform,
Dynamicweb Business Suite. Udviklingen er sket ud fra produktvisionen om at levere en komplet
Business Suite til kunder inden for Handel, Produktion og Retail, så disse virksomheder får et større
udbytte af deres digitale investeringer. 

For at kunne give kunderne større værdi af Dynamicwebs Business Suite er der investeret betydelige
ressourcer i implementeringsrammeværktøjet Rapido. Rapido gør implementering hurtigere og mere
forudsigelig, og Rapido er godt indarbejdet i partnerkanalen og markedet. 

Dynamicwebs PIM-system (Product Information Management) er ligeledes blevet modnet og har i flere
tilfældet vundet head to head med mere etablerede PIM-systemer. Det er ligeledes lykkedes at få PIM
omtalt i en rapport fra analyseselskabet Forrester. Funktionalitetsmæssigt er PIM løsningen blevet
udbygget med funktionalitet til at connecte til Marketplaces, som bl.a. Amazon, samt datapools til
automatisk berigelse af produkter. 

Den teknologiske platform for Dynamicweb 9 er fortsat modnet med henblik på performance,
udviklereffektivitet samt teknologiudnyttelse af de ændringer, som Microsoft lancerer i NET. 

Organisatorisk er der i regnskabsåret foretaget betydelige investeringer i bl.a. Product Management,
Marketing og Salg.

Den forventede udvikling
For regnskabsåret 2020/21 forventer selskabet igen at kunne præsentere vækst i både omsætning og
resultat.
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

2019/20 2018/19
Note kr. kr.

Nettoomsætning 47.174.383 37.890.511
Andre eksterne omkostninger -11.423.889 -11.708.987

Bruttoresultat 35.750.494 26.181.524

1 Personaleomkostninger -25.404.530 -18.946.173
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver -6.839.213 -6.802.756

Driftsresultat 3.506.751 432.595

Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed 481.408 29.433
Øvrige finansielle omkostninger -134.176 -112.456

Resultat før skat 3.853.983 349.572

Skat af årets resultat -264.002 136.610

Årets resultat 3.589.981 486.182

Forslag til resultatdisponering:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 481.408 29.433
Overføres til overført resultat 3.108.573 456.749

Disponeret i alt 3.589.981 486.182
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Balance 30. juni

Aktiver

2020 2019
Note kr. kr.

Anlægsaktiver

2 Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignen-
de rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter 13.783.333 12.300.000
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt
lignende rettigheder 285.172 570.343
Immaterielle anlægsaktiver i alt 14.068.505 12.870.343

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.318.809 1.268.554
Materielle anlægsaktiver i alt 1.318.809 1.268.554

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed 693.936 212.840
Andre værdipapirer og kapitalandele 1.722.225 1.610.450
Deposita 357.435 435.470
Finansielle anlægsaktiver i alt 2.773.596 2.258.760

Anlægsaktiver i alt 18.160.910 16.397.657

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.185.201 5.882.429
3 Igangværende arbejder for fremmed regning 86.794 0

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 50.000 0
Udskudte skatteaktiver 0 0
Tilgodehavende selskabsskat 0 771.610
Andre tilgodehavender 54.943 69.126
Periodeafgrænsningsposter 339.216 396.693
Tilgodehavender i alt 6.716.154 7.119.858

Likvide beholdninger 12.591.886 1.418.242

Omsætningsaktiver i alt 19.308.040 8.538.100

Aktiver i alt 37.468.950 24.935.757
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Balance 30. juni

Passiver

2020 2019
Note kr. kr.

Egenkapital

Virksomhedskapital 500.000 500.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 693.928 212.832
Reserve for udviklingsomkostninger 10.751.000 9.594.000
Overført resultat 473.237 -1.478.328
Egenkapital i alt 12.418.165 8.828.504

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat 213.622 0
Hensatte forpligtelser i alt 213.622 0

Gældsforpligtelser

Anden gæld 0 0
4 Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0

4 Kortfristet del af langfristet gæld 2.168.958 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.294.386 1.419.585
Gæld til tilknyttede virksomheder 0 99.272
Selskabsskat 123.211 0
Anden gæld 8.915.969 4.339.961
Periodeafgrænsningsposter 12.334.639 10.248.435
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 24.837.163 16.107.253

Gældsforpligtelser i alt 24.837.163 16.107.253

Passiver i alt 37.468.950 24.935.757

5 Eventualposter
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Noter

2019/20 2018/19
kr. kr.

1. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 22.554.190 16.915.821
Pensioner 2.313.442 1.634.844
Andre omkostninger til social sikring 536.898 395.508

25.404.530 18.946.173

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 56 43

2. Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og
lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter
Udvikling og markedsføring af Dynamicweb Business Suite er Dynamicweb Software A/S’
hovedaktivitet. Dynamicweb Business Suite samler website, webshop, marketing, PIM og
integration i én 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. I indeværende regnskabsår har selskabet haft en betydelig
omsætning fra sin software, som er fremkommet ved salg af licenser på abonnementsbasis samt fra
salg af vedligeholdelsesaftaler på eksisterende licenser.

Pengestrømme fra eksisterende kontrakter medfører, at investeringen i udviklingsomkostninger kan
tilbagebetales. Anlægsaktivet afskrives over 3 år fra første indregning, og der er som følge af de
omtalte kontrakter intet nedskrivningsbehov på de færdiggjorte udviklingsprojekter.

