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Omsætningsmæssigt har året været præget af en mild 
vinter med deraf følgende høj aktivitet i koncernens vejr-
afhængige aktiviteter. Entrepriseaktiviteten har som kon-
sekvens heraf været stabil gennem hele året. Koncernens 
mange serviceaktiviteter har ligeledes udviklet sig stabilt 
og derved medvirket til den øgede omsætning. 
 
Ordreindgangen har generelt ligget på et stabilt højt ni-
veau og udgør for året 2.444 mio. kroner (2.514 mio. kro-
ner i 2014). Ordreindgangen har bestået af en lang række 
mindre og mellemstore opgaver på tværs af koncernens 
forskellige aktiviteter og med stor geografisk spredning.

Koncernens ordrebeholdning udgør 1.048 mio. kroner 
(1.108 mio. kroner i 2014). Ordrebeholdningen er fort-
sat stærk set i historisk perspektiv og danner et solidt 
grundlag for koncernens omsætning for 2016.

Resultatet er påvirket af omkostninger i forbindelse med 
etablering af ny organisation, samt enkeltstående større 
projektreguleringer. Herudover har selskabet haft væ-
sentlige udfordringer og omkostninger i forbindelse med 
implementering af nyt ERP system. 

Samlet set er resultatet lavere end forventet for koncernen.

Koncernens gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede 
medarbejdere udgør 1.960 mod 1.836 i 2014. Antallet af 
medarbejdere er steget med 6,8 %.  Stigningen i med-
arbejdere er højere end forventet og kan tilskrives øget 
tilgang af medarbejdere under indfasning af den nye or-
ganisation samt øget ressourceindsats i forbindelse med 
idriftsætning af koncernens nye ERP system.

Pengestrømmen fra driften har været negativ i regnskabs-
året. Som konsekvens af negative indlånsrenter samt en 
betydelig overskudslikviditet i 1. halvår, har selskabet valgt 
at foretage indfrielse af gæld samt investeringer i drifts-
materiel og bygninger, ved anvendelse af positivt indestå-
ende på koncernens driftskonti. I 2. halvår har selskabets 
likviditet været negativt påvirket af udfordringer med 
selskabets nye ERP system. Selskabets finansielle bered-
skab ved årets afslutning er tilfredsstillende.  

Organisation
Som følge af den selskabsretlige ændring hvor koncer-
nens tre hovedselskaber Kemp & Lauritzen A/S, Glenco 
A/S og L&H-Rørbyg A/S er fusioneret til én samlet 
virksomhed under navnet Kemp & Lauritzen A/S, blev 
organisationen ændret pr. 1. januar 2015.

Den nye organisation er centeret omkring: 

Teknikhuse – der samler koncernens kompetencer in-
denfor teknisk service.
Teknikhuse er en geografisk opdelt serviceorganisation 
der dækker hele Danmark ud fra 6 geografiske områ-
der, København, Sjælland, Fyn, Syd - og Sønderjylland, 
Midtjylland samt Nordjylland. I hvert af de geografiske 
områder er Teknikhuse repræsenteret med mindst et 
større domicil.

Tekniske Entrepriser – der samler koncernens kompe-
tencer indenfor prissætning, projektering og udførelse af 
større entrepriseopgaver.

Specialer – der samler selskabets kompetencer indenfor 
forskellige industrisegmenter. De enkelte specialer har 
kun begrænsede lighedspunkter indenfor produkter, men 
fokuserer på hver deres specialkompetence og opererer 
ofte på egne definerede markeder.

ERP platform
Kemp & Lauritzen A/S har gennem flere år arbejdet på at 
udskifte og opgradere selskabets ERP system (økonomi-
system). Foruden at give selskabet et teknologisk løft er 
det forventningen, at implementering af det nye ERP sy-
stem vil give mulighed for en styrket projektopfølgning, 
og understøtte målet om effektivisering af en række af 
de nuværende administrative arbejdsprocesser. Kemp & 
Lauritzen A/S har i regnskabsåret investeret betydeligt 
i det nye system, der forventes at skabe grundlag for 
en fortsat effektivisering og udvikling af virksomhedens 
forretningssystemer. Implementeringen forventes fuldt 
gennemført i første halvdel af 2016. 

De enkelte segmenter
Teknikhuse har leveret en tilfredsstilende omsætning, 
men et lavere resultat end forventet. Etablering af den 
nye organisatoriske enhed med 6 geografiske Teknikhuse 
samt ny ledelsesstruktur, har i et vist omfang taget fokus 
fra daglige driftsaktiviteter. Det er positivt, at forret-
ningsområdet er lykkedes med at fastholde nuværende 
kunder og samtidig har oplevet stabil kundetilgang af 
såvel regionale som landsdækkende kunder.

Tekniske Entrepriser har leveret en tilfredsstillende om-
sætning, men et utilfredsstillende resultat. Forretnings-
enheden har i året måtte foretage flere negative projekt-
reguleringer, hvilket har påvirket enhedens overordnede 
resultat. Årets resultat er endvidere negativt påvirket af 

Ledelsens beretning 
Kemp & Lauritzen A/S har igen i 2015 oplevet betydelig omsætningsvækst. Omsætningen steg 
med 12 % til 2.503 mio. kroner mod 2.237 mio. kroner i 2014. Derimod faldt resultatet før 
skat fra 69,4 mio. kroner til 41,8 mio. kroner.
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manglende fornyelse af rammeaftale på ledningsarbejder 
samt lav indtjening indenfor enhedens fjernvarmeaktivi-
tet i København. Som konsekvens heraf er det besluttet, 
at selskabets aktivitet indenfor fjernvarme i København 
nedlukkes pr. 1. januar 2016, mens forsyningsaktiviteter-
ne sammenlægges med selskabets Infrastruktur enhed 
under Specialer.

Specialer har leveret en omsætning over forventning og 
et tilfredsstillende resultat. Forretningsområdets enhe-
der har generelt levet op til forventningerne til aktivitet 
og indtjening. Selskabets satsninger indenfor Pharma 
området, Petrokemi samt ESCO området har været kraf-
tigt medvirkende til øget omsætning og positive resultat.

Koncernens svenske datterselskaber KL Interessenter AB 
og Venair AB opnåede både en tilfredsstillende omsæt-
ning og et resultat over forventning.

