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ET ÅR MED HISTORISK 
UDVIKLING – FOR HM 
OG HORSENS

I regnskabsåret 2017/18 flyttede HM fra Glud til Horsens. Vores nye do-
micil i erhvervsområdet Horsens Syd er de perfekte rammer. Her kan vi 
udvikle os i takt med kunderne i mange år fremover.

Vi har stillet helt skarpt på entreprenørforretningen, fordi det er den, vi er 
bedst til. I marts solgte vi alle logistik-aktiviteter i søsterselskabet til Klo-
ster A/S. Det kan ses i regnskabet for HM Entreprenør A/S, fordi mange 
chauffører var ansat her. Heldigvis har vi stadig fornøjelsen af dem i det 
daglige – nu som tætte samarbejdspartnere.

Vores kunder har sikret os flere spændende opgaver udenfor Horsens. 
Med den udvikling følger et stort ansvar for at passe på ressourcerne. 
Derfor har vi købt mange nye maskiner, som hvert år vil spare 308.598 
liter diesel. Det passer godt sammen med, at vores domicil er gjort 
miljøvenligt. Det regulerer forbruget efter behov, får strøm fra solceller 
og genbruger vandet i vores nye vaskehal. Alt sammen er med til at sikre 
vores fælles fremtid.

Michael Mortensen
Indehaver
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FORVENTNINGER  
TIL DET KOMMENDE  
REGNSKABSÅR

Vores nye placering på Orionvej giver os mange store fordele. Den flotte 
facade mod Vestvejen gør os mere synlige i Horsens, og vi får langt flere 
uopfordrede ansøgninger end tidligere. Vi oplever også et stærkere sam-
arbejde. Dem, der dagligt arbejder på byggepladserne, har lettere ved at 
mødes med os, fordi vi nu ligger så tæt på motorvejen.

Vi forventer at få endnu mere ud af vores placering i Horsens Syd. Man-
ge virksomheder viser interesse for at etablere sig på det sidste ledige 
erhvervsjord i området, og vi ser mange spændende muligheder.

For nylig vandt vi en tre-årig opgave med at renovere kloaker for SAMN For-
syning i Hovedgård. I 2019 skal vi både til Sjælland og Sverige, hvor nogle af 
vores trofaste samarbejdspartnere har store halbyggerier i ordrebogen.

Vi vil fortsætte med at gå langt for det tætte samarbejde. Konkurrencen 
vil blive hårdere i entreprenørbranchen, fordi investeringerne i byggeri, 
veje og anlæg flader ud. Det vil få flere til at byde på opgaver med vores 
kernekompetencer; jord, kloakering, beton og belægning.

Selvom vi forventer lavere omsætning, vil vi holde den samme indtjening. Vi 
går styrkede ind i det nye år med det største fokus på entreprenørforretnin-
gen og engagerede medarbejdere, som vi vil fortsætte med at efteruddanne 
og passe godt på.
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10 ÅR MED  
UDVIKLING

Det er 10 år siden, Michael Mortensen købte det entreprenørfirma, som 
i dag hedder HM Entreprenør A/S. Det har været 10 år med stor stigning 
i antallet af opgaver og medarbejdere. Væksten har givet tre Børsen Ga-
zelle-priser og to nomineringer til prisen som EY Entrepreneur of the year.

Da vi fik for lidt plads i vores gamle rammer i Glud, blev vores nye flotte 
domicil bygget til vores behov - også til langt ind i fremtiden. Vi har sikret 
god ergonomi, akustik og kraner i loftet, så vi alle holder længere.

I år blev vi for første gang færre medarbejdere, fordi 50 chauffører gik 
med i salget af HM Logistik ApS til Kloster A/S. De var alle blevet ansat 
i løbet af mindre end fire år, fordi logistikforretningen bragede afsted. Vi 
glæder os til at følge dens fremtidige udvikling uden for huset.

I foregående regnskabsår har vi fejret fem 10-års jubilæer, samt et 20-
års jubilæum. I 2019 har vi to, der har 10-års jubilæum og i 2020 har vi 
ni medarbejdere, der kan se frem til deres 10-års jubilæum. I 2018 er der 
kommet 12 personer tilbage igen som tidligere har været ansat i firmaet. 
Det er vigtigt for os, at vi kan fastholde mange stabile og dygtige med-
arbejdere. Vi glæder os allerede til at fejre 50-års jubilæum for firmaets 
grundlæggelse med alle vores medarbejdere i 2021. 

