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  1. 
 

 
RESUME OM VIRKSOMHEDEN 

 
 
 
VIRKSOMHEDEN:  
 
Scanvaegt International A/S  
P.O. Pedersens Vej 18  
8200 Århus N 
 
 
Bestyrelse: 
 
Lars Grundtvig, formand 
Michael Grundtvig 
Henrik Grundtvig 
Erik Steffensen     
Johan Blach Petersen   
Kristian Kolding 
 
 
Direktion:  
    
Erik Steffensen  
  
  
Revision:  
  
PricewaterhouseCoopers  
    
  
Ejerforhold: 
 
Selskabets samlede aktiekapital ejes af Scanvaegt International Holding Aps,  
P.O. Pedersens Vej 18, 8200 Århus N. 

 
 
 



 

 

2. 
 
 

 
RESUME OM VIRKSOMHEDEN FORTSAT 

 
 
TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER: 
 
Scanvægt Nordic A/S, Århus, 100% ejet (Indskudskapital DKK 5.000.000) 
 
Digi-System A/S, Århus, 100% ejet (Indskudskapital DKK 8.835.000) 
 
Dansk Kalibreringsteknik A/S, Århus, 100% ejet  (Indskudskapital DKK 500.000) 
 
Scanvaegt Leasing A/S, Århus, 100% ejet  (Indskudskapital DKK 1.500.000) 
 
Scanvaegt Automation A/S, 75% ejet (Indskudskapital DKK 500.000) 
   
Scanvaegt (GB) Ltd., England, 100% ejet  (Indskudskapital GBP 300.000) 
 
Scanvaegt Nederland B.V., Holland, 100% ejet (Indskudskapital EUR 227.406) 
 
Scanvaegt Ireland Ltd., Irland, 100% ejet (Indskudskapital EUR 507.895) 
    
Scanvaegt Northern Ireland, Nordirland, 100% ejet af Scanvaegt Ireland Ltd. 
(Indskudskapital GBP 10.000) 
 
Scanvaegt France S.A.R.L., Frankrig, 100% ejet (Indskudskapital EUR 700.000) 
 
Scanvaegt (Deutschland) GmbH, Tyskland, 100% ejet (Indskudskapital EUR 178.950) 
 
Scanvaegt do Brasil Ltda, Brasilien, 100% ejet (Indskudskapital BRN 250.000) 
 
Scanvaegt Chile, Ltda, Chile, 100% ejet (Indskudskapital CHP 70.000.000) 
 
Scanvaegt US Inc., USA,  100% ejet (Indskudskapital USD 3.276.000) 
 
Scanvaegt Italia Srl., Italien, 100% ejet (Indskudskapital EUR 76.500) 
 
Scanvaegt España SL, Spanien, 100% ejet (Indskudskapital EUR 120.202) 
 
Scanvaegt Norge AS, Norge, 100% ejet af Scanvægt Nordic A/S  
(Indskudskapital NOK 3.000.000) 
 
Scanvaegt AB, Sverige, 100% ejet af Scanvægt Nordic A/S (Indskudskapital SEK 2.000.000) 
 
Scanvaegt Ltd, New Zealand, 70% ejet (Indskudskapital NZD 200.000) 
 
ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER: 
 
Uniscale Sp.zoo., Polen, 50% ejet (Indskudskapital PLN 1.000.000) 
 
Norfo Ejendomme A/S, 50% ejet (Indskudskapital DKK 4.000.000) 
 
FILIAL: 
 
Scanvaegt Uruguay, Uruguay, 100% ejet



 

 

 

 
 

3. 
 

LEDELSESPÅTEGNING 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2005/2006 for Scanvaegt 
International A/S. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et 
retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. 
 
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  
 
Århus,  den 28. juni 2006 

   
   
 Direktion:  
   
   
   
 ________________________  
 Erik Steffensen  
   
   
   
 Bestyrelse:  
   
   
   ________________________ ________________________ ________________________ 

Lars Grundtvig 
(Formand) 

Michael Grundtvig Henrik Grundtvig 

      
   

________________________ ________________________ ________________________ 
Johan Blach Petersen Kristian Kolding Erik Steffensen 

 
 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt den 21. september 2006: 
 
 
 

Dirigent 
 



 

 

 

 
 

4. 
 

REVISIONSPÅTEGNING 
 
 
Til aktionæren i Scanvaegt International A/S 
Vi har revideret årsrapporten for Scanvaegt International A/S  for regnskabsåret 1. maj 2005 - 
30. april 2006, der aflægges efter årsregnskabsloven.  
 
Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at 
udtrykke en konklusion om årsrapporten. 
 
Den udførte revision 
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse 
standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af 
sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter 
stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og 
oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte 
regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den 
samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et 
tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.  
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
 
Konklusion 
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og 
moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2006 samt af resultatet af 
koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. 
maj 2005 - 30. april 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Århus, den 28. juni 2006 
PricewaterhouseCoopers  
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab 
 
 
 
Torben Mæhlisen     Susanne Varrisboel  
statsautoriseret revisor    statsautoriseret revisor 
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HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 
 
 
Mio. kr. 2005/06 

 
2004/05 

 
2003/04 

 
2002/03 

 
2001/02 

Resultatopgørelse:      
Nettoomsætning 687 663 649 661 688 
Bruttoresultat 186 189 178 136 201 
Resultat af primær drift 15 25 16 -39 27 
Finansielle poster, netto -8 -9 -13 -10 -12 
Årets resultat 3 12 4 -37 15 
      
Balance:      
Balancesum 473 465 470 509 572 
Egenkapital 120 115 104 102 147 
Bruttoinvesteringer i  
  materielle anlægsaktiver 

 
23 

 
17 

 
16 

 
22 

 
14 

      
Nøgletal i %:      
Bruttomargin 27,0 28,5 27,5 20,6 29,3 
Overskudsgrad 1,9 3,7 2,5 -5,9 3,9 
Afkastningsgrad 3,3 5,4 3,3 -7,3 4,9 
Soliditetsgrad 25,4 24,7 22,2 20,1 25,7 
 
 
Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings 
”Anbefalinger og Nøgletal 2005”.  Nøgletallene defineres således: 

 
 
Bruttomargin Bruttoresultat x 100 

Nettoomsætning 
 

Overskudsgrad Resultat af primær drift x 100 
Nettoomsætning 

 
Herudover er vist: 
 

 

Afkastningsgrad Resultat af primær drift 
Gennemsnitlige operative aktiver 

 
Soliditetsgrad Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo x100 

Passiver i alt, ultimo 
 

 
 

Der er i overenstemmelse med årsregnskabslovens §166, stk. 4 ikke foretaget tilpasning af 
sammenligningstallene for anvendelse af produktionsprincippet på igangværende arbejder, 
aktivering af finansielt leasede aktiver samt måling til amortiseret kostpris af finansielle aktiver 
og forpligtelser, som ikke forventes indfriet før udløb, for regnskabsåret 2001/2002.  



