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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Blaaholm A/S. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnska 

bet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 

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

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

beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Esbjerg N., den 10. februar 2017 

Direktion 

Be tyrelse 
' 

~~ 
orben Blaahol~ 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejerne i Blaaholm A/S 

Konklusion 

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

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 

efterårsregnskabsloven. 

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

finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 

1. januar - 31. december 2016 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 uaf 

hængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etis 

ke regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etis 

ke forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe 

vis 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 overens 

stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le 

delsen anser 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 fortsæt 

te driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års 

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen 

sigt 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 fejl 

information, 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 re 

vision, 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. Fejlin 

formationer 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 beslut 

ninger, som regnskabsbrugerne 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 profes 

sionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• 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 besvigel 

ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 

intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re 

visionshandlinger, 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 ri 

melige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip 

pet 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 usikker 

hed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet 

eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores kon 

klusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå 

tegning. 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 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi 

venheder 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 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydeli 

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

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

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 væsentlig ejlinformation i ledelsesberetningen . 

. februar 2017 

ussen 
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Sei skabsoplysninger 

Selskabet Blaaholm A/S 

Limfjordsvej 13 

6715 Esbjerg N. 

CVR-nr.: 

Regnskabsår: 

29 13 97 33 

1. januar - 31. december 

11. regnskabsår 

Bestyrelse Lars Lillelund Bisgaard, Formand 

Gerhard Dalkjær Johansen 

Torben Blaaholm 

Kai B. Olsen 

Direktion Torben Blaaholm 

Revision Martinsen 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Edison Park 4 

6715 Esbjerg N 

Dattervirksomhed ScanRobot, A/S, Esbjerg 
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Ledelsesberetning 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter 

Selskabets formål er at lave stålkonstruktioner og anden hermed beslægtet arbejde. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets resultat efter skat udgør 2.782.758 mod -2.879.113 sidste år. 

Selskabet har i 2016 oplevet et stigende aktivitetsniveau samt forbedret indtjening, og årets resultat 

anses for tilfredsstillende. 

Der budgetteres med overskud i 2017 og en stigende overskudsgrad. 

Efter overførsel af årets resultat til egenkapitalen andrager egenkapitalen 6.585 t.kr. svarende til en 

soliditetsgrad på 25,5 %. Såfremt ansvarlig lånekapital medregnes som egenkapital andrager 

soliditetsgraden 31,6 %. 

Selskabet har i 2016 købt aktierne i selskabet ScanRobot A/S. Det påtænkes at ScanRobot A/S 

fusionere med Blaaholm A/S med virkning pr. 1. januar 2017. 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne påvirke selskabets 

finansielle stilling væsentligt. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Blaaholm A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser 

for en klasse B-virksomhed. 

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 værdiregu 

leringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostnin 

ger, herunder 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 sel 

skabet, 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 forplig 

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon 

stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag 

af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kost 

pris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbe 

tid. 

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. 

Resultatopgørelsen 

Bruttofortjeneste 

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstil 

ling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne om 

kostninger. 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fun 

det sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse 

med salget. 

Blaaholm A/S · Årsrapport for 2016 7 



Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Anvendt regnskabspraksis 

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i nettoom 

sætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af 

årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtæg 

ter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres 

pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet. 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler og tab 

på debitorer. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost 

ninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket mod 

tagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og 

-tab. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrø 

rer regnskabsåret. 

Skat af årets resultat 

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatop 

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

kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder. 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambe 

skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virk 

somheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet an 

vende dette underskud (fuld fordeling). 

Balancen 

Immaterielle anlægsaktiver 

Udviklingsprojekter, patenter og licenser 

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 

immaterielle anlægsaktiver, såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikker 

hed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger. 

Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne af 

holdes. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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 10 år. 

Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter, patenter og licenser opgøres som forskellen mel 

lem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunk 

tet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre 

driftsomkostninger. 

Goodwill 

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Idet det ikke er mu 

ligt, at fastsætte et pålideligt skøn over brugstiden, er afskrivningsperioden fastsat til 10 år. 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivnin 

ger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 

tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugsti 

der: 

Indretning af lejede lokaler 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

5 år 

3-5 år 

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i re 

sultatopgørelsen. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 

salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. For 

tjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkost 
ninger. 

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 moderselskabets regnskabspraksis med 

fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af re 

sterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Nettoopskrivning af kapitalandel i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for 

nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi oversti 

ger kostprisen. Udbytte fra tilknyttet virksomhed, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nær 

værende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapital 

bevægelser i tilknyttet virksomhed. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kost 

prisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

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. 

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede 

indtægter på den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden fastlægges på baggrund af en vurdering af 

det udførte arbejde, normalt beregnet som forholdet mellem de afholdte omkostninger og de samlede 

forventede omkostninger til den pågældende entreprise. 