HM har en leveringssikkerhed på 100%. Vi har aldrig modtaget en dag-
bøde for for sent afleveret projekt. Vi sætter en ære i at aflevere vores 
arbejde før tid – hvilket sker hver gang.
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OMSÆTNING I 2008: 60 MIO. 

ANTAL SAGER UDFØRT  
I HM PÅ 10 ÅR: 614

DET ER BLEVET TIL MERE END  
90 STK. VAREVOGNE PÅ 10 ÅR

MERE END 273 STK. ENTRE- 
PRENØR MASKINER PÅ 10 ÅR

VORES MASKINPARK VEJER 
1.388 TONS
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VI LEVER FOR  
AT SKABE

HM er en stærk organisation med 
fokus på entreprenørarbejde. Vi 
arbejder tæt sammen med store, 
faste kunder og en række solide 
samarbejdspartnere. Det er vigtigt 
for os, at HM og de virksomheder, vi 
har med at gøre, har mange fælles 
værdier. Et fælles fodslag gør vores 
alles forretninger bedre.
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#01

UDVIKLING

UDVIKLING SIKRER VORES FREMTID.

Hos HM bliver du udviklet som medarbejder. Her 
bliver du bedre! Gennem kurser og efteruddannelse, 
ved at lære af dine kollegaer og ved at lære fra dig. 
Tag ansvar for din egen fremtidssikring. Kom med 
forslag, og hjælp dine kollegaer med at lære noget af 
det, du kan.

#02

FLEKSIBILITET

VI SER MULIGHEDER OG FINDER LØSNINGER.

Forhindringer kan altid overvindes. Find en god måde 
at gøre det på. Der kommer intet godt ud af at lægge 
armene over kors og ryste på hovedet. Vi er fleksible. 
Vi tager et ekstra nap, når det gælder. Vi skaber re-
sultater for vores kunder – og det er sådan, vi skaber 
resultater for os selv.

#03

TROVÆRDIGHED

VI LOVER DET, VI HOLDER.

Det er vigtigt, at vi holder, hvad vi lover. Det gælder alle 
medarbejdere. Når du har lovet noget, skal du holde det. 
Sig ikke ja til noget, der ikke er muligt. Foreslå i stedet en 
mulig løsning. Og sig til, hvis du ikke kan holde ord. Vis 
at man kan stole på dig. Forvent også, at din ledelse og 
kollegaer er til at stole på.

#04

ARBEJDSGLÆDE

VI VISER INTERESSE FOR DET, VI LAVER.

Vi skal alle have det godt på jobbet. Så gå op i det, du 
gør. Ros og skulderklap er vigtigt. Giv åben og ærlig 
kritik. Sig det, som du gerne selv vil have det at vide, 
så vi kan glæde os til at gå på arbejde.

#05

KVALITET

VI TROR PÅ GRUNDIGHED OG KLOGE LØSNINGER.

Vi skal gøre tingene rigtigt. Første gang. Så de ikke 
skal laves om. Spørg, hvis du er i tvivl. Og hvis der sker 
en fejl, så se den, og ret den. En fejl bliver en alvorlig 
fejl, hvis den ikke bliver rettet i tide.
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REKRUTTERING  
OG UDVIKLING AF  
MEDARBEJDERE

I HM tager vi ansvar for at fremtidssikre vores håndværksfag. Vores mål er 
at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, så flere unge mennesker får 
øjnene op for, hvor gode forhold de kan få.

Vi arbejder tæt sammen med Horsens Kommune om det mål og er repræ-
senteret i uddannelsesudvalget på Learnmark Horsens. Så længe de unge 
mennesker kan møde til tiden og virkelig vil det, sørger deres faste vejleder 
og makker for at klæde dem på til arbejdslivet.

Vores HR-afdeling hjælper vores medarbejdere, hvis de har behov for hjælp 
til at håndtere udfordringer i arbejds- og/eller privatlivet. Vi tror på, at vi får 
de bedste medarbejdere ved løbende at udvikle deres kompetencer i form af 
kurser, uddannelse og sidemandsoplæring, samt give dem indflydelse. 
Vores ledende medarbejdere kommer på årlige kurser, så de kan holde sig 
kvalificerede til at yde det bedste for kunderne.

Hvert andet år tilbyder vi vores medarbejdere et sundhedstjek, så vi forhå-
bentlig opdager risici i god tid. Dette har vi gjort gennem en årrække, og vi 
kan se, at den generelle sundhed er forbedret blandt vores medarbejdere. 
Derudover tilbyder vi medarbejderfordele som rabatordninger i forskellige 
firmaer og kulturelle tilbud, som de kan benytte sammen med deres familier.