Sikkerhed
Sikkerheden på koncernens arbejdspladser tillægges stor 
opmærksomhed både ved tilrettelæggelsen og udførel-
sen af arbejdet. Der har i 2015 været registreret et øget 
antal arbejdsskader, hvilket har medført en stigning i 
ulykkesfrekvensen til 18,9 mod 16,1 i 2014. Indsatsom-
råderne for at nedbringe antallet af ulykker, og undgå 
nedslidning, vil i 2016 være en mere systematiseret 
tilgang til bl.a. introduktion for nye medarbejdere, faste 
intervaller for arbejdsmiljøgruppernes sikkerhedsmøder/-
runderinger og nærved hændelsesrapportering. 

CSR - Corporate Social Responsibilty 
Kemp & Lauritzen koncernen ønsker at fremstå som en 
troværdig og ansvarsbevidst samarbejdspartner med 
fokus på etiske, sociale og miljømæssige forhold.
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Koncernen har en Code of Conduct, der fastlægger de 
forhold, hvorunder koncernen driver forretning, og denne 
kan findes på http://www.kemp-lauritzen.dk/content/
code-conduct. Denne Code of Conduct forpligter samt-
lige medarbejdere i Kemp & Lauritzen A/S og tilhørende 
datterselskaber. Koncernen har ydermere udarbejdet en 
CSR-politik. CSR-politikken kan findes på http://www.
kemp-lauritzen.dk/sites/default/files/csr-redegoerelse.

Koncernen har i Code of Conduct forholdt sig til områder 
som menneskerettigheder og diskrimination, der ligesom 
vurdering af miljøskånsom og bæredygtig udvikling ind-
går i vurderingen af koncernens leverandører.
Der arbejdes til stadighed med at sikre grundlaget for en 
ansvarlig leverandørstyring, således at de produkter, som 
koncernen indkøber, fremstilles under forsvarlige forhold.
Koncernens bilflåde vokser og derfor lægges der vægt på 
at anvende biler, der er miljøskånsomme.

For at sikre et godt arbejdsmiljø for koncernens ansatte 
og bidrage til at nedbringe sygefraværet har koncernen 
indgået aftale med en ekstern leverandør af sygdoms- 
og sundhedsrådgivning. Der er fokus på sygefravær, og 
der tilbydes faglig og personlig rådgivning til den enkelte 
medarbejder, hvis der er behov herfor.

Der arbejdes løbende på at kompetenceudvikle koncer-
nens mange medarbejdere, så kvaliteten i opgaveløsning-
en sikres nu og i fremtiden. 

Endelig forholder Code of Conduct sig til koncernens for-
retningsprincipper og til interessekonflikter.  

Ligestillingspolitik for kønsmæssig sammensætning 
i bestyrelse og ledelse.
Koncernen har vedtaget og indført en politik for den 
kønsmæssige sammensætning i bestyrelse og ledelse. 
Politikken findes på http://www.kemp-lauritzen.dk/con-
tent/ligestillingspolitik.  

For bestyrelsen er der fastsat et måltal for andelen af 
generalforsamlingsvalgte kvindelige medlemmer på 17 %, 
hvilket er opfyldt. Målet for 2016 vil uændret være 17 %.

Resultatdisponering
Bestyrelsen indstiller at der udbetales udbytte på 20 
mio. kroner for regnskabsåret.

Særlige risici
Udover de markedsmæssige risici er koncernens risiko-
profil begrænset.  
Koncernens udenlandske virksomheder påvirkes ikke 
umiddelbart af valutakursudsving, idet såvel indtægter 
som omkostninger afregnes i lokal valuta (i alt væsentlig-
hed svenske kroner). Koncernen vil påvirkes af ændringer 
i valutakursen mellem danske og svenske kroner, idet 
de udenlandske tilknyttede virksomheders resultat ved 
årets udgang omregnes til danske kroner på baggrund 

af gennemsnitskurser. Eftersom koncernens udenland-
ske virksomheder er af begrænset størrelse i forhold til 
koncernens samlede aktiviteter anses risici knyttet til 
udsving i valutakurser som begrænsede.

Koncernens renterisiko knytter sig primært til variabelt 
forrentet gæld til kreditinstitutter, der i forhold til kon-
cernens samlede balancesum er af begrænset størrelse.

Udsigterne for 2016
De overordnede konjunkturmæssige udsigter for 2016 
forventes at forbedres langsomt i takt med at de gene-
relle økonomiske forhold i Danmark bedres. Der er dog 
stor usikkerhed knyttet til makroøkonomiske forhold 
som fx udviklingen i olieprisen, renteudviklingen samt 
vækstudsigter for den kinesiske økonomi, hvilket også 
kan skabe usikkerhed omkring investeringsniveau og 
dermed aktivitetsniveau i installationsbranchen. 

Markedsudviklingen forventes fortsat at være stærkt 
præget af krav til effektiviseringer og dermed konkurren-
cedygtige priser.

Konkurrencesituationen vil fortsat være præget af hård 
priskonkurrence, og indtjeningsmulighederne vil derfor 
bestå i bedre udnyttelse af kapacitetsapparatet, øget 
effektivitet i de administrative processer samt større 
udførelseseffektivitet. 

Den økonomiske effekt af afslutning af selskabets ERP 
projekt og dermed mere effektiv IT understøttelse for-
ventes at bidrage positivt i 2. halvår af 2016.  
Koncernen vil i takt med at der opnås rationaliserings-
gevinster foretage nødvendige tilpasninger af omkost-
ningsniveauet. Koncernen vil endvidere fokusere på at 
fastholde og udbygge alle kompetencer, der yderligere 
kan styrke konkurrenceevnen og dermed potentialet til 
at øge omsætningen.

Med baggrund i den solide ordrebeholdning forventes i 
2016 en omsætning på mindst samme niveau som i 2015. 
På baggrund af afslutning af implementeringen af ERP sy-
stemet, rationaliseringstiltag samt øget fokus på risikosty-
ring forventes i 2016 et højere resultat end for 2015.

Koncernens vækststrategi er rettet mod langsigtede mål, 
og fokus vil være på en intern udbygning af kompetencer 
og investeringer, der fremmer disse. Der vil fortsat blive 
arbejdet med akkvisitionsmuligheder, der er egnede til 
udbygning og styrkelse af selskabets strategiske position 
i markedet.
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Decentral og optimal kundebetjening
Med en hosted NcoreConnect callcenter-løsning fik Unicon, der er ejet af Aalborg Portland, 
indfriet sine krav til håndtering af kundeopkald: automatisk opdeling af opkald på lokaliteter, 
detaljeret statistik til opfølgning samt ikke mindst frit operatørvalg.