Når det er sandsynligt, at de samlede entrepriseomkostninger for en entreprisekontrakt vil overstige 

den samlede entrepriseomsætning, indregnes det forventede tab på entreprisekontrakten straks som 

en omkostning og en hensat forpligtelse. 

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, måles salgsværdien kun svarende 

til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genvundet. 

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen 

i takt med, at de afholdes. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø 

rende efterfølgende regnskabsår. 

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 skattepligti 

ge indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres 

modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller 

samtidig. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Blaaholm A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndig 

hederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambe 

skatningskredsen. 

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 af 

vikling af forpligtelsen. 

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 

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af af 

holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til 

amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, såle 

des at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låne 

perioden. 

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

Note 2016 2015 

Bruttofortjeneste 40.450.843 22.159.509 

1 Personaleomkostninger -35.050.311 -23.553.750 

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 
anlægsaktiver -1.626.697 -1.696.684 

Driftsresultat 3.773.835 -3.090.925 

Indtægt af kapitalandel i tilknyttet virksomhed 111.644 0 
Andre finansielle indtægter 427 0 
Øvrige finansielle omkostninger -392.335 -546.744 

Resultat før skat 3.493.571 -3.637.669 

2 Skat af årets resultat -710.813 758.556 

Årets resultat 2.782.758 -2.879.113 

Forslag til resultatdisponering: 

Overføres til overført resultat 

Disponeret fra overført resultat 

Disponeret i alt 

2.782.758 
0 

2.782.758 

0 

-2.879.113 

-2.879.113 
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Balance 31. december 

Aktiver 
Note 2016 2015 

Anlægsaktiver 

3 Goodwill 1.875.000 2.125.000 
3 Færdiggjorte udviklingsprojekter 0 75.780 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 1.875.000 2.200.780 

4 Produktionsanlæg, andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.707.052 3.080.460 

Materielle anlægsaktiver i alt 2.707.052 3.080.460 

5 Kapitalandel i tilknyttet virksomhed 2.331.622 0 

Finansielle anlægsaktiver i alt 2.331.622 0 

Anlægsaktiver i alt 6.913.674 5.281.240 

Omsætningsaktiver 

Råvarer og hjælpematerialer 849.295 748.776 

Varebeholdninger i alt 849.295 748.776 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 13.062.858 11.330.325 
6 Igangværende arbejder for fremmed regning 4.425.438 0 

Andre tilgodehavender 307.016 152.501 
Periodeafgrænsningsposter 46.423 77.222 

Tilgodehavender i alt 17.841.735 11.560.048 

Likvide beholdninger 252.128 2.395 

Omsætningsaktiver i alt 18.943.158 12.311.219 

Aktiver i alt 25.856.832 17.592.459 
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Balance 31. december 

Passiver 
Note 2016 2015 

Egenkapital 

7 Virksomhedskapital 500.000 500.000 
8 Overført resultat 6.085.175 3.302.416 

Egenkapital i alt 6.585.175 3.802.416 

Hensatte forpligtelser 

9 Hensættelser til udskudt skat 

Hensatte forpligtelser i alt 

1.122.000 

1.122.000 

565.479 

565.479 

Gældsforpligtelser 

10 Gæld til pengeinstitutter 1.284.494 1.147.925 
11 Ansvarlig lånekapital 1.574.189 0 
12 Anden gæld 1.000.000 1.500.000 

Langfristede gældsforpligtelser i alt 3.858.683 2.647.925 

Kortfristet del af langfristet gæld 1.250.000 1.250.000 
Gæld til pengeinstitutter 6.292.982 45.861 

6 Igangværende arbejder for fremmed regning 0 1.614.888 
Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.658.621 2.157.646 
Gæld til tilknyttede virksomheder 31.889 0 
Selskabsskat 122.402 0 
Anden gæld 3.935.080 5.508.244 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 14.290.974 10.576.639 

Gældsforpligtelser i alt 18.149.657 13.224.564 

Passiver i alt 25.856.832 17.592.459 

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

14 Eventualposter 

15 Nærtstående parter 
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Noter 

2016 2015 

1. Personaleomkostninger 

Lønninger og gager 32.002.994 21.093.737 
Pensioner 2.742.197 2.253.611 
Andre omkostninger til social sikring 195.499 114.134 
Personaleomkostninger i øvrigt 109.621 92.268 

35.050.311 23.553.750 

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 

2. Skat af årets resultat 

Skat af årets resultat 

Regulering af udskudt skat 

3. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 

Kostpris ultimo 

Af- og nedskrivninger primo 

Årets afskrivninger 

Af- og nedskrivninger ultimo 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 