Alle vores medarbejdere kan også gøre brug af vores fyraftensrum Pitstop 
451, hvor der kan spilles pool, bordfodbold og man kan få en fyraftenssnak.
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LOKALSAMFUNDET

Horsens ville ikke være det samme uden de stærke fællesskaber, som 
opstår om musik og sport. Vi støtter kultur- og foreningslivet, så de kan 
blive ved med at gøre det, de gør så godt.

Det er vigtigt for os at støtte talenter. De friske kræfter og øjne, som vi 
har fornøjelsen af at lære op og beskæftige, er med til at gøre os alle 
dygtigere.

Derfor er det også vigtigt for os at støtte talenter på andre områder. 
Det gør vi bl.a. som hjertesponsor for AC Horsens, som medlem af 
sponsorklubben Horsens & Friends, som sponsor for Horsens Sejlklub 
og som erhvervssponsor for HH Elite.

Vi gør også en forskel for alle dem, der bruger Horsens i hverdagen. 
Priserne er konkurrencedygtige, og leveringen er altid foran for planen 
– uanset om det drejer sig om nye veje, motorvejsafkørsler eller funda-
menter til nye byggerier.
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HM UDVIKLER  
HORSENS SYD

Horsens Syd er for os det mest attraktive erhvervsområde i Horsens. 
Det ligger tæt på motorvejen og byen, så det var heller ikke svært at få 
andre med på ideen om at flytte hertil.

Vi har hver dag glæde af vores nye naboer;  Super Dæk Service, OK 
tank og vask, samt Vestvejens Streetfood. Trædistributøren DLH Dan-
mark og dækhotellet TyreTrust A/S med flere er med til at sætte gang i 
området til glæde for os alle.

Vi turde at investere i de 400.000 m2 erhvervsjord, fordi Horsens Kom-
mune går langt for erhvervslivet. Vores borgmester, Peter Sørensen, har 
bevist, at han kan få ting til at ske og støtter op, når byens virksomheder 
sætter projekter i gang.
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HØJ LOKAL  
OMSÆTNING

Vi afsluttede 65 projekter i regnskabsåret 2017/18. Usædvanligt mange 
af dem var i Horsens og omegn, hvor der bliver bygget meget.

I Horsens har vi etableret den nye afkørsel Horsens C på motorvej E45 for 
Horsens Kommune. Vi har byggemodnet boligområderne Østerhåb, Korn-
blomsten, Bjørnshave og Tyrstedhøj for hhv. Horsens Kommune, SAMN 
Forsyning og Hybel.

For entreprenørfirmaet Ajcon har vi klartgjort til GLS’ nye, 3.200 m2 
store pakkelager i Horsens Nord.

Vi er også involverede i det store projekt på Kvickly-grunden i Horsens, 
hvor CASA bygger butikker, restauranter og parkeringshus.

I Hedensted har vi byggemodnet boligområdet Lille Dalby Bakker og 
anlagt veje omkring for Just Kristensen, Hedensted Kommune og  
Hedensted Spildevand.

RUNDT I DANMARK
Vi har lagt fundamentet til et stort lagerhotel i Ishøj sammen med CASA.

Dansk Halentreprise har haft os med på mange opgaver, blandt andet 
GASA Groups nye hovedlager ved Odense, DKI’s nye regionslager i  
Horsens og et lagerhotel i Allerød.
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65 AFSLUTTEDE  
PROJEKTER,  

MANGE I HORSENS 
OG OMEGN
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Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejled-
ning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

2017/18

t.kr.

2016/17

t.kr.

2015/16

t.kr.

2014/15

t.kr.

2013/14

t.kr.

HOVEDTAL

Nettoomsætning 379.746 339.688 289.458 212.974 207.522

Resultat før finansielle poster 28.601 12.225 20.077 14.789 15.369

Resultat af finansielle poster (457) (138) (232) (271) (247)

Årets resultat 21.767 9.433 15.353 11.114 10.740

Balancesum 145.443 95.559 97.890 75.258 74.453

Egenkapital 49.488 27.721 33.288 27.935 31.822

PENGESTRØMME FRA:

Driftsaktivitet 1.009 22.330 10.455 10.364 10.900

Investeringsaktivitet 0 1.430 8.286 3.901 14.348

Finansieringsaktivitet 0 (15.000) (10.000) (15.000) (18.547)

Årets forskydning i likvider 1.009 8.760 8.741 (735) 6.701

NØGLETAL

Afkastningsgrad 23,7 % 12,6 % 23,2 % 19,8 % 19,1 %

Soliditetsgrad 34,0 % 29,0 % 34,0 % 37,1 % 42,7 %

Forretning af egenkapital 56,4 % 30,9 % 50,2 % 37,2 % 31,6 %

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

HOVED- OG NØGLETAL
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OPLYSNINGER 

SELSKABETS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER
Selskabet driver entreprenørvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING
Der er ikke usikkerhed ved indregning og måling ud over, hvad der er nor-
malt for et selskab indenfor byggebranchen.