30/6 2020 30/6 2019
kr. kr.

3. Igangværende arbejder for fremmed regning

Salgsværdi af periodens produktion 86.794 0

Igangværende arbejder for fremmed regning, netto 86.794 0
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Noter

4. Gældsforpligtelser

Gæld i alt
30/6 2020

kr.

Kortfristet
del af lang-
fristet gæld

kr.

Langfristet
gæld

30/6 2020
kr.

Restgæld
efter 5 år

kr.
Anden gæld 2.168.958 2.168.958 0 0

2.168.958 2.168.958 0 0

5. Eventualposter
Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:
Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på
henholdsvis  75 t.kr. og 85 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på henholdsvis 2 måneder
og 8 måneder og en samlet restleasingydelse på 69 t.kr.

Huslejeforpligtigelse:
Selskabet har en samlet huslejeforpligtigelse pr 30.06.2020 på 2.701 t.kr.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dynamicweb Software A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for
klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-
skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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 even-
tuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og no-
minelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en fi-
nansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valuta-
kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsfor-
pligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle
indtægter og omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Opfylder de udenlandske tilknyttede virksomheder kriterierne for selvstændige enheder, omregnes resul-
tatopgørelserne til en gennemsnitlig valutakurs for perioden, og balanceposterne omregnes til balanceda-
gens valutakurser. Kursdifferencer, som er opstået ved omregning af udenlandske tilknyttede virksomhe-
ders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen.
Dette gælder også kursdifferencer, som er opstået ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnits-
kurser til balancedagens valutakurser.

Ved indregning af udenlandske tilknyttede virksomheder, der er integrerede enheder, omregnes monetære
poster til balancedagens kurs. Ikke-monetære poster omregnes til kursen på anskaffelsestidspunktet eller
på tidspunktet for efterfølgende op- eller nedskrivning af aktivet. Resultatopgørelsens poster omregnes til
transaktionsdagens kurs, idet poster afledt af ikke-monetære poster dog omregnes til historiske kurser for
den ikke-monetære post.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsæt-
ningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktionssalg, biler, lokaler og administration.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostnin-
ger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immate-
rielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser
samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger ind-
regnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og ma-
terielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsakti-
vet.

Dynamicweb Software A/S · Årsrapport for 2019/20 14



Anvendt regnskabspraksis

Indtægter af kapitalandel i tilknyttet virksomhed
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds resultat efter
skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på goodwill og tillæg af ne-
gativ goodwill.

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan hen-
føres til posteringer direkte i egenkapitalen. 

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver
Udviklingsprojekter, patenter og licenser
Udviklingsomkostninger omfatter blandt andet lønninger og gager, der direkte og indirekte kan henføres
til udviklingsaktiviteter.

Indirekte omkostninger indeholder indirekte henførbare personaleomkostninger samt udviklings-
administration og -ledelse. Indirekte udviklingsomkostninger henføres til udviklingsprojekter på et
konsistent grundlag typisk på basis af anvendt timeforbrug på de enkelte projekter.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske gennemførlighed, til-
strækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan
påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som imma-
terielle anlægsaktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at
den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger. Øvrige udvik-
lingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af-
og nedskrivninger.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives aktiverede udviklingsomkostninger lineært over den
vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 3 år.

Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fra-
drag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab ind-
regnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Rettighederne afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 7 år, dog
maksimalt restløbetiden for de pågældende rettigheder.
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Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver
Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og ned-
skrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Oversti-
ger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultat-
opgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Leasingkontrakter
Leasingkontrakter behandles som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og
øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse
vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i
dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved
afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lave-
re end den regnskabsmæssige værdi.
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Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen.

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandel i tilknyttet virksomhed
Kapitalandel i tilknyttet virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhe-
dens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med
fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af reste-
rende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandel i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for net-
toopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kost-
prisen. Udbytte fra tilknyttet virksomhed, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende års-
rapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i
tilknyttet virksomhed.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af identificerbare overtagne aktiver og
forpligtelser, inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under kapitalandel i tilknyttet
virksomhed og afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledel-
sens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 20 år og
er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og lang indtjeningspro-
fil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives over resultatopgørelsen i de
tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den
virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indreg-
nes som en indtægt i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet, når de almindelige betingelser for
indregning af en indtægt er til stede.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genind-
vindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Deposita
Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket
acontofaktureringer og forventede tab.
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Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede ind-
tægter på den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i
forhold til forventede samlede omkostninger på den enkelte kontrakt.

Når salgsværdien på en kontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien kun til de medgåede
omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.

Kontrakter, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer og forventede tab,
indregnes under tilgodehavender. Kontrakter, hvor acontofaktureringer og forventede tab overstiger
salgsværdien, indregnes under forpligtelser.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dat-
ter- og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige
skøn.

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

Reserve for udviklingsomkostninger
Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger med fradrag af tilknyt-
tede udskudte skatteforpligtelser. Reserven kan ikke benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Re-
serven reduceres eller opløses, hvis de indregnede udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af virk-
somhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til egenkapitalens frie reserver.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige ind-
komster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.
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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. Eventu-
elle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende
år.
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