Uafhængig udbyder
Indtil 2012 havde tre centrale callcentre modtaget og 
behandlet opkald for Unicons lokale enheder, men 
fremover skulle kundernes opkald automatisk dirigeres til 
den nærmeste fabrik. Efter at have undersøgt forskellige 
løsninger, faldt valget på Kemp & Lauritzen.

”Kemp & Lauritzens callcenter er fleksibelt, fuldt skaler-
bart og mødte vores krav om oppetid og pålide lig drift”, 
fortæller Niels Årup Ellingsøe, IT Director Nordic and Bal-
tic ved Aalborg Portland A/S. ”Det var afgørende for os, 
at vi ikke blev bundet til en bestemt teleoperatør, men 
var frit stillet til at vælge de mest fordelagtige aftaler. 
Vores samarbejde indeholder en serviceaftale, så vi kan 
fokusere på den øvrige IT-drift.”

Forbedret kundebetjening 
For at lykkes med den nye, decentrale strategi var det af-
gørende for Unicon, at kundernes opkald nemt og sikkert 
blev koblet til den fabrik, der ligger nærmest. 

”Det giver helt klart den bedste service og kundekon-
takt, hvis ordren modtages af den, der efterfølgende 
skal producere og levere betonen”, forklarer Bent Thybo, 
procesudviklingschef hos Unicon. ”Det har Kemp & Lau-
ritzen løst ved, at kunden – ved opkald til vores centrale 
nummer – starter med at indtaste sit postnummer. Hvis 
blandemesteren på den ønskede fabrik, fx Avedøre, ikke 
er til stede, dirigeres opkaldet automatisk til nabofabrik-
ken - hvor modtageren i øvrigt kan se, hvilken fabrik 
kunden oprindelig skulle have kontakt med. Det giver et 
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NCORE – TELEFONI & 
 NETVÆRK

SKALERBAR MODEL

LYNHURTIG SUPPORT 24/7

UNICONS FORDELE
• Forbedret kundebetjening
• Uafhængig af tele- og mobiloperatør
• Skræddersyet system
• Detaljeret statistik
• Udvikling af nye funktioner efter behov

langt bedre udgangspunkt for samtalen og kundebetje-
ningen”.

Styrker salgsprocessen 
Medarbejderne fra Unicons callcenter får vist SAP-
informationer og status på kollegaer sammen med kaldet 
for at lette ekspeditionen.

”Løsningen er skræddersyet til os, så vores folk straks 
kan se telefon- og kundenummer samt status på den, 
der ringer. Den viden har stor betydning for en god 
samtale og dermed salget”, fortæller Bent Thybo. ”Kemp 
& Lauritzen har fra starten været meget løsningsorien-
terede, og deres specialister har formået at udbygge 
systemet med nye funktioner, som gør det nemmere for 
os at yde en god kundeservice, bl.a. et velfungerende 
statistikmodul”.

Udførlig statistik 
Statistikfunktionen i callcenter-løsningen giver Unicon 
mulighed for at trække rapporter om alle samtaler vedrør-
ende omstilling eller afbrud af kald, ventetid og varighed.

”Det giver en god mavefornemmelse, når vi ved, hvor 
hurtigt samtalerne tages, og hvor mange af de indgå-
ende samtaler, der besvares,” siger Bent Thybo. ”Vi har 
et præcist billede af vores performance på de forskel-
lige parametre - fx hvor mange opkald, vi når at få taget 
inden for 10 sek., 20 sek. osv. - og kan dermed analysere 
os frem til nødvendige tiltag. Statistikmodulet giver os 
også mulighed for efterfølgende at kontakte kunden for 
at spørge ind til deres oplevelse af kundebetjeningen.”

Hurtig og effektiv support
”Siden samarbejdet startede i 2013, har vi fået kvalifi-
ceret hjælp til at udbygge systemet efter vores behov”, 
konstaterer Bent Thybo. ”Kemp & Lauritzens support 
svarer altid lynhurtigt og kvalificeret og sikrer os en 
pålidelig drift. Den gode kemi har også haft stor betyd-
ning for udviklingen af samarbejdet. Vi har gennem hele 
processen følt os rigtig godt og professionelt behandlet.”
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Nyt liv på havnefronten
BLOX bliver opført på Bryghusgrunden i København. Kemp & Lauritzen står for tyverisikring,  
TV-overvågning og adgangskontrol i det nye byggeri. Et avanceret managementsystem gør det 

let for kunden at administrere løsningen. 

BLOX er bygget op omkring en række blokke, der er stablet 
forskudt oven på hinanden. Det 22.000 m² store byggeri 
skal rumme Dansk Arkitektur Center med udstillings-
lokaler, café og boghandel og 22 lejligheder med terras-
ser og haver, kontorer, butikker, restaurant, underjordisk 
parkeringsanlæg og legeplads. Målet er at skabe nyt liv på 
havnefronten og styrke forbindelsen mellem indre by og 
Københavns havn. Efter planen skal BLOX stå færdigt med 
udgangen af 2017 og være klar til indvielse i 2018. 

Tyverisikring, TV-overvågning og adgangskontrol
Kemp & Lauritzen skal udføre tyverisikring (herunder 

sikring af udstillingsobjekter), TV-overvågning og gæste- 
og adgangskontrol på byggeriet BLOX. Løsningen bliver 
bygget op omkring et samlet avanceret management-
system, som gør det let at administrere adgangskontrol 
og styre overvågning og tyverisikring. Det giver kunden 
en række fordele. 

Overblik. Managementsystemet giver et samlet overblik 
over tyverisikring, TV-overvågning og adgangskontrol. 
Med systemet kan man blandt andet se, om alt fungerer 
efter hensigten og få tal på, hvor mange gæster, der 
opholder sig i bygningen. 
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Let at administrere. Managementsystemet gør det let 
at administrere en række ydelser. Fx er der tilknyttet en 
receptionsfunktion til systemet, så bygningens recep-
tionister nemt kan udstede adgangskort til gæster og 
håndværkere. 

Ressourcebesparende. Managementsystemet kan sty-
res fra Kemp & Laurtizens hovedkontor på Roskildevej. 
Dvs. at Kemp & Lauritzen i mange tilfælde kan justere 
systemet, udbedre fejl eller hjælpe med den daglige drift 
fra eget kontor og ikke behøver at sende en servicetekni-
ker til stedet. Det sparer ressourcer for begge parter.

Tilpasset system. Managementsystemet kan tilpasses 
den enkeltes behov. Fx kan bygningens forskellige recep-
tionister få adgang til præcis den del af bygningen, som 
vedrører dem, og ikke andet.