UDVIKLINGEN I AKTIVITETER OG  
ØKONOMISKE FORHOLD
Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på kr. 
21.766.976, og selskabets balance pr. 30. september 2018 udviser en 
egenkapital på kr. 49.487.736, hvilket er på niveau med det forventede.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

SÆRLIGE RISICI, HERUNDER FORRETNINGSMÆSSIGE 
OG FINANSIELLE RISICI

Driftsmæssige risici
Selskabet har ikke særlige forretningsmæssige og finansielle risici udover 
almindeligt forekommende indenfor branchen.
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LEDELSES- 
PÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrap-
porten for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for HM 
Entreprenør A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 
og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrøm-
me for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende re-
degørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 16. november 2018.

DIREKTION
Michael Mortensen

BESTYRELSE
Just Kristensen Mads Kloster Michael Mortensen
Formand
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DEN UAFHÆNGIGE  
REVISORS REVISIONS- 
PÅTEGNING

KONKLUSION
Vi har revideret årsregnskabet for HM Entre-
prenør A/S for regnskabsåret 1. oktober 2017 
- 30. september 2018, der omfatter anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balan-
ce, egenkapitalopgørelse, pengestrømsop-
gørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet gi-
ver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 30. septem-
ber 2018 samt af resultatet af selskabets ak-
tiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 
1. oktober 2017 - 30. september 2018 i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven.

GRUNDLAG FOR KONKLUSION
Vi har udført vores revision i overensstem-
melse med internationale standarder om re-
vision og de yderligere krav, der er gældende 
i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standar-
der og krav er nærmere beskrevet i revisions-
påtegningens afsnit “Revisors ansvar for re-
visionen af årsregnskabet“. Vi er uafhængige 
af selskabet i overensstemmelse med inter-
nationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gæl-
dende 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.

Til kapitalejeren i HM Entreprenør A/S
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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 inter-
ne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledel-
sen 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, med-
mindre ledelsen enten har til hensigt at likvi-
dere 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 væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, og at afgive en revisions-
påtegning med en konklusion. Høj grad af sik-
kerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er 
ikke en garanti for, at en revision, der udføres 
i overensstemmelse med internationale stan-
darder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, altid vil afdække væ-
sentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-
formationer kan opstå som følge af besvigel-
ser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, 
hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de øko-
nomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder 
om revision og de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark, foretager vi faglige vurde-
ringer og opretholder professionel skepsis 
under revisionen. Herudover:

	 	Identificerer og vurderer vi risikoen for 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller 
fejl, udformer og udfører revisionshandlin-
ger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og eg-
net til at danne grundlag for vores konklu-
sion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig 
fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan om-
fatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsi-
desættelse af intern kontrol.

	 	Opnår vi forståelse af den interne kontrol 
med relevans for revisionen for at kunne 
udforme revisionshandlinger, der er pas-
sende efter omstændighederne, men ikke 
for at kunne udtrykke en konklusion om ef-
fektiviteten af selskabets interne kontrol.

	 		Tager vi stilling til, om den regnskabsprak-
sis, som er anvendt af ledelsen, er passen-
de, samt om de regnskabsmæssige skøn 
og tilknyttede oplysninger, som ledelsen 
har udarbejdet, er rimelige.

	 	Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse 
af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende, 
samt om der på grundlag af det opnåede re-
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visionsbevis er væsentlig usikkerhed forbun-
det 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 vo-
res revisionspåtegning gøre opmærksom på 
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
modificere vores konklusion. Vores konklu-
sioner er baseret på det revisionsbevis, der 
er opnået frem til datoen for vores revisions-
påtegning. 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, herun-
der noteoplysningerne, samt om årsregnska-
bet 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 tids-
mæssige placering af revisionen samt betyde-
lige 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 omfat-
ter 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 ledelsesberetnin-
gen og i den forbindelse overveje, om ledel-
sesberetningen 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 le-
delsesberetningen indeholder krævede oplys-
ninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores 
opfattelse, at ledelsesberetningen er i over-
ensstemmelse med årsregnskabet og er ud-
arbejdet i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Horsens, den 16. november 2018.

Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Søren Roesgaard
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33225
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Årsrapporten for HM Entreprenør A/S for 
2017/18 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser  for mel-
lemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

GENERELT OM INDREGNING OG 
MÅLING
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i 
takt med, at de indtjenes. Herudover indreg-
nes værdireguleringer af finansielle aktiver 
og forpligtelser. I resultatopgørelsen indreg-
nes ligeledes alle omkostninger, herunder 
afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske forde-
le vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan 
måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske forde-

le vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi 
kan måles pålideligt.

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

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 eventuelle 
afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumu-
lerede amortisering af forskellen mellem 
kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til 
forudsigelige tab og risici, der fremkommer, 
inden årsrapporten aflægges, og som be- 
eller afkræfter forhold, der eksisterede på 
balancedagen.

ANVENDT  
REGNSKABSPRAKSIS
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RESULTATOPGØRELSEN

NETTOOMSÆTNING
Hvor der leveres produkter med høj grad af 
individuel tilpasning, foretages indregning i 
nettoomsætningen, i takt med at produktio-
nen udføres, hvorved omsætningen svarer til 
salgsværdien af årets udførte arbejder (pro-
duktionsmetoden). Denne metode anvendes, 
når de samlede indtægter og omkostninger 
på kontrakten og færdiggørelsesgraden på 
balancedagen kan skønnes pålideligt, og det 
er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil 
tilgå selskabet.

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke 
kan skønnes pålideligt, indregnes omsætnin-
gen kun svarende til de medgåede omkost-
ninger, i det omfang det er sandsynligt, at de 
vil blive genindvundet.

DIREKTE OMKOSTNINGER
Omkostninger til direkte omkostninger 
omfatter omkostninger til råvarer og hjælpe-
materialer, der er anvendt for at opnå årets 
nettoomsætning.

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER
Andre driftsindtægter indeholder regnskabs-
poster af sekundær karakter i forhold til 
virksomhedernes aktiviteter, herunder fortje-
neste ved salg af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver.

ANDRE EKSTERNE  
OMKOSTNINGER
Andre eksterne omkostninger omfatter 
omkostninger til distribution, salg, reklame, 
administration, lokaler, tab på debitorer, ope-
rationelle leasingomkostninger mv.
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PERSONALEOMKOSTNINGER
Personaleomkostninger omfatter løn og ga-
ger, inklusive feriepenge og pensioner samt 
andre omkostninger til social sikring mv. til 
selskabets medarbejdere. I personaleom-
kostninger er fratrukket modtagne godtgørel-
ser fra offentlige myndigheder.

AF- OG NEDSKRIVNINGER
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og 
nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

FINANSIELLE INDTÆGTER OG 
OMKOSTNINGER
Finansielle indtægter og omkostninger ind-
regnes i resultatopgørelsen med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster 
omfatter renteindtægter og -omkostninger, 
realiserede og urealiserede kursgevinster 
vedrørende gæld og transaktioner i fremmed 
valuta samt tillæg og godtgørelse under acon-
toskatteordningen mv.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Virksomheden er omfattet af de danske reg-
ler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles 
ved afregning af sambeskatningsbidrag 
mellem de sambeskattede virksomheder i 
forhold til disses skattepligtige indkomster. 
I tilknytning hertil modtager virksomheder 
med skattemæssigt underskud sambeskat-
ningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet 
anvende dette underskud til nedsættelse af 
eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle 
selskabsskat og ændring i udskudt skat, 
indregnes i resultatopgørelsen med den del, 
der kan henføres til årets resultat, og direkte i 
egenkapitalen med den del, der kan henføres 
til posteringer direkte i egenkapitalen.
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BALANCEN

VAREBEHOLDNINGER
Varebeholdninger måles til kostpris efter 
FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien 
lavere end kostprisen, nedskrives til denne 
lavere værdi.

TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse 
af tab, hvor der vurderes at være indtruffet 
en objektiv indikation på, at et tilgodehaven-
de eller en portefølje af tilgodehavender er 
værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv 
indikation på, at et individuelt tilgodehavende 
er værdiforringet, foretages nedskrivning på 
individuelt niveau.

IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR 
FREMMED REGNING
Igangværende arbejder for fremmed regning 
måles til salgsværdien af det udførte arbejde. 
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggø-
relsesgraden på balancedagen og de samlede 
forventede indtægter på det enkelte igangvæ-
rende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres 
som andelen af de afholdte omkostninger i 
forhold til forventede samlede omkostninger 
på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende 
arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles 
salgsværdien til de medgåede omkostninger 
eller nettorealisationsværdien, hvis denne er 
lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indreg-
nes i balancen under tilgodehavender eller 

gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af 
summen af de igangværende arbejder, hvor 
salgsværdien af det udførte arbejde oversti-
ger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser 
udgøres af summen af de igangværende 
arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger 
salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbej-
de og opnåelse af kontrakter indregnes i re-
sultatopgørelsen, i takt med at de afholdes.

PERIODEAFGRÆNSNINGS- 
POSTER
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under 
omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkost-
ninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

HENSATTE FORPLIGTELSER
Hensatte forpligtelser omfatter forventede 
omkostninger til garantiforpligtelser, tab på 
igangværende arbejder, omstruktureringer 
mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når sel-
skabet som følge af en tidligere begivenhed 
har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det 
er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil 
medføre et forbrug af selskabets økonomi-
ske ressourcer.

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til 
udbedring af arbejder inden for garantiperi-
oden på 1-5 år. De hensatte garantiforplig-
telser måles på baggrund af erfaringer med 
garantiarbejder. Hensatte forpligtelser med 
forventet forfaldstid ud over 1 år fra balan-
cedagen tilbagediskonteres med en sats, 
som afspejler risiko og forfaldstidspunkt på 
forpligtelsen.
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Når det er sandsynligt, at de totale omkost-
ninger vil overstige de totale indtægter på et 
igangværende arbejde for fremmed regning, 
indregnes det samlede forventede tab på 
det igangværende arbejde som en hensat 
forpligtelse. Det hensatte beløb indregnes 
under produktionsomkostninger.

SELSKABSSKAT OG  
UDSKUDT SKAT
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodeha-
vende aktuel skat indregnes i balancen 
som beregnet skat af årets skattepligtige 
indkomst, reguleret for skat af tidligere års 
skattepligtige indkomster samt for betalte 
acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorien-
terede gældsmetode af midlertidige forskelle 
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig 
værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på 
grundlag af den planlagte anvendelse af akti-
vet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

GÆLDSFORPLIGTELSER
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånop-
tagelse til det modtagne provenu efter fra-
drag af afholdte transaktionsomkostninger. 
I efterfølgende perioder måles de finansielle 
forpligtelser til amortiseret kostpris svarende 
til den kapitaliserede værdi ved anvendelse 
af den effektive rente, så forskellen mellem 
provenuet og den nominelle værdi indregnes 
i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld 
til leverandører, tilknyttede virksomheder samt 
anden gæld, måles til amortiseret kostpris, 
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Afkastningsgrad
Resultat før finansielle poster x 100

Gennemsnitlige aktiver

Soliditetsgrad
Egenkapital ultimo x 100

Samlede aktiver ultimo

Forrentning af egenkapital
Ordinært resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

PENGESTRØMS- 
OPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets 
pengestrømme fordelt på drifts-, investe-
rings- og finansieringsaktivitet for året, årets 
forskydning i likvider og selskabets likvider 
ved årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virk-
somheder vises separat under pengestrømme 
fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgø-
relsen indregnes pengestrømme vedrørende 
købte virksomheder fra anskaffelsestidspunk-
tet, og pengestrømme vedrørende solgte virk-
somheder indregnes frem til salgstidspunktet.

PENGESTRØMME FRA  
DRIFTSAKTIVITET
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som 
selskabets resultat reguleret for ikke-kontante 
driftsposter, ændring i driftskapital og betalt 
selskabsskat.

PENGESTRØMME FRA  
INVESTERINGSAKTIVITET
Pengestrømme fra investeringsaktivitet om-
fatter betaling i forbindelse med køb og salg 
af virksomheder og aktiviteter samt køb og 
salg af immaterielle, materielle og finansielle 
anlægsaktiver.

PENGESTRØMME FRA  
FINANSIERINGSAKTIVITET
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet om-
fatter ændringer i størrelse eller sammensæt-
ning af selskabets aktiekapital og omkostnin-
ger forbundet hermed samt optagelse af lån, 
afdrag på rentebærende gæld og betaling af 
udbytte til selskabsdeltagere.

LIKVIDER
Likvider omfatter alene likvide beholdninger.
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2017/18

kr.

2016/17

t.kr.