59 45 

154.292 
556.521 

0 

-758.556 

710.813 -758.556 

Færdiggjorte 
udviklingspro- 

Goodwill jekter 

2.500.000 378.896 

2.500.000 378.896 

375.000 

250.000 

303.116 

75. 780 

625.000 378.896 

1.875.000 0 
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Noter 

4. Materielle anlægsaktiver 
Produktions 
anlæg, andre 

anlæg, 
driftsmateriel 

og inventar 

Kostpris primo 

Tilgang 

Afgang 

6.824.789 

1.288.456 

-756.000 

Kostpris ultimo 

Af- og nedskrivninger primo 

Årets afskrivninger 

Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 

Af- og nedskrivninger ultimo 

7.357.245 

3.744.330 

1.093.363 

-187.500 

4.650.193 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.707.052 

5. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed 

Tilgang i årets løb 3.119.978 0 

Kostpris ultimo 3.119.978 0 

Årets resultat før afskrivninger på goodwill 151.644 0 
Udbytte -900.000 0 

Opskrivninger ultimo -748.356 0 

Årets afskrivninger på goodwill -40.000 0 

Afskrivninger på goodwill ultimo -40.000 0 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.331.622 0 

Goodwill andrager 
Tilknyttet virksomhed: 

1.560.000 0 

ScanRobot A/S 

Hjemsted 

Esbjerg 

Ejerandel 

100 % 
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Noter 

31/12 2016 31/12 2015 

6. Igangværende arbejder for fremmed regning 

Salgsværdi 19.673.924 9.972.457 

Modtagne acontobetalinger -15.248.486 -11.587.345 

Igangværende arbejder for fremmed regning, netto 4.425.438 -1.614.888 

Der indregnes således: 

Igangværende arbejder for fremmed regning 
(Omsætningsaktiver) 4.425.438 0 

Igangværende arbejder for fremmed regning (Kortfristede 
gældsforpligtelser) 0 -1.614.888 

4.425.438 -1.614.888 

7. Virksomhedskapital 

Virksomhedskapital primo 500.000 500.000 

500.000 500.000 

Aktiekapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i 
klasser. 

8. Overført resultat 

Overført resultat primo 

Årets overførte overskud 
3.302.417 

2.782.758 

6.085.175 

6.181.529 

-2.879.113 

3.302.416 

9. Hensættelser til udskudt skat 

Hensættelser til udskudt skat primo 

Udskudt skat af årets resultat 
565.479 

556.521 

1.324.035 

-758.556 

1.122.000 565.479 
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Noter 

31/12 2016 31/12 2015 

10. Gæld til pengeinstitutter 

Lån Jyske Bank 1.224.851 1.856.480 

Lån Jyske Bank 0 41.445 

Lån Jyske Bank 809.643 0 

2.034.494 1.897.925 

Heraf forfalder inden for 1 år -750.000 -750.000 

1.284.494 1.147.925 

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år 0 0 

11. Ansvarlig lånekapital 

Ansvarlig lånekapital i alt 

Ansvarlig lånekapital træder tilbage for selskabets øvrige kreditorer. 

1.574.189 0 

12. Anden gæld 

Gældsbrev 1.500.000 2.000.000 

1.500.000 2.000.000 

Heraf forfalder inden for 1 år -500.000 -500.000 

1.000.000 1.500.000 

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år 0 0 

13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 2.500 t.kr. til sikkerhed for gæld til 

pengeinstitut. Ejerpantebrevene giver pant i driftsinventar og -materiel, samt goodwill til en 

bogført værdi på 6.914 t.kr. 

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er aktiekapitalen i dattervirksomehed pantsat. 
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Noter 

13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (fortsat) 

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 9.000 

t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på 
balancedagen udgør: 

Varebeholdninger 849 t.kr. 

Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser 13.063 t.kr. 

Immaterielle anlægsaktiver 1.875 t.kr. 

Materielle anlægsaktiver 2. 707 t.kr. 

14. Eventualposter 
Eventualforpligtelser 

Årlig leje af bygninger udgør henholdsvis t.kr. 500 med uopsigelighed til 1. oktober 2019 t.kr. 

og 1.541 med uopsigelighed til 1. november 2022. Selskabets pengeinstitut har stillet garanti 

for husleje t.kr. 937. 

Øvrige garantiforpligtelser andrager 669 tkr. 

Operationel leasing 

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter samt vedligeholdelseskontrakt med en 

restløbetid på 26 måneder og en samlet restleasingydelse på t.kr. 235. 

Sambeskatning 

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Blaaholm Holding ApS som administra 

tionsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for 
den samlede selskabsskat. 

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med ScanRobot A/S pr. 21. oktober 2016 og 

hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede sel 
skabsskat. 
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Noter 

15. Nærtstående parter 
Ejerforhold 

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller 

minimum 5 % af selskabskapitalen: 

Blaaholm Holding ApS 

Lars Eriksen Bisgaard Holding ApS 
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