I opgaveløsningen har Kemp & Laurtizen lagt stor vægt 
på høj sikkerhed og ny teknologi i løsningerne. Tyveri-
sikringen sker efter National Indemnity Certificering (høj 
klasse), og alle kortlæsere i bygningen bliver udført med 
Mifare Desfire EV1 (høj sikkerhed).
 
Til alle gæstekort og adgangskort benytter Kemp & 
 Lauritzen ny laserteknologi, så adgangskontrollen læses 
via QR-koder. Det er forholdsvis nyt i sikringsbranchen og 
har blandt andet den fordel, at gæster – fx før et større 
arrangement - kan få tilsendt en QR-kode, som de kan 
bruge som adgangskort eller registrering.

K
ild

e: B
LO

X

INTEGRERET SIKRING
Opstart: 1. februar 2015 
Færdiggørelse: 1. december 2017 

Servicekontrakten træder i kraft:  
1. december 2017 
Servicekontrakten udløber: 1. december 2032 

TV-OVERVÅGNING OG TYVERISIKRING

ADGANGSKONTROL

REALDANIA BY & BYGS FORDELE:
• Høj sikkerhed
• Ny teknologi
• Avanceret kontrol- og  managementsystem 
• Løbende service
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Mange fordele ved et højtryksvandtågeanlæg
Byggeriet er i fuld gang på Danmarks største hospital, Det Nye Universitetshospital i Skejby ved 
Aarhus (DNU). Kemp & Lauritzen står for højtryksvandtågeanlægget til de mange bygninger. 
Region Midtjylland er bygherre, og rammeaftalen udføres direkte og i tæt samarbejde med de 
øvrige entreprenører på det imponerende projekt. Byggeriet forventes afsluttet i 2019 og skal 
fungere som universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i Aarhus. 

Byggeriet er organiseret som en by med et hierarki af 
kvarterer, gader, pladser og torve som grundlag for en 
mangfoldig og levende, grøn bydel. Sammenbygningen af 
Det Nye Universitetshospital og det eksisterende Aarhus 
Universitetshospital er Danmarkshistoriens største ho-
spitalsbyggeprojekt. Det samlede areal bliver på størrelse 
med en dansk provinsby som Ribe eller Skagen. Samtidig 
kommer det til at huse den største arbejdsplads i Aarhus 
Kommune med 8-10.000 ansatte.

Høj effektivitet på mindre plads
Projektleder Preben Christensen fra Kemp & Lauritzen 
fortæller: ”Vores bidrag til DNU er det højtryksvandtåge-
anlæg, der skal sørge for en eventuel brandslukning. Vi 
har i samarbejde med Danfoss Semco udarbejdet nogle 
teknologiske innovative løsninger, som skaber nogle 
store besparelser for bygherre i forhold til traditionelle 
sprinklerløsninger”.

BRANDSIKRING

BEGRÆNSNING AF  
VANDSKADER VED BRAND

BESPARELSER PÅ BYGNINGS- 
MÆSSIGE BRANDKRAV 

DET NYE UNIVERSITETSHOSPITALS 
FORDELE
• Mindre vandmængde
• Brandkrav
• Brandslukning og nedkøling i ét anlæg
• Små rørstørrelser - gør anlægget mere 

smidigt og neutralt
• Betydelig mindre teknikrumsplads
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Højtryksvandtågesystemet, som installeres, har mange 
oplagte fordele. Det kræver en langt mindre vandmæng-
de end traditionelle sprinklersystemer. Der skal mindre 
teknikrumsplads til. Og brandslukning og nedkøling af 
bygningen bliver samlet i et anlæg. Ved test hos DBI har 
det vist sig, at højtryksvandtåge i mange tilfælde endda 
er bedre som brandslukningsanlæg end traditionelle an-
læg. Desuden er der en række økonomiske fordele.

Højtryksvandtågeanlæg er oprindeligt udviklet til skibe, 
hvor det er vigtigt at have mindre plads til opbevaring 
af vand som dødvægt til brandslukning. Den kommende 
hospitalsløsning er dimensioneret til et driftstryk på 130 
bar, men i daglig tilstand vil der være ca. 12 bars tryk i 
anlægget. Systemet udføres i et hydraulik sammenpres-
set rørsystem, beregnet til højtryk, og mikrodysernes 
særlige form giver ved højt tryk en stærk roterende 
bevægelse, der sørger for en stor spredningsvinkel, sam-
tidig med at vandet forstøves.

”Brandsikringen på DNU er en glimrende case, hvorpå 
man med nytænkning kan skabe en både bedre og 
økonomisk mere attraktiv løsning. Vi ser et meget stort 
potentiale i højtryksvandtåge i alle nyere byggerier, det 
være sig hospitaler, kontorbyggerier og lignende. Høj-
tryksvandtåge er ganske enkelt smart samt økonomisk 
besparende ”, slutter Preben Christensen.

Hospitalet er fleksibelt og skal kunne imødekomme 
fremtidens krav til teknik, behandlingsformer og arbejds-
metoder. Derfor er der opbygget en hel speciel struktur 
omkring byggeprocessen, som i store træk omhandler 
den logistikmæssige udfordring, når så mange involve-
rede parter skal fungere sammen.

13



Forsvaret og Kemp & Lauritzen har indgået  
stor aftale
Over de kommende fire år skal Kemp & Lauritzen servicere Forsvarets 2.300 bygninger over hele 
landet. Den store rammeaftale omfatter drift og vedligehold af de tekniske installationer på 70 
lokationer med i alt 1,3 mio. kvadratmeter.

Den omfattende rammeaftale vedrører servicering, efter-
syn, reparationer og udskiftning af de tekniske basisin-
stallationer på Forsvarets bygninger. Aftalen blev indgået 
på baggrund af et udbud, der gælder i fire år med option 
på yderligere to år. 

”Forsvaret er en virkelig god samarbejdspartner, og vi er 
stolte over at varetage denne store teknikopgave. Det 
matcher vores bestræbelser på at være landets stærke-
ste tekniske installatør og levere hele tekniske løsninger 
samt vise hele vores produktpalette frem for kunder som 
Forsvaret,” siger direktør René Lund Rasmussen.

Nye medarbejdere
Som led i aftalen overtog Kemp & Lauritzen en række 
medarbejdere fra Forsvaret.
Kundechef Gustav Petersen fortæller: 
”Vi har glædet os utroligt meget til denne spændende 
opgave og er sikre på, at vores landsdækkende setup vil 
sikre god service, meget korte reaktionstider samt én 
indfaldsvinkel døgnet rundt for Forsvarets Ejendoms-
styrelse. Vi har også glædet os til at sige velkommen til 
alle vores nye kollegaer fra Forsvaret og sætter pris på at 
drage fordel af deres meget store ekspertise ved løsning 
af denne opgave,” siger Gustav Petersen.