Nettoomsætning 379.745.963 339.688

Andre driftsindtægter 1.833.178 4.001

Direkte omkostninger (268.058.342) (240.959)

Andre eksterne omkostninger (21.016.974) (18.538)

Bruttoresultat 92.503.825 84.192

Personaleomkostninger 1 (63.903.252) (71.817) 

Resultat før af- og nedskrivninger 28.600.573 12.375

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 0 (150) 

Resultat før finansielle poster 28.600.573 12.225

Finansielle indtægter 2 190.024 227

Finansielle omkostninger 3 (647.088) (365)

Resultat før skat 28.143.509 12.087

Skat af årets resultat 4 (6.376.533) (2.654)

ÅRETS RESULTAT 21.766.976 9.433 

Resultatdisponering 5   

RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER 2017  
– 30. SEPTEMBER 2018

Note henvisning markeret med firkant X

Se noter fra side 42
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2018

kr.

2017

t.kr.

AKTIVER

Varebeholdninger 6 1.180.300 1.443

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 62.185.608 51.040

Igangværende arbejder for fremmed regning 7 499.000 542

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 59.648.244 22.168

Andre tilgodehavender 586.891 0

Periodeafgrænsningsposter 8 105.658 137

Tilgodehavender 123.025.401 73.887 

Likvide beholdninger 21.237.348 20.229 

Omsætningsaktiver i alt 145.443.049 95.559 

AKTIVER I ALT 145.443.049 95.559 

BALANCE PR. 30 SEPTEMBER 2018

Note henvisning markeret med firkant X

Se noter fra side 42
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2018

kr.

2017

t.kr.

PASSIVER

Virksomhedskapital 1.000.000 1.000 

Overført resultat 48.487.736 26.721

Egenkapital 9 49.487.736 27.721

Hensættelse til udskudt skat 10 9.187.038 6.351

Andre hensættelser 11 0 500 

Hensatte forpligtelser i alt 9.187.038 6.851

Modtagne forudbetalinger fra kunder 312.679 313 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 56.160.081 37.339

Forudfakturering igangværende arbejder 7 2.435.160 64

Selskabsskat 3.511.010 5.538

Anden gæld 24.349.345 17.733

Kortfristede gældsforpligtelser 86.768.275 60.987

Gældsforpligtelser i alt 86.768.275 60.987

PASSIVER I ALT 145.443.049 95.559

Eventualposter m.v. 12

Nærtstående parter og ejerforhold 13

BALANCE PR. 30 SEPTEMBER 2018

Note henvisning markeret med firkant X

Se noter fra side 42
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Virksomheds-
kapital

Overført
resultat

I alt
 

Egenkapital 1. oktober 2017 1.000.000 26.720.760 27.720.760

Årets resultat 0 21.766.976 21.766.976

EGENKAPITAL 30. SEPTEMBER 2018 1.000.000 48.487.736 49.487.736

EGENKAPITALOPGØRELSE
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2017/18

kr.

2016/17

t.kr.

Årets resultat 21.766.976 9.433

Reguleringer 14 6.833.597 2.942

Ændring i driftskapital 15 (21.567.934) 13.467

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 7.032.639 25.842

Renteindbetalinger og lignende 190.024 227

Renteudbetalinger og lignende (647.088) (365) 

Pengestrømme fra ordinær drift 6.575.575 25.704

Betalt selskabsskat (5.566.980) (3.374) 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.008.595 22.330

Køb af immaterielle anlægsaktiver 0 (150) 

Tilbageført deposita 0 1.580

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 0 1.430

Betalt udbytte 0 (15.000)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0 (15.000) 

Ændring i likvider 1.008.595 8.760

Likvider 1. oktober 2017 20.228.753 11.469

Likvider 30. september 2018 21.237.348 20.229

LIKVIDER SPECIFICERES SÅLEDES:

Likvide beholdninger 21.237.348 20.229

LIKVIDER 30. SEPTEMBER 2018 21.237.348 20.229

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. OKTOBER 2017 
– 30. SEPTEMBER 2018

Note henvisning markeret med firkant X

Se noter fra side 42
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1  �PERSONALEOMKOSTNINGER
2017/18

kr.

2016/17

t.kr.

Lønninger 51.038.807 57.982

Pensioner 7.041.619 8.552

Andre omkostninger til social sikring 2.420.320 1.770

Andre personaleomkostninger 3.402.506 3.513

63.903.252 71.817

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 99 111

Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt

2  �FINANSIELLE INDTÆGTER
2017/18

kr.

2016/17

t.kr.