 

 

6. 
 
 

BERETNING  
 
Hovedaktivitet 
 
Hovedaktiviteten er udvikling, produktion og afsætning af pakke-, proces- og vejeudstyr samt 
IT-baserede produktionsstyringssystemer til den globale fødevareindustri.  Udvikling og 
produktion foretages i moderselskabet, mens salg foregår i de øvrige datterselskaber samt i 
moderselskabet. 
 
Udvikling i regnskabsåret 
 
Koncernens resultat før skat og minoritetsinteresser for 2005/2006 udgør et overskud på 7,5 
mio. kr., og resultat efter skat udgør et overskud på 2,7 mio. kr.  Koncernen har i regnskabsåret 
konstateret et stigende investeringsniveau på kundesiden, ligesom der kan konstateres en 
positiv konkurrencemæssig effekt af de seneste års investeringer i markedsopbygning samt i 
udvikling af et stigende antal produkter, processer og løsninger.  Ordreindgangen har i 
2005/2006 været som forventet og på et tilfredsstillende niveau.  En forholdsmæssig stor del af 
ordreindgangen er realiseret i den sidste del af regnskabsåret, således at en væsentlig del af 
ordreindgangen ikke har kunnet omsættes til fakturering. Årets resultat er af denne årsag 
mindre end de forventninger, der blev udtrykt i årsrapporten for 2004/2005.  Til gengæld er 
koncernens ordreportefølje ved årets afslutning på et meget højt niveau, ligesom 
aktivitetsniveauet generelt er i en positiv udvikling. 
 
Moderselskabet er pr. 1. maj 2005 fusioneret med det helejede datterselskab Norfo A/S, og alle 
udviklings- og produktionsaktiviteter er herefter samlet i moderselskabet. 
 
Særlige risici 
 
Udover den generelle samfundsøkonomiske konjunkturudvikling, som i et vist omfang 
påvirker investeringsniveauet, er koncernen påvirket af følgende særlige risici, som generelt er 
uændret i forhold til tidligere: 
 
Konkurrencen på fødevareområdet er i almindelighed voksende i de fleste lande, hovedsagelig 
drevet af en stadig mere aggressiv detailhandel.  Dette i forening med en markant stigende 
konkurrence mellem lande og regioner på landbrugsområdet medfører en yderligere 
koncentration inden for produktionsleddet. Samtidig flyttes en række af de arbejdsprocesser 
som er forbundet med landbrug og fødevareproduktion, fra højindkomst lande til lande med 
mindre produktionsomkostninger. 
 
Sygdomme såsom fjerkræinfluenza, BSE eller mund- og klovsyge er risici, som i tilfælde af 
udbrud kan påvirke koncernens afsætning i de lande og regioner, som måtte blive ramt. 
 
Den beskrevne udvikling og de anførte risici indebærer en række udfordringer for koncernen i 
retning af at kunne betjene en global fødevareindustri.  Det gælder især inden for bestemte 
sektorer, hvor industrien i stigende grad består af store eller meget store virksomheder, som 
typisk opererer over meget store geografiske områder. Samtidig efterspørger 
fødevareindustrien stadigt mere automatiserede og på anden måde mere teknologiprægede 
produkter og løsninger.  Denne efterspørgsel er afledt af fødevareindustriens behov for at 
kunne reducere fremstillingsomkostningerne, øge kvaliteten og sikre sporbarhed i alle led. 
 
Denne udvikling og de nævnte risici indebærer omvendt en række interessante muligheder for 
virksomheden. 
 
 



 

 

7. 
 
Koncernen, hvis forretningsområder i stadigt stigende grad er videnbaserede,  udvikler løbende 
sit teknologiniveau, sit vidensniveau, sit leveringsprogram, sin markedsføringsorganisation og 
sin service- og supportorganisation med henblik på bedst muligt at kunne betjene den globale 
fødevareindustri, også over store geografiske afstande.  Der opnås derved bl.a. en betydelig 
spredning i sin afsætning. 
 
Koncernen er som følge af en betydelig eksport eksponeret for ændringer i valutakurser og 
renteniveau.  Det er koncernens politik aktivt at styre finansielle risici, og der foretages således 
ikke spekulation heri. 
 
Videnressourcer 
 
Koncernens primære forretningsgrundlag er at levere konkurrencedygtige produkter, løsninger 
og teknologi til fødevareindustrien, som kan medvirke til at sikre dennes konkurrencekraft.  
Dette stiller store krav til udvikling og fastholdelse af videnressourcer hos medarbejdere og i 
forbindelse med produkter og forretningsprocesser.  Koncernen udvikler derfor løbende 
politikker og procedurer for rekruttering, uddannelse og fastholdelse af medarbejdere samt for 
udvikling og dokumentation af produkter og forretningsprocesser. 
 
Miljøpåvirkning 
 
Koncernens produktion består i al væsentlighed i montage af komponenter fra 
underleverandører, og det er derfor ledelsens vurdering, at koncernens påvirkning af det 
eksterne miljø er minimal.  Det er koncernens politik generelt at reducere denne påvirkning, i 
det omfang det er økonomisk forsvarligt. 
 
Forsknings- og udviklingsaktiviteter 
 
Forsknings- og udviklingsaktiviteter foretages i moderselskabetet og omfatter løbende ny- og 
videreudvikling af produkter og processer til fødevareindustrien.  Der er i regnskabsåret 
anvendt godt 28 mio. kr. på udviklingsprojekter og -aktiviteter. Der forventes i det kommende 
år gennemført udviklingsaktiviteter på et højere niveau. 
 
Forventet udvikling 
 
Investeringsniveauet i fødevareindustrien på en række af koncernens væsentlige markeder 
udvikler sig fortsat positivt.  Det afspejler sig dels i en meget høj ordreportefølje ved det nye 
regnskabsårs begyndelse, dels i en stor tilbudsplatform.  Kombineret med fortsat introduktion 
af en nye produkter, løsninger og processer samt yderligere optimering af konkurrencekraften 
på den eksisterende produktportefølje, forventes såvel i ordreindgang som faktureret 
omsætning af kerneprodukter og løsninger derfor en betydelig vækst. De tilknyttede 
kapacitetsudvidelser vil være af marginal karakter, og der er fortsat en række aktiviteter til 
forbedring af rentabiliteten i alle led.   Der forventes derfor et væsentligt forbedret resultat i det 
kommende regnskabsår.  
 
Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. 



 

 

 
  8. 
 
 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 

FOR REGNSKABSÅRET AFSLUTTET 
 

30. APRIL 2006 
 
 
 

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven af 2001, 
selskabets vedtægter og god dansk regnskabsskik.  Der aflægges årsrapport efter 
regnskabsklasse C (store virksomheder).   Anvendt regnskabspraksis er uændret i 
forhold til tidligere år.  Som følge af fusionen med den tilknyttede virksomhed Norfo 
A/S pr. 1. maj 2005 er sammenlligningstallene tilpasset. 
 
Generelt om indregning og måling:  
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.  Omkostninger, 
der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og 
hensatte forpligtelser, indregnes i resultatopgørelsen. Værdireguleringer af finansielle 
aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris, indregnes i 
resultatopgørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 
vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  Forpligtelser 
indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.  Efterfølgende måles 
aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor under hver 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede 
amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. 
 
Ved indregning og måling tages der hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer 
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på 
balancedagen. 
 
Konsolidering:  
 
Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Scanvaegt International A/S og de på 
side 2 anførte tilknyttede og associerede virksomheder. 
 
Koncernregnskabet udarbejdes som et sammendrag af moderselskabets og 
dattervirksomhedernes enkelte regnskabsposter, og der foretages eliminering af interne 
indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, mellemværender og udbytter samt 
urealiserede fortjenester og tab.  For associerede virksomheder elimineres interne 
fortjenester og tab med en forholdsmæssig andel. 
 



 

 

9. 
 
Ved køb af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder foretages en 
opgørelse af forskellen mellem anskaffelsesprisen på kapitalandelen og dagsværdien af 
identificerbare aktiver og passiver på købstidspunktet.  Positive forskelsbeløb 
(goodwill) aktiveres og afskrives over det individuelle aktivs levetid, dog maksimalt 20 
år.  Negative forskelsbeløb, der modsvarer en forventet negativ resultatudvikling, 
hensættes og indtægtsføres i takt med realisation af den negative udvikling. 
 
Resultatet af købte kapitalandele medtages fra anskaffelsestidspunktet. 

 
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 finansiel post. 
 
Mellemværender i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til 
den officielle kurs på balancedagen.  Urealiserede og realiserede 
valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.   

 
Resultatopgørelserne for udenlandske dattervirksomheder og associerede 
virksomheder omregnes til en gennemsnitskurs for året.  Balancerne for udenlandske 
dattervirksomheder og associerede virksomheder omregnes til balancedagens 
valutakurs.  De kursdifferencer, der opstår ved omregning af dattervirksomhedernes 
og associerede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse og ved omregning af 
resultatopgørelserne til balancedagens valutakurs, indregnes direkte på egenkapitalen. 

 
Afledte finansielle instrumenter 
 
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles 
efterfølgende til dagsværdi.  Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle 
instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. 
 
Ændring i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og 
opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet 
forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i 
dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. 
 
Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og 
opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i 
andre tilgodehavender eller anden gæld samt på egenkapitalen.  Indtægter og 
omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen 
og indregnes i samme regnskabspost som det sikrede. 
 
For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for klassifikation 
som sikringstransaktioner, indregnes ændringer i dagsværdien løbende i 
resultatopgørelsen. 



 

 

10. 
 

RESULTATOPGØRELSEN 
 
Nettoomsætning 
 
Nettoomsætning ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, 
såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets 
udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.  
Nettoomsætningen måles eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i 
forbindelse med salget. 
 
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen 
udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder 
(produktionsmetoden).  Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og 
omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres 
pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil 
tilgå koncernen.  
 
Produktionsomkostninger 
 
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets 
nettoomsætning.  I produktionsomkostningerne indgår direkte og indirekte 
omkostninger til råvarer, handelsvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og 
leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg og andre anlægsaktiver, der anvendes 
i produktionen.  Desuden indgår nedskrivning på varebeholdninger og nedskrivning i 
forbindelse med forventede tab på igangværende arbejder for fremmed regning.  
Under produktionsomkostninger indregnes tillige udviklingsomkostninger, der ikke 
opfylder kriterierne for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsprojekter. 
 
Distributionsomkostninger 
 
I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til salg og 
distribution af varer og tjenesteydelser solgt i året samt til årets gennemførte salg.  
Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, marketingomkostninger samt 
afskrivninger.  
 
Administrationsomkostninger 
 
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse 
og administration af koncernen, herunder omkostninger til det administrative 
personale, ledelsen, kontorlokaler, forsikring, kontoromkostninger mv. samt 
afskrivninger. 



 

 

11. 
 

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder 
 
I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de 
enkelte dattervirksomheders resultat før skat med fradrag for årets amortisering af 
goodwill. Andel i de tilknyttede virksomheders skat indregnes under skat af årets 
resultat. 
 
I både moderselskabets og i koncernens resultatopgørelser indregnes den 
forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat før skat med fradrag 
af årets amortisering af goodwill og efter eliminering af en forholdsmæssig andel af 
intern avance eller tab.  Andel i de associerede virksomheders skat indregnes under 
skat af årets resultat. 

 
Finansielle poster 
 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og –omkostninger, 
realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, 
mellemværender i transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver 
og forpligtelser samt tillæg og –omkostninger under acontoskatteordningen mv.  
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. 
 
 
BALANCEN 
 
Immaterielle anlægsaktiver: 
 
Udviklingsprojekter 
 
Udviklingsprojekter omfatter omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til 
selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder almindeligt anerkendte kriterier for 
indregning. Aktiverede udviklingsprojekter måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.  
Aktiverede udviklingsprojekter afskrives lineært over den økonomiske brugstid efter 
færdiggørelsen af udviklingsprojektet.  Afskrivningsperioden udgør normalt 5 år og 
overstiger ikke 20 år. 
 
Goodwill 
 
Goodwill, der opstår i forbindelse med køb af virksomheder, aktiveres og afskrives 
over det individuelle aktivs levetid, dog maksimalt 20 år.  

 
Materielle anlægsaktiver:  
 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger.  Afskrivninger foretages lineært over den økonomiske levetid, der som 
hovedregel er som følger: 
 
Bygninger   50 år  
Indretning af lejede lokaler Max. 10 år  
Biler Max. 6 år  
Maskiner, tekniske anlæg og inventar 5-10 år  
Software 3 år  
 
 



 

 

12. 
 
 
Forbedringer og småanskaffelser med en anskaffelsespris under kr 25.000 
omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Grunde afskrives ikke. 
 
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor koncernen har alle 
væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles 
ved første indregning til dagsværdi eller til nutidsværdien af de fremtidige 
leasingydelser, hvis denne er lavere.  Ved beregning af nutidsværdien anvendes 
leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for 
denne.  Finansielt leasede aktiver behandles herefter som koncernens øvrige materielle 
anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en 
gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i 
resultatopgørelsen som en finansiel omkostning. 

 
Finansielle anlægsaktiver:  
 
Kapitalandele i  tilknyttede og associerede virksomheder indregnes i balancen til den 
forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort 
efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede avancer 
og tab og med tillæg eller fradrag af resterende positiv eller negativ forskelsværdi 
opgjort efter overtagelsesmetoden. 

 
Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig 
værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder 
nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang 
tilgodehavendet anses for uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre 
værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte 
forpligtelser i det omfang, moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at 
dække dattervirksomhedens underbalance. 
 
Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 
overføres under egenkapitalen til nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det 
omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af 
afskrivninger på goodwill. 

 
Andre værdipapirer måles til dagsværdi, hvor denne kan opgøres pålideligt. I modsat 
fald måles sådanne værdipapirer til anskaffelsespris. Værdipapirer, der ikke forventes 
indfriet før udløb, måles til amortiseret kostpris, således at kursgevinsten indregnes 
løbende i resultatopgørelsen som en renteindtægt. 
 
Nedskrivning 
 
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver 
vurderes årligt for at afgøre, om der indikation af værdiforringelse.  Når en sådan 
indikation er tilstede, vurderes aktivets genindvindingsværdi.  
Genindvindingsværdien er det højeste af et aktivs nettorealisationsværdi eller 
nytteværdien.  Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæssige 
værdi af et aktiv eller dets pengestrømsgenererende enhed overstiger aktivet eller dets 
pengestrømsgenererende enheds genindvindingsværdi.  Tab ved værdiforringelse 
indregnes i resultatopgørelsen. 
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Varebeholdninger: 
 
Varebeholdninger måles til den laveste værdi af kostpris- eller nettorealisationspris, 
hvor kostprisen baseres på FIFO-metoden. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og 
hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger. 
 
Varer under fremstilling og færdigvarer måles til direkte medgåede omkostninger til 
materialer og løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger.  Indirekte 
produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn, vedligeholdelse af 
og afskrivning på de i produktionsprocessen anvendte maskiner og udstyr, 
lokaleomkostninger, samt fabriksadministration og -ledelse. 
 
Tilgodehavender: 
 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel 
værdi. Tilgodehavender nedskrives til imødegåelse af forventede tab, baseret på en 
individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 

 
Igangværende arbejder for fremmed regning 
 
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte 
arbejde.  Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen 
og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. 
Færdiggørelsesgraden opgøres som forholdet mellem de anvendte ressourcer og de 
totale forventede ressourcer til færdiggørelse af kontrakten. 
 
Når salgsværdien på et igangværende arbejde ikke kan måles pålideligt, indregnes det 
igangværende arbejde til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, 
såfremt denne er lavere. 
 
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller 
forpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af aconto-
faktureringer og forudbetalinger.  Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og 
opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. 

 
Værdipapirer: 
 
Værdipapirer, der er omsætningsaktiver, måles til dagsværdi. 

 
Egenkapital 
 
Udbytte for året indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.  Udbyttet 
indregnes som en forpligtelse  på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. 
 
Hensatte forpligtelser 
 
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på 
igangværende arbejder, omstruktureringer mv. 
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Finansielle forpligtelser 
 
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu 
med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.  I efterfølgende perioder måles de 
finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi 
ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den 
nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen. 
 
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på 
finansielle leasingkontrakter. 
 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og 
associerede virksomheder samt anden gæld og periodeafgrænsningsposter, måles til 
amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel værdi. 
 
Periodeafgrænsningsposter 
 
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende 
indtægter i de efterfølgende år. 

 
Skat: 
 
Årets skat, der består af årets aktuelle skat samt ændring i hensættelser til udskudt 
skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og 
i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.  
 
Udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode og afsættes af alle 
midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver 
og gæld. Udskudt skat måles ved anvendelse af den til enhver tid gældende 
skattelovgivning og skattesats.  Ændringer i den hensatte udskudte skat som følge af 
ændringer i skattesatser medtages i resultatopgørelsen. Udskudte skatteaktiver, 
herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes 
med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af 
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for 
samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. 

 
 Der indregnes ikke udskudt skat af goodwill, medmindre denne er skattemæssigt 

afskrivningsberettiget. 
 
 Moderselskabet er sambeskattet med en række af de 100 % ejede tilknyttede 

virksomheder. Beregnet aktuel skat af resultatet i de sambeskattede selskaber er som 
følge af sambeskatningen ført over mellemregningen med moderselskabet, i hvilket 
skyldig skat afsættes.  Skat af sambeskatningsindkomsten fordeles mellem de danske 
sambeskattede selskaber. 
 
De sambeskattede selskaber betaler skat efter a conto ordningen. Tillæg eller 
godtgørelser i forbindelse med skattens betaling betragtes som finansielle poster og 
indgår ikke i den omkostningsførte skat. 
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Pengestrømsopgørelse 
 
Pengestrømsopgørelsen for koncernen, der opstilles efter den indirekte metode, viser 
koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter, 
finansieringsaktiviteter samt koncernens likvider og kortfristede bankgæld ved årets 
begyndelse og slutning. 
 
Pengestrømme fra driftsaktiviteterne opgøres som årets resultat af den primære drift 
reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt udbetalinger 
vedrørende finansielle poster og selskabsskat. 
 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og 
salg af virksomheder samt immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. 
 
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i den langfristede gæld 
samt betaling af udbytte. 
 
Likviditet omfatter i relation til pengestrømsopgørelsen koncernens kortfristede 
bankgæld med fradrag af likvide beholdninger. 
 
Segmentoplysninger 
 
Segmentoplysninger gives under henvisning til overgangsbestemmelserne i 
årsregnskabsloven om geografiske markeder.  Segmentoplysningerne følger 
koncernens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring. Segmentindtægter og 
omkostninger samt segmentanlægsaktiver og -forpligtelser omfatter de poster der 
direkte kan henføres til det enkelte segment samt de poster, der indirekte kan allokeres 
til det pågældende segment på et fornuftigt grundlag.  Kapitalandele i associerede 
virksomheder samt rentebærende finansielle anlægsaktiver og forpligtelser indgår ikke 
i segmentanlægsaktiver henholdsvis segmentforpligtelser. 

 



 

 

28. 
 

18. TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER: 
 

Selskabets nærtstående parter med bestemmende indflydelse består af moderselskabet 
Scanvaegt International Holding Aps og dettes hovedanpartshaver Lars Grundtvig. 
Derudover består nærtstående parter af den øvrige bestyrelse og direktionen, samt de 
tilknyttede virksomheder og den associerede virksomhed, der er vist på s. 2. 
 
Der er ikke aftaler eller transaktioner med moderselskabet, udover en normal mellemregning, 
der forrentes. 
 
Der er ikke indgået aftaler eller andre transaktioner med koncernen, hvor bestyrelsen eller 
direktionen har haft økonomisk interesse, udover de transaktioner, der følger af 
ansættelsesforholdet. 
 
Samhandel mellem selskaberne i koncernen finder sted på markedsmæssige vilkår og er 
elimineret i koncernregnskabet. 

 
 
19. SIKKERHEDSSTILLELSER OG EVENTUALFORPLIGTELSER: 
 

Selskabet er sambeskattet med visse andre selskaber i koncernen og hæfter for den samlede 
beregnede skat i disse selskaber.  Såfremt de af sambeskatningen omfattede udenlandske 
selskaber udtræder af sambeskatningen, kan der påhvile moderselskabet en forpligtelse på i 
alt 11 mio kr. 
 
Der er ikke hensat beløb til imødegåelse af lovpligtige garantiforpligtelser, idet det er ledel-
sens vurdering, at den potentielle forpligtelse er uvæsentlig. 
 
Moderselskabet kautionerer over for enkelte tilknyttede virksomheders bank- og 
leasingengagementer. Forpligtelsen udgør 50 mio. kr. pr. 30. april 2006.  Moderselskabet har 
endvidere afgivet støtterklæringer over for enkelte datterselskaber.  

 
Der er i datterselskaber stillet sikkerhed i aktiver for bankgæld på i alt 9 mio. kr.   I 
moderselskabet er stillet sikkerhed i aktiver for 5 mio. kr.  

 
Til sikring af tilgodehavender og gæld samt potentielle ordrer i udenlandsk valuta har 
Scanvaegt International A/S indgået valutatermins- og optionsforretninger på 34 mio. kr. 
 
Til sikring af renten på variabelt forrentet gæld har moderselskabet indgået renteswaps med 
en samlet hovedstol på 75 mio. kr.  I koncernen udgør den samlede hovedstol på sådanne 
renteswaps 88 mio. kr.  Dagsværdien af disse renteswaps er indregnet i balancen. 
 
Moderselskabet har stillet bankgarantier overfor kunder, leverandører m.v. på 9,5 mio. kr. I 
koncernen er der stillet bankgarantier for i alt 9,8 mio kr. Moderselskabet har overfor et 
datterselskab garanteret kreditrisikoen på tilgodehavender på i alt 0,1 mio. kr.  
 
Moderselskabet har samlede operationelle leje- og leasingforpligtelser på 7 mio. kr.   
Moderselskabets leje- og leasingkontrakter har en løbetider på ikke over 7 år. Koncernen har 
samlede operationelle leje- og leasingforpligtelser på 11 mio. kr.  Leje- og leasingkontrakterne 
har løbetider på ikke over 5 år.  
 
Koncernens samlede forpligtelse på finansielle leasingkontrakter udgør 8 mio. kr, hvilket er 
indregnet i balancen, jvf. note 14.  Disse leasingkontrakter har løbetider på ikke over 5 år. 



16.

Note 2005/2006 2004/2005 Note 2005/2006 2004/2005

NETTOOMSÆTNING 1 686.732 662.970 1 350.599 #######

Produktionsomkostninger 2 ######## ######## 2 ######## #######

BRUTTORESULTAT 185.729 188.944 61.392 65.553 

Distributionsomkostninger 2 ######## ######## 2 -45.029 -37.658 

Administrationsomkostninger 2 -62.735 -59.216 2 -21.049 -17.853 

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 15.147 24.594 -4.686 10.042 

Resultat før skat
  i tilknyttede virksomheder -  -  9 17.967 13.331 

Resultat før skat
  i associerede virksomheder 9 769 879 9 769 879 

Finansielle poster, netto 3 -8.150 -8.687 3 -6.524 -7.135 

RESULTAT FØR SKAT 7.766 16.786 7.526 17.117 

Skat af årets resultat 4 -4.827 -5.473 4 -4.827 -5.473 

KONCERNRESULTAT 2.939 11.313 2.699 11.644 

Minoritetsinteresser -240 331 -  -  

ÅRETS RESULTAT 2.699 11.644 2.699 11.644 

Forslag til resultatdisponering:

Overførsel til (fra) henlæggelse til reserve for
  nettoopskrivning efter equity-metode -1.307 -  
Udbytte -  -  
Overført til næste år 4.006 11.644 

2.699 11.644 

Koncern Moderselskab

RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET

AFSLUTTET 30. APRIL 2006

(kr. 1.000)
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Note 2006 2005 Note 2006 2005

ANLÆGSAKTIVER

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter 5 47.142 44.496 6 47.142 44.496 
Goodwill 5 3.116 6.232 6 3.116 6.232 

50.258 50.728 50.258 50.728 

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 7 70.460 75.494 8 42.009 43.597 
Indretning af lejede lokaler 7 2.262 828 1.625 -  
Driftsmidler og inventar 7 26.610 25.703 8 5.927 4.843 

99.332 102.025 49.561 48.440 

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede 
  virksomheder -  -  9 69.753 73.953 
Kapitalandele i associerede
  virksomheder 9 6.537 3.519 9 6.537 3.519 
Værdipapirer 9 1.560 1.615 9 1.560 1.615 
Deposita 922 663 91 161 

9.019 5.797 77.941 79.248 

Anlægsaktiver i alt 158.609 158.550 177.760 #######

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdninger ### 111.593 116.926 10 65.986 66.363 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg ### 164.400 140.514 11 44.100 26.517 
Igangværende arbejder for
  fremmed regning ### 14.786 20.501 12 20.384 20.501 
Tilgodehavender hos
  tilknyttede virksomheder 1.842 2.947 68.363 55.131 
Udskudt skatteaktiv 4 2.644 2.879 4 -  -  
Andre tilgodehavender 15.104 17.955 2.709 6.596 

198.776 184.796 135.556 #######
Værdipapirer 73 55 -  -  
Likvide beholdninger 4.300 4.947 86 1.224 
Omsætningsaktiver i alt 314.742 306.724 201.628 #######

AKTIVER I ALT 473.351 465.274 379.388 #######

BALANCE PR. 30. APRIL 2006

AKTIVER

(kr. 1.000)

Koncern Moderselskab
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Note 2006 2005 Note 2006 2005

EGENKAPITAL

Selskabskapital ### 10.000 10.000 13 10.000 10.000 
Reserve for indre værdis metode -  -  13 -  -  
Overført overskud ### 110.148 104.958 13 110.148 104.958 
Foreslået udbytte ### -  -  13 -  -  

Egenkapital 120.148 114.958 120.148 114.958 

MINORITETSINTERESSER

Minoritetsinteresser 205 189 -  -  

HENSATTE FORPLIGTELSER

Udskudt skat 4 12.062 9.624 4 14.478 12.890 

LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER

Langfristede forpligtelser ### 109.715 107.873 14 74.169 74.846 

KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER

Kortfristet del af langfristede
  forpligtelser ### 10.801 11.315 14 6.437 7.098 
Bankgæld 74.467 80.610 63.979 60.490 
Forudbetalinger fra kunder ### 9.977 9.819 12 6.305 3.874 
Leverandører af varer og
  tjenesteydelser 41.189 38.257 29.018 18.690 
Gæld til tilknyttede virksomheder 1.294 -  34.258 32.592 
Skyldig selskabsskat 4 2.012 2.547 4 -  731 
Anden gæld ### 79.931 76.965 15 30.596 28.579 
Periodeafgrænsningsposter ### 11.550 13.117 16 -  -  

Kortfristede forpligtelser i alt 231.221 232.630 170.593 152.054 

Forpligtelser i alt 340.936 340.503 244.762 226.900 

PASSIVER I ALT 473.351 465.274 379.388 354.748 

Honorar til generalforsamlingsvalgt 
  revisor ### 17 
Transaktioner med nærtstående parter ### 18 
Sikkerhedsstillelser og 
  eventualforpligtelser ### 19 

BALANCE PR. 30. APRIL 2006

PASSIVER

(kr. 1.000)

Koncern Moderselskab



19.

2005/2006 2004/2005

DRIFTSAKTIVITETER

Årets resultat af primær drift 15.147 24.594 

Nettogevinst på salg af anlægsaktiver og valutakursreguleringer -8.823 -2.434 
Afskrivninger 29.348 30.571 
Ændring i varebeholdninger 5.385 4.444 
Ændring i tilgodehavender -15.269 -3.974 
Ændring i forudbetalinger fra kunder 158 -10.854 
Ændring i leverandørgæld 2.932 8.062 
Ændring i anden gæld og periodeafgrænsningsposter 5.875 4.011 

Pengestrøm fra primær drift 34.753 54.420 

Nettoudbetaling vedrørende finansielle poster -8.150 -8.687 

Pengestrøm fra ordinær drift 26.603 45.733 

Betalt skat -2.936 -2.471 

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt 23.667 43.262 

INVESTERINGSAKTIVITETER

Køb af anlægsaktiver -40.446 -28.160 
Salg af anlægsaktiver 20.757 7.204 
Udbytte fra associeret virksomhed -            360 

Pengestrømme til investeringsaktiviteter i alt -19.689 -20.596 

FINANSIERINGSAKTIVITETER

Optagelse af langfristet gæld 9.211 2.736 
Afdrag på langfristet gæld -7.692 -10.201 
Betalt udbytte -            -            
Indskud fra minoritetsinteresser -            -            

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt 1.519 -7.465 

Ændring i likvide beholdninger og kortfristet bankgæld i alt 5.496 15.201 

Likvide beholdninger og kortfristet bankgæld pr. 1. maj 2005 -75.663 -90.864 

Likvide beholdninger og kortfristet bankgæld pr. 30. april 2006 -70.167 -75.663 

Likvide beholdninger og kortfristet bankgæld afstemmes således:
Likvide beholdninger 4.300 4.947 
Kortfristet bankgæld -74.467 -80.610 

Likvide beholdninger og kortfristet bankgæld pr. 30. april 2006 -70.167 -75.663 

PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN

FOR REGNSKABSÅRET AFSLUTTET 30. APRIL 2006

(kr. 1.000)
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1. SEGMENTOPLYSNINGER:

Koncern Danmark Udland I alt

Resultat før finansielle poster 10.987 2.054 13.041 

Segmentanlægsaktiver 19.065 131.448 150.513 

Segmentforpligtelser 42.845 99.803 142.648 

Det er under henvisning til Årsregnskabslovens § 96, stk. 1 ledelsens opfattelse, at oplysning om
segmentering af nettoomsætningen vil volde betydelig skade, hvorfor denne oplysning udelades.

2. PERSONALEOMKOSTNINGER:

2005/2006 2004/2005 2005/2006 2004/2005

Lønninger og vederlag mv. 257.312 233.342 129.301 108.322 
Pensioner 6.313 5.747 3.105 3.156 
Social sikring og andre
  personaleomkostninger 9.574 9.143 839 462 

273.199 248.232 133.245 111.940 

Antal heltidsbeskæftigede 664 629 326 282 

Det samlede vederlag til moderselskabets bestyrelse og direktion udgør 1.115 mod 806 i 2004/2005.

3. FINANSIELLE POSTER:

2005/2006 2004/2005 2005/2006 2004/2005

Renteindtægter, tilknyttede virksomheder -  -  2.038 1.751 
Renteudgifter, tilknyttede virksomheder -  -  -1.286 -1.134 
Renteindtægter mv. 2.513 2.616 144 500 
Renteudgifter mv. -10.663 -11.303 -7.420 -8.252 

-8.150 -8.687 -6.524 -7.135 

Koncern Moderselskab
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4. SKAT:

Koncern Skyldig/ Udskudt Skat af 
(tilgodehavende) skat årets

selskabsskat resultat

Hensat 1. maj 2005 2.547 6.745 -  
Valutakursregulering mv. -181 -  -  
Betalt i året -2.937 -  -  
Skat af årets resultat 2.583 2.078 4.661 
Skat i ikke-konsoliderede virksomheder -  -  166 
Skat af årets egenkapitalbevægelser -  595 -  

Hensat 30. april 2006, netto 2.012 9.418 4.827 

- der optages i balancen således:

Skyldig skat 2.012 -  
Udskudt skatteaktiv -  -2.644 
Udskudt skat -  12.062 

Hensat 30. april 2006, netto 2.012 9.418 

Moderselskab Skyldig/ Udskudt Skat af 
(tilgodehavende) skat årets

selskabsskat resultat

Hensat 1. maj 2005 731 10.621 -  
Tilgang ved fusion -  2.269 -  

731 12.890 0 
Ændring af skatteprocent -  5 -  
Korrektion af tidligere år 201 201 
Betalt i året -122 -  -  
Skat af årets resultat i moderselskabet -2.896 1.277 -1.619 
Skat af årets resultat i dattervirksomheder -  -  6.401 
Regulering som følge af ændret skatteprocent -  -156 -156 
Overførsel af skyldig skat til
  administrationsselskab 2.086 -  -  
Skat af årets egenkapitalbevægelser -  462 -  

Hensat 30. april 2006, netto -  14.478 4.827 

For såvel koncern som moderselskab består udskudt skat væsentligst af nettoværdien af
regnskabsmæssige merværdier og skattemæssigt underskud for 2005/2006.  I koncernen indgår tillige
i begrænset omfang underskud fra tdiligere år, der forventes at kunne udnyttes i de kommende år.

NOTER FOR REGNSKABSÅRET AFSLUTTET

30. APRIL 2006

(kr. 1.000)
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5. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER KONCERN:

Færdiggjorte Udviklings- Udviklings- Goodwill
udviklings- projekter under projekter

projekter udførelse i alt
Kostpris:

  Kostpris pr. 1. maj 2005 71.105 13.524 84.629 23.305 
  Valutakursregulering pr. 1. maj 2005 -  -  -  52 
  Tilgang 4.845 10.891 15.736 -  
  Overført 12.377 -12.377 0 -  
  Afgang -7.770 -  -7.770 -63 
  Kostpris pr. 30. april 2006 80.557 12.038 92.595 23.294 

Akkumulerede af- og nedskrivninger:

  Af- og nedskrivninger pr. 1. maj 2005 40.133 -  40.133 17.073 
  Valutakursregulering pr. 1. maj 2005 -  -  -  52 
  Afgang -7.770 -  -7.770 -63 
  Årets afskrivninger 13.090 -  13.090 3.116 
  Af- og nedskrivninger pr. 30. april 2006 45.453 -  45.453 20.178 
Nettoværdi 30. april 2006 35.104 12.038 47.142 3.116 

6. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER MODERSELSKAB

Færdiggjorte Udviklings- Udviklings- Goodwill
udviklings- projekter under projekter

projekter udførelse i alt
Kostpris:

  Kostpris pr. 1. maj 2005 68.017 13.524 81.541 -  
  Tilgang ved fusion 3.088 -  3.088 21.810 

71.105 13.524 84.629 21.810 
  Tilgang 4.845 10.891 15.736 -  
  Overført 12.377 -12.377 -  -  
  Afgang -7.770 -  -7.770 -  
  Kostpris pr. 30. april 2006 80.557 12.038 92.595 21.810 

Akkumulerede af- og nedskrivninger:

  Af- og nedskrivninger pr. 1. maj 2005 39.633 -  39.633 -  
  Tilgang ved fusion 500 -  500 15.578 

40.133 -  40.133 15.578 

  Afgang -7.770 -  -7.770 -  
  Årets afskrivninger 13.090 -  13.090 3.116 
  Af- og nedskrivninger pr. 30. april 2006 45.453 -  45.453 18.694 
Nettoværdi 30. april 2006 35.104 12.038 47.142 3.116 

NOTER FOR REGNSKABSÅRET AFSLUTTET

30. APRIL 2006
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7. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER KONCERN:

Grunde og Indretning af Driftsmidler
bygninger lejede lokaler og inventar

Kostpris:

  Kostpris pr. 1. maj 2005 90.736 1.801 80.678 
  Valutakursregulering pr. 1. maj 2005 36 -81 463 
  Tilgang 3.456 1.625 18.343 
  Afgang -8.102 -26 -18.968 
  Kostpris pr. 30. april 2006 86.126 3.319 80.516 

Akkumulerede af- og nedskrivninger:
  Af- og nedskrivninger pr. 1. maj 2005 15.242 973 54.975 
  Valutakursregulering pr. 1. maj 2005 27 -20 294 
  Afgang -1.113 -18 -12.872 
  Årets afskrivninger 1.510 122 11.509 
  Af- og nedskrivninger pr. 30. april 2006 15.666 1.057 53.906 
Nettoværdi 30. april 2006 70.460 2.262 26.610 

Seneste ejendomsvurdering for danske grunde og bygninger udgjorde 64.150.

Den bogførte værdi af disse grunde og bygninger udgør 54.912 pr. 30. april 2006.

I driftsmidler og inventar indgår leasede aktiver med en regnskabsmæssig værdi på 8.859.

8. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER MODERSELSKAB:
Grunde og Indretning af Driftsmidler
bygninger lejede lokaler og inventar

Kostpris:

  Kostpris pr. 1. maj 2005 52.726 -  19.998 
  Tilgang ved fusion 849 -  4.067 

53.575 -  24.065 
  Valutakursregulering pr. 1. maj 2005 -  -  21 
  Tilgang 143 1.625 3.502 
  Afgang -849 -  -4.240 
  Kostpris pr. 30. april 2006 52.869 1.625 23.348 

Akkumulerede af- og nedskrivninger:
  Af- og nedskrivninger pr. 1. maj 2005 9.978 -  16.434 
  Tilgang ved fusion -  -  2.827 

9.978 -  19.261 
  Valutakursregulering pr. 1. maj 2005 -  -  -4 
  Afgang -  -  2.141 
  Årets afskrivninger 882 -  -3.977 
  Af- og nedskrivninger pr. 30. april 2006 10.860 0 17.421 
Nettoværdi 30. april 2006 42.009 1.625 5.927 

Seneste ejendomsvurdering for grunde og bygninger udgjorde 48.550.

Der indgår ikke leasede aktiver i moderselskabets materielle anlægsaktiver.

NOTER FOR REGNSKABSÅRET AFSLUTTET
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9. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Moderselskab

Tilknyttede Associerede Andre
virksom- virksomheder værdi-

heder papirer
Kostpris::

  Kostpris pr. 1. maj 2005 87.417 1.120 1.615 
  Afgang ved fusion -3.000 -  -  

84.417 1.120 1.615 
  Tilgang 312 2.000 -  
  Afgang -  -  -55 
  Kostpris pr. 30. april 2006 84.729 3.120 1.560 

Akkumulerede op- og nedskrivninger:
  Op- og nedskrivninger pr. 1. maj 2005 6.935 2.399 -  
  Afgang ved fusion -23.583 -  -  

-16.648 2.399 -  
  Kursregulering af egenkapital 594 415 -  
  Andre reguleringer 9 -  -  
  Afgang -  -  -  
  Årets resultatandele før skat 17.967 769 -  
  Skat af årets resultat -6.236 -166 -  
  Egenkapitalbevægelser efter skat 298 -  -  
  Udbetalt udbytte -17.425 -  -  
  Op- og nedskrivninger pr. 30. april 2006 -21.441 3.417 0 

Nettoværdi 30. april 2006 63.288 6.537 1.560 

Negative egenkapitalposter modregnet i tilgode-
  havender hos tilknyttede virksomheder 6.465 -  -  

Bruttoværdi 30. april 2006 69.753 6.537 1.560 

Alle udenlandske tilknyttede virksomheder og den associerede virksomhed betragtes som
selvstændige enheder.

NOTER FOR REGNSKABSÅRET AFSLUTTET
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10. VAREBEHOLDNINGER:

2006 2005 2006 2005

Færdigvarer og varer under fremstilling 66.896 70.762 32.324 32.924 
Råvarer og hjælpematerialer 44.697 46.164 33.662 33.439 

####### 116.926 65.986 66.363 

11. TILGODEHAVENDER FRA SALG:

Af de samlede tilgodehavender fra salg for koncernen forfalder 2.849 (2005: 3.135)
  til betaling senere end ét år efter balancedagen.

12. IGANGVÆRENDE ARBEJDER FRA FREMMED REGNING:

2006 2005 2006 2005

Igangværende arbejder for
  fremmed regning 20.384 26.449 20.384 23.255 
Acontofaktureringer -15.575 -15.767 -6.305 -6.628 

Nettoværdi pr. 30. april 2006 4.809 10.682 14.079 16.627 

- der indregnes således:

Igangværende arbejder for
  fremmed regning 14.786 20.501 20.384 20.501 
Forudbetalinger fra kunder -9.977 -9.819 -6.305 -3.874 

Nettoværdi pr. 30. april 2006 4.809 10.682 14.079 16.627 

Koncern Moderselskab
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13. EGENKAPITAL:

Selskabs- Overført Foreslået I alt
kapital overskud udbytte

Saldo pr. 1. maj 2005 10.000 104.958 -  114.958 
  Udbetalt udbytte -  -  -  -  
  Kursreguleringer -  1.009 -  1.009 
  Regulering af afledte finansielle
    instrumenter til dagsværdi efter skat -  1.482 -  1.482 
  Årets nettoresultat -  2.699 -  2.699 

Saldo pr. 30. april 2006 10.000 110.148 -  120.148 

Selskabs- Reserve for Overført Foreslået I alt
kapital indre værdis overskud udbytte

metode

Saldo pr. 1. maj 2005 10.000 9.334 95.624 -  114.958 
Ændring ved fusion -  -9.334 9.334 -  -  

10.000 -  104.958 -  114.958 
  Udbetalt udbytte -  -  -  -  -  
  Kursregulering af kapitalandele
    i tilknyttede og associerede
    virksomheder -  1.009 -  -  1.009 
  Regulering af afledte finan-
    sielle instrumenter til
    dagsværdi efter skat -  -  1.184 -  1.184 
  Regulering i datterselskaber af
    afledte finansielle instrumen-
    ter til dagsværdi efter skat -  298 -  -  298 
  Årets nettoresultat -  -1.307 4.006 -  2.699 

Saldo pr. 30. april 2006 10.000 0 110.148 0 120.148 

Aktiekapitalen består af 10 stk. aktier af nom. 1.000.

Koncern

Moderselskab
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14. LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER:

Kortfristet Langfristet I alt Heraf forfal-
del del der efter mere

end 5 år

Prioritetsgæld 2.081 51.705 53.786 42.687 
Bankgæld 5.067 53.821 58.888 9.578 
Leasingforpligtelser 3.653 4.189 7.842 -  

10.801 109.715 120.516 52.265 

Kortfristet Langfristet I alt Heraf forfal-
del del der efter mere

end 5 år

Prioritetsgæld 1.370 35.413 36.783 29.502 
Bankgæld 5.067 38.756 43.823 671 

6.437 74.169 80.606 30.173 

15. ANDEN GÆLD:

De væsentligste poster indeholdt i anden gæld er skyldig moms, A-skat, løn, afsatte feriepenge og andre
skyldige omkostninger.

16. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER:

Periodeafgrænsningsposter vedrører primært fakturerede ydelser, der skal leveres
i det kommende regnskabsår.

17. HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGTE  REVISORER

Revision Andre ydelser Revision Andre ydelser

PricewaterhouseCoopers 481 58 393 36 
Andre revisionsfirmaer i udenlandske
  tilknyttede virksomheder 730 338 -  -  

1.211 396 393 36 

Moderselskab

Moderselskab
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