14



SERVICE, DRIFT OG 
 VEDLIGEHOLD

DØGNSERVICE

ENERGIOPTIMERING

FORSVARETS FORDELE
• Specialistviden inden for tekniske 

basisinstallationer
• Fælles indsats vedr. energioptimering
• God service og hurtig indsats
• Løbende vedligehold

Hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har man også 
set frem til det kommende samarbejde. 

“Det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses opgave 
at drive Forsvarets kaserner, flåde- og flyvestationer op-
timalt. Med Kemp & Lauritzen har vi en specialist inden 
for det delområde, som omfatter de tekniske basisinstal-
lationer. Kemp & Lauritzen er i forvejen en kendt leve-
randør på Forsvarets ejendomme. Samtidig er det min 
oplevelse, at virksomheden har gjort det ypperste for at 
tage godt imod de medarbejdere, som nu er overdraget 
fra Ejendomsstyrelsen,” fortæller Hans J. Høyer, øverste 
chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Energioptimering
Aftalen betyder, at man i fællesskab kommer til at tænke 
energioptimering ind i løsningerne. Det er der stor fokus 
på i ejendomsdrift, hvor udgifter til energi fylder meget.
”Denne aftale giver os en kæmpe mulighed for at opti-
mere energiforbruget ved at installere den mest effek-
tive teknik. Det er spændende at hjælpe Forsvaret med 

denne proces og vise vores energikompetencer frem på 
både et overordnet plan og i den enkelte bygning. Der-
med tilbyder teknikken meget konkret værdi i forhold til 
bygningsdriften,” siger René Lund Rasmussen.

Aftalen er indgået med Forsvarsministeriets Ejendoms-
styrelse og består af to delaftaler for henholdsvis Øst- 
og Vestdanmark. Der er cirka 35 etablissementer i hvert 
af de to områder. I Østdanmark udgør bygningsmassen 
400.000 kvadratmeter fordelt på ca. 600 bygninger, 
mens den i Vestdanmark udgør 900.000 kvadratmeter 
fordelt på ca. 1.700 bygninger.

15



Energieftersyn af virksomheder
For at reducere CO2-udledningen og bidrage til regering-
ens 2020 Energiplan etablerede Esbjerg Forsyning i 2014 
en ny ordning for energieftersyn af virksomheder. På 
basis af forbrug, returtemperatur på fjernvarmevandet 
etc. kan Esbjerg Forsyning udpege virksomheder med et 
stort potentiale for energioptimering. Realiseringen af 
potentialet lægges derefter ud til regionens VVS-firmaer 
og energispecialister.

Esbjerg Forsyning kunne se, at der var problemer med 
afkølingen af fjernvarmevandet hos Babcock & Wilcox 
Vølund, og virksomheden var positiv over for et sam-
arbejde:

”I vores store produktionshaller har vi udbygget varmesy-
stemet hen ad vejen, men varmestyringen var ikke rigtigt 
fulgt med”, fortæller Per Abildgaard, Facility Manager hos 
Vølund. ”Om sommeren strømmede fjernvarmevandet 
bare igennem, og alligevel kunne vi ikke få varmt vand 
nok til smedenes bade i administrationsbygningen. Så vi 
var interesserede i Esbjerg Forsynings projekt, hvor de 
gav tilskud til en screening af bygningerne”.

Årlig besparelse på 276 MWh
Alene ved reparation og udskiftning af kaloriferer i sme-
denes fem produktionshaller kunne Kemp & Lauritzen 
sænke energiforbruget med 150 MWh pr. år. Det svarer 
til 10 parcelhuses forbrug. Herudover var der mindst 126 
MWh at hente ved etablering af CTS-varmestyring med 
natsænkning.

”Kemp & Lauritzen har været gode til at afdække proble-
merne og beskrive løsningen, så det var til at forstå og 
tage stilling til”, siger Per Abildgaard. ”Desuden har de 
konstant fulgt op på tingene, og montørerne har været 
utroligt fleksible. Og vi er selvfølgelig også særdeles 
tilfredse med en tilbagebetalingstid på kun et år og lø-
bende besparelser i 100.000 kr.-klassen fremover.”

Ambitiøse 2020 mål skal nås gennem tæt sam arbejde
Hos Esbjerg Forsyning er man også tilfredse med projekt-
forløbet: ”Projektet er gået lige efter bogen. Vi har fået 
de rigtige svar med det samme, og Kemp & Lauritzen har 
ikke lovet for store besparelser,” fastslår Poul Scheby, 
energirådgiver hos Esbjerg Forsyning.

OPTIMERING AF 
 VARMESYSTEM

ÅRLIG BESPARELSE  
PÅ 276 MWH

ONE POINT OF CONTACT

Kr.

BABCOCK & WILCOX VØLUNDS 
FORDELE
• Nem opgave- og projektkoordinering  

via én kontakt
• Tilbagebetalingstid på 1 år
• Proaktiv indsats
• Gennemarbejdet projektforslag  

med godt overblik
• Veldokumenteret Energi360®-proces

Optimering af varmesystem tjent hjem på et år
Et perspektivrigt samarbejde mellem Esbjerg Forsyning og Kemp & Lauritzen har givet 
 positive resultater. Esbjerg Forsyning identificerer problemet, Kemp & Lauritzen finder og 
implementerer løsningen, og kunden får en mærkbar energibesparelse.
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Årlig energibesparelse på 750.000 kr.
En gennemgang af emballageproducenten Smurfit Kappas tekniske installationer i 2013 re-
sulterede i, at energiforbruget på de store trykkerimaskiner blev reduceret til en tredjedel.

Skjult energibesparelse
På et servicebesøg konstaterede Kemp & Lauritzen, at 
der ikke var genvinding på Smurfit Kappas trykkemaski-
ner, og de to virksomheder blev hurtigt enige om at fore-
tage en Energi360® gennemgang af de tekniske instal-
lationer. En screening og analyse viste, at gasforbruget 
kunne reduceres med over 200.000 m3 om året.

”Vi troede faktisk, at tingene kørte, som de skulle. Så 
en energibesparelse i den størrelsesorden kom helt bag 
på os”, fortæller Johan Melin, vedligeholdelsesleder hos 
Smurfit Kappa. ”Med en tilbagebetalingstid på kun 1,2 år 
var vores øverste ledelse lydhør over for Kemp & Laurit-
zens forslag, og der blev temmelig hurtigt givet grønt lys 
for projektet.”

Genvinding af varm luft
Kemp & Lauritzen foreslog at etablere genvinding på 
Smurfit Kappas to trykkerimaskiner, der var monteret 
med ventilatorer for at tørre den trykte emballage. 
Ventilatorerne havde en minimal recirkulation af de store 
mængder ny udeluft, der blev varmet op til 70-80°C. Om-
kring 85.000 m3/h luft på mellem 30 og 70 °C blev sendt 
ud igen uden genvinding.

For at genvinde energien i den varme ventilationsluft 
skulle der opsættes syv store vekslere. Deres samlede 
vægt på tre tons var mere, end taget på Smurfit Kap-

pas produktionsbygning kunne bære, og fire af dem blev 
monteret på reposer indendørs:

”Kemp & Lauritzen har arbejdet professionelt og haft 
fuldt styr på sagerne”, konstaterer Johan Melin. ”Deres 
løsning med placering af vekslerne i produktionslokalet 
gør, at teknikken står mere beskyttet, og omkostning-
erne blev tilmed reduceret. Samtidig fik de planlagt 
installationen, så vi udnyttede et allerede planlagt drifts-
stop og dermed helt undgik spildtid ved gennemførelse 
af energiprojektet. Med Kemp & Lauritzen som vores 
fremtidige serviceleverandør er vi derfor også sikre på, at 
teknikken kommer til at køre optimalt.”

Grøn pris og forbedret konkurrencedygtighed
Kemp & Lauritzens beregninger betød en investering 
på 1.610.000 kr., hvoraf de 710.000 kr. blev dækket af 
energitilskud. Med en årlig besparelse på 750.000 kr. 
landede tilbagebetalingstiden på 1,2 år, men det var ikke 
den eneste gevinst for Smurfit Kappa i Kolding:

”Vi har modtaget meget ros og en grøn pris for projektet, 
og initiativet vil uden tvivl også smitte af på de andre pro-
duktionsenheder i koncernen”, fortæller Johan Melin. ”De 
store besparelser på produktionsomkostningerne betyder 
også, at vi har forbedret vores konkurrenceevne.”

ENERGIOPTIMERING

ÅRLIG ENERGIBESPARELSE  
PÅ 750.000 KR.

INNOVATIV OG EFFEKTIV 
LØSNING

SMURFIT KAPPAS FORDELE
• Tilbagebetalingstid 1,2 år
• Ingen driftsforstyrrelser
• Forbedret konkurrenceevne
• Detaljeret projektforslag
• Stram projektledelse og koordinering
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Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor).

Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt efter 
samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en 
tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økono-
miske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi 
kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden 
som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtel-
sens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til 
kostpris. Måling efter første indregning sker som beskre-
vet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige 
risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflæg-
ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede 
på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de 
indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, 
der vedrører regnskabsåret.

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og de 
virksomheder (dattervirksomheder), som kontrolleres af 
modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at 
have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere 
end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde 
kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse.  
Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte 
besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne 
og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, 
betragtes som associerede virksomheder.

Konsolideringsprincipper
Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnska-
ber for modervirksomheden og dens dattervirksomheder. 
Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammen-
lægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved 
konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne 
indtægter og omkostninger, interne mellemværender 
og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner 
mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, 
der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i 
overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes 
regnskabsposter 100 %. 

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den 
forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes netto-
aktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.

Virksomhedssammenslutninger
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes 
i koncernregnskabet fra henholdsvis overtagelsestids-
punktet og stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede 
virksomheder indregnes i den konsoliderede resultat-
opgørelse frem til henholdsvis afståelsestidspunktet og 
afviklingstidspunktet. 

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelses-
metoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identi-
ficerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på 
overtagelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af 
omkostninger ved besluttede og offentliggjorte omstruk-
tureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med 
overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de 
foretagne omvurderinger. 

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for 
den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de over-
tagne aktiver og forpligtelser indregnes under immateri-
elle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultat-
opgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden, 
dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb (negativ 
goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling 
i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen 
som en særskilt periodeafgrænsningspost og indregnes i 
resultatopgørelsen, i takt med at den ugunstige udvikling 
realiseres.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første 
indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, 
gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed 
valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes 
til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der 
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på 
henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes 
i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og 
immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre 
ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, 
omregnes til historiske kurser.

Anvendt regnskabspraksis
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Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i 
resultatopgørelsen når levering til køber har fundet sted. 
Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og 
rabatter i forbindelse med salget og måles til salgsvær-
dien af det fastsatte vederlag.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i 
nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, 
således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det 
i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter 
regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpematerialer 
efter regulering for forskydning i beholdninger af disse 
varer mv. fra primo til ultimo. I posten indgår eventuelt 
svind og sædvanlige nedskrivninger af de pågældende 
lagerbeholdninger.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, 
der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, her-
under lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, 
salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvi-
dere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under 
omsætningsaktiver.

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

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 
anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskriv-
ninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restvær-
dier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte 
nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af 
materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, 
herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos til-
knyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende 
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, 
amortisering af finansielle indtægter samt godtgørelser 
under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkost-
ninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyt-
tede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapi-
rer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering 
af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskat-
teordningen mv.

Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring 
af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den 
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på 
egenkapitalen med den del, der kan henføres til poste-
ringer direkte på egenkapitalen. 

Modervirksomheden er sambeskattet med alle danske 
dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabs-
skat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i 
forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling 
med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balance

Goodwill
Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, 
der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden 
for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden 
udgør sædvanligvis 5 år, men kan i visse tilfælde udgøre 
op til 20 år for strategisk erhvervede virksomheder med 
en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil, 
hvis den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at 
afspejle nytten af de pågældende ressourcer.

Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne 
er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Immaterielle rettigheder mv. 
Færdiggjorte udviklingsprojekter omfatter software.

Udviklingsprojekter vedrørende produkter og proces-
ser, der er klart definerede og identificerbare, hvor den 
tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og 
et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed 
i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at 
fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende 
produkt eller den pågældende proces, indregnes som im-
materielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger 
indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når 
omkostningerne afholdes.

Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkost-
ninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og 
indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne.

Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte 
henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på 
immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt 
i udviklingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på 
det medgåede timeforbrug for det enkelte projekt. 

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over 
den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3-5 
år. For udviklingsprojekter, der er beskyttet af immate-
rielle rettigheder, udgør den maksimale afskrivningspe-
riode restløbetiden for de pågældende rettigheder. 
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Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, samt andre anlæg, driftsmateriel 
og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumule-
rede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger 
direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-
gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar 
til at blive taget i brug 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af for-
ventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af 
aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 10-40 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  4-7 år
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindings-
værdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige 
værdi.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes 
og måles i modervirksomheden efter den indre værdis 
metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalan-
delene måles til den forholdsmæssige andel af virksom-
hedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller 
fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ 
goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede kon-
cerninterne fortjenester og tab.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig 
indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehaven-
de hos disse virksomheder nedskrives med moderselska-
bets andel af den negative indre værdi, hvis det vurderes 
uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre 
værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det reste-
rende beløb under hensatte forpligtelser, hvis moder-
virksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at 
dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksom-
heder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen 
til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis 
metode under egenkapitalen.

Goodwill opgøres som forskellen mellem kostprisen for 
kapitalandelene og dagsværdien af de overtagne aktiver 
og forpligtelser. Goodwill afskrives over den forventede 
brugstid, som normalt er 5 år, men kan i visse tilfælde 
udgøre op til 20 år for strategisk erhvervede virksomheder 
med en stærk markedsposition og langsigtet indtjenings-
profil, hvis den længere afskrivningsperiode vurderes 
bedre at afspejle nytten af de pågældende ressourcer.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til 
genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regn-
skabsmæssige værdi.

Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og 
måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). 
Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den for-
holdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæs-
sige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis 
uafskrevet positiv og negativ goodwill og med fradrag 
eller tillæg af urealiserede, forholdsmæssige interne 
fortjenester og tab.

Kapitalandele i associerede virksomheder nedskrives til 
genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regn-
skabsmæssige værdi.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-
metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er 
lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede 
varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger 
til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte 
produktionsomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres 
som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelses-
omkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at 
effektuere salget.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der 
sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

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

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgra-
den og de samlede forventede indtægter på det enkelte 
igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes 
normalt som forholdet mellem det faktiske ressourcefor-
brug og det totale budgetterede ressourceforbrug.

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

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen 
under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt 
af om nettoværdien, opgjort som salgsværdien med fra-
drag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåel-
se af kontrakter samt finansieringsomkostninger indreg-
nes i resultatopgørelsen, når de afholdes.

21



Tilgodehavende og skyldig selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat 
indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets 
skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver 
omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølg-
ende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til 
kostpris. 

Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver om-
fatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der 
måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og 
bankindeståender.

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle 
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 
aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi 
af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte 
anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudt skatteaktiver, herunder skatteværdien af frem-
førselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes 
i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne 
realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatte-
forpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Udskudt skat vedrørende genbeskatning af tidligere 
fratrukne underskud i udenlandske dattervirksomheder 
indregnes ud fra en konkret vurdering af hensigten med 
den enkelte dattervirksomhed. 

Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede 
omkostninger til garantiforpligtelser, returvarer, tab på 
igangværende arbejder for fremmed regning, besluttede 
og offentliggjorte omstruktureringer mv.

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det 
bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige 
for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte 
forpligtelser med forventet forfaldstid ud over et år fra 
balancedagen måles til tilbagediskonteret værdi.

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring 
af fejl og mangler inden for garantiperioden.

Ved erhvervelse af virksomheder og kapitalandele i til-
knyttede virksomheder hensættes til omkostninger ved-
rørende omstruktureringer i den overtagne virksomhed, 
som er besluttet og offentliggjort senest på overtagel-
sestidspunktet.

Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger vil 
overstige de samlede indtægter på et igangværende ar-
bejde for fremmed regning, hensættes til dækning af det 
samlede tab, der påregnes ved det pågældende arbejde.

Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld må-
les på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer 
til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte trans-
aktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld 
til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen 
mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle 
værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgø-
relsen over låneperioden som en finansiel omkostning 
ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kost-
pris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende 
drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved 
årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres 
efter den indirekte metode og opgøres som driftsresul-
tatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i 
driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter 
omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af 
virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver 
samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immateri-
elle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af 
finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter 
omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 
virksomhedskapital og omkostninger forbundet hermed 
samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaf-
taler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier 
og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede 
værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af 
kortfristet bankgæld.
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Hoved- og nøgletal
Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings “Anbe-
falinger & Nøgletal 2010”.

Nøgletal 

Egenkapitalens forrentning (%)

Soliditetsgrad (%)

Overskudsgrad (%)

Afkastningsgrad (%)

Likviditetsgrad (%)

Beregningsformel

Årets resultat ekskl. minoriteter x 100
Gns. egenkapital ekskl. minoriteter

Egenkapital ekskl. minoriteter x 100
Samlede aktiver

Resultat før skat
Nettoomsætning x 100

Resultat af primær drift
Gennemsnitlige samlede aktiver x 100

Omsætningsaktiver
Kortfristet gæld x 100

Nøgletal udtrykker

Virksomhedens forrentning af den 
kapital, som ejerne har investeret i 
virksomheden.

Virksomhedens finansielle styrke.

Virksomhedens evne til at skabe 
overskud.

Virksomhedens evne til at gene-
rere overskud ud fra den indskudte 
kapital.

Virksomhedens evne til at opfylde 
sine kortsigtede økonomiske for-
pligtelser.
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T.kr. Note KONCERN MODERSELSKAB

2015 2014 2015 2014

Nettoomsætning 1 2.502.871 2.236.984 2.234.390 2.053.529

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer (1.246.207) (1.035.040) (1.015.124) (889.325)

Andre eksterne omkostninger 4   (182.038)    (178.455)     (175.538) (170.934)

BRUTTORESULTAT 1.074.626 1.023.489 1.043.728 993.270

Personaleomkostninger 2 (1.005.357) (928.737) (988.014) (911.251)

Af- og nedskrivninger 3    (25.920) (23.833) (26.233) (23.006)

DRIFTSRESULTAT 43.349 70.919 29.481 59.013

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 10.950 9.442

Indtægter af kapitalandele i associerede selskaber 0 0 (56) (723)

Andre finansielle indtægter 5 1.267 1.240 1.212 1.387

Andre finansielle omkostninger 6 (2.773) (2.716) (2.951) (2.978)

RESULTAT AF ORDINÆRE AKTIVITETER FØR SKAT 41.843 69.443 38.636 66.141

Skat af ordinært resultat  7 (12.949) (17.238) (9.742) (13.936)

ÅRETS RESULTAT  28.894 52.205 28.894 52.205

Forslag til resultatdisponering

Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen 20.000 25.000

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 10.950 9.442

Overført resultat  (2.056) 17.763

28.894 52.205

RESULTATOPGØRELSE 
1. januar - 31. december 2015
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BALANCE  
pr. 31. december 2015

AKTIVER

T.kr. Note KONCERN MODERSELSKAB

2015 2014 2015 2014

Færdiggjorte udviklingsprojekter 3.178 3.972 3.178 3.972

Goodwill  113.784 121.815 111.390 118.979

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER  8 116.962 125.787 114.568 122.951

Grunde og bygninger  97.831 71.806 97.831 70.268

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  12.617 12.403 11.921 11.728

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 9 110.448 84.209 109.752 81.996

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 36.980 31.858

Kapitalandele i associerede selskaber 0 56 0        56

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER   10 0 56 36.980 31.914

ANLÆGSAKTIVER 227.410 210.052 261.300 236.861

Fremstillede varer og handelsvarer   16.610 18.156 16.191 17.808

VAREBEHOLDNINGER  16.610 18.156 16.191 17.808

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  14 593.147 539.853 556.862 504.913

Igangværende arbejder for fremmed regning 210.255 148.147 209.616 148.035

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 36 534 1.650 3.495

Andre tilgodehavender 37.926 19.542 33.301 15.478

Tilgodehavende selskabsskat 0    1.277 0        871

Periodeafgrænsningsposter 6.701    3.426 6.701     3.426

TILGODEHAVENDER   848.065 712.779 808.130 676.218

Andre værdipapirer og kapitalandele 175 2.205 51 714

VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE 175 2.205 51 714

LIKVIDE BEHOLDNINGER            0 105.178           0    92.431

OMSÆTNINGSAKTIVER   864.850   838.318   824.372   787.171

AKTIVER  1.092.260 1.048.370 1.085.672 1.024.032
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BALANCE 
pr. 31. december 2015

PASSIVER

T.kr. Note KONCERN MODERSELSKAB

2015 2014 2015 2014

Virksomhedskapital 11 26.000 26.000 26.000 26.000

Overført overskud eller underskud 299.377 294.508 279.377 269.508

Forslag til udbytte for regnskabsåret  0           0 20.000   25.000

EGENKAPITAL 325.377 320.508 325.377 320.508

Udskudt skat  15 43.092 51.953 42.878 51.699

Andre hensatte forpligtelser 233      334 0           0

HENSATTE FORPLIGTELSER 43.325 52.287 42.878 51.699

Gæld til realkreditinstitutter  16.204 24.462 16.204 23.248

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 12 16.204 24.462 16.204 23.248

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser  12 1.772  2.385 1.772 2.266

Anden gæld optaget ved udstedelse af obligationer 0 5.928 0 5.928

Bankgæld 81.553 0 99.935 0

Kreditinstitutter i øvrigt 0 37.500 0 37.500

Igangværende arbejder for fremmed regning 14 199.268 225.180 198.421 219.154

Leverandører af varer og tjenesteydelser 218.142 194.075 196.486 173.501

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 8.553 13.503

Selskabsskat 17.382 0 16.690 0

Anden gæld 189.237 186.045 179.356 176.725

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 707.354 651.113 701.213 628.577

GÆLDSFORPLIGTELSER    723.558   675.575   717.417   651.825

PASSIVER 1.092.260 1.048.370 1.085.672 1.024.032

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 16 

Eventualforpligtelser  17

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18

Ejerforhold 19
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LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 
31.12.2015 for Kemp & Lauritzen A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selska-
bets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter 
og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-
handler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, den 15. marts 2016

DIREKTION:

Allan Lindhard Jørgensen   Tue Sjøntoft

BESTYRELSEN:

Boris N. Kjeldsen Peter Preis Marianne Rørslev Bock
formand næstformand  

Mogens Filtenborg Per Skov Claus Terkildsen

Tonny Malta Haurholm Torben Ladegaard Hansen Christian Bogdahn-Reeh
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Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet 
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet 
for Kemp & Lauritzen A/S for regnskabsåret 01.01.2015 
- 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, 
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og 
noter for såvel koncernen som selskabet samt penge-
strømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og 
årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og 
årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncern-
regnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-
trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde 
et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om kon-
cernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores 
revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og yderli-
gere krav ifølge dansk revisor-lovgivning. Dette kræver, 
at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører 
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig 
fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger 
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisi-
onshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncern-
regnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer 
revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 

udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, 
der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at 
udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens 
valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens 
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede 
præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og års-
regnskabet giver et retvisende billede af koncernens 
og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31.12.2015 samt af resultatet af koncernens og selska-
bets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regn-
skabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledel-
sesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlin-
ger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet 
og årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysning-
erne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
koncernregnskabet og årsregnskabet.

København, den 15. marts 2016
 
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik Wellejus Christian Sanderhage
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER
Til kapitalejerne i Kemp & Lauritzen A/S
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KONCERNENS 
egenkapitalopgørelse for 2015

T.kr. Virksom-

heds- 

kapital

Overført 

overskud  

eller 

 underskud

I alt

EGENKAPITAL primo 26.000 294.508 320.508

Valutakursreguleringer 0 975 975

Udbetalt udbytte 0 (25.000) (25.000)

Årets resultat             0 28.894 28.894

EGENKAPITAL ultimo    26.000 299.377 325.377

MODERVIRKSOMHEDENS  
egenkapitalopgørelse for 2015

T.kr. Virksom-

hedskapital

Reserve 

for netto-

opskrivning 

efter indre 

værdis  

metode

Overført 

overskud 

eller 

 underskud

Forslag til 

udbytte for 

regnskabs-

året

I alt

EGENKAPITAL primo 26.000 0 269.508 25.000 320.508

Valutakursreguleringer 0 975 0 0 975

Udbetalt udbytte 0 0 0 (25.000) (25.000)

Overført til reserver 0 (11.925) 11.925 0 0

Årets resultat             0   10.950  (2.056)  20.000   28.894

EGENKAPITAL ultimo    26.000            0 279.377  20.000 325.377
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KONCERNENS PENGESTRØMSANALYSE for 2015

T.kr. Note 2015 2014

Driftsresultat 43.349 70.919

Af- og nedskrivninger 25.920 23.833

Andre hensatte forpligtelser (101) 47

Ændringer i arbejdskapital 13 (132.230) (54.819)

PENGESTRØMME VEDRØRENDE PRIMÆR DRIFT (63.062) 39.980

Modtagne finansielle indtægter 1.231 1.240

Betalte finansielle omkostninger