Andre finansielle indtægter 190.024 227

190.024 227

3  �FINANSIELLE OMKOSTNINGER
2017/18

kr.

2016/17

t.kr.

Andre finansielle omkostninger 647.088 365

647.088 365

NOTER TIL  
ÅRSRAPPORTEN
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4  �SKAT AF ÅRETS RESULTAT
2017/18

kr.

2016/17

t.kr.

Årets aktuelle skat 3.540.196 5.556

Årets udskudte skat 2.836.337 (2.902)

6.376.533 2.654

5  �RESULTATDISPONERING
2017/18

kr.

2016/17

t.kr.

Overført resultat 21.766.976 9.433

21.766.976 9.433

6  �VAREBEHOLDNINGER
2017/18

kr.

2016/17

t.kr.

Råvarer og hjælpematerialer 1.180.300 121

Færdigvarer og handelsvarer 0 1.322

1.180.300 1.443

7  �IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED 
REGNING 2017/18

kr.

2016/17

t.kr.

Igangværende arbejder, salgspris 310.739.840 261.381

Igangværende arbejder, acontofaktureret (312.676.000) (260.903)

(1.936.160) 478

Indregnet således i balancen:

Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver 499.000 542

Modtagne forudbetalinger under passiver (2.435.160) (64)

(1.936.160) 478
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10  �HENSÆTTELSE�TIL�UDSKUDT�SKAT
2017/18

kr.

2017/16

t.kr.

Hensættelse til udskudt skat 1. oktober 2017 6.350.701 9.253

Hensat i året 2.836.337 0

Anvendt i året 0 (2.902)

HENSÆTTELSE TIL UDSKUDT SKAT 30. SEPTEMBER 2018 9.187.038 6.351

Immaterielle anlægsaktiver (23.570) 28

Materielle anlægsaktiver (95.281) (157)

Igangværende arbejder for fremmed regning 9.346.445 6.847

Værdipapirer (55.000) (55)

Låneomkostninger (8.800) 0

Periodeafgrænsningsposter 23.244 30

Hensatte omkostninger 0 (286)

HENSÆTTELSE TIL UDSKUDT SKAT 30. SEPTEMBER 2018 9.187.038 6.351

11  ANDRE�HENSÆTTELSER
2017/18

kr.

2017/16

t.kr.

Hensat i året 0 500

SALDO ULTIMO 30. SEPTEMBER 2018 0 500

8  �PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnemen-

ter og renter samt reguleringer til dagsværdi for afledte finansielle instrumenter med positiv dagsværdi.

9  �EGENKAPITAL

Virksomhedskapitalen består af 1.000 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.
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12  EVENTUALPOSTER�MV.

Eventualforpligtelser

Selskabet har pr. 30. september 2018 stillet arbejdsgarantier for 54.242 t.kr.

Selskabet stiller normale garantiforpligtelser for udført arbejde, jf. AB92.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Michael Mortensen ApS  og hæfter  

solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for  

indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som  

forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

Selskabet er involveret i retssager, der ikke forventes at medføre økonomiske  

forpligtelser for selskabet.

Operationelle leje- og leasingforpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

-Huslejeforpligtelse med 6 måneders opsigelse svarende til 720 t.kr.

-Leje af maskiner med en lejeforpligtelse på 23.150 t.kr.

13  NÆRTSTÅENDE�PARTER�OG�EJERFORHOLD

Bestemmende indflydelse

Michael Mortensen

Transaktioner

Selskabet har valgt kun at oplyse om transaktioner, der ikke er foretaget på  

normale markedsvilkår efter årsregnskabslovens § 98c, stk. 7.

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Michael Mortensen ApS, som  

er den største og mindste koncern, hvori selskabet indgår som dattervirksomhed.
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14  �PENGESTRØMSOPGØRELSE�-�REGULERINGER
2017/18

kr.

2017/16

t.kr.

Finansielle indtægter (190.024) (227)

Finansielle omkostninger 647.088 365

Af- og nedskrivninger 0 150

Skat af årets resultat 6.376.533 2.654

6.833.597 2.942

15  �PENGESTRØMSOPGØRELSE�  
-�ÆNDRING�I�DRIFTSKAPITAL 2017/18

kr.

2017/16

t.kr.

Ændring i varebeholdninger 261.873 (1.324)

Ændring i tilgodehavender (49.139.839) 10.838

Ændring i leverandører mv. 27.810.032 3.453

Ændring i andre hensatte forpligtelser (500.000) 500

(21.567.934) 13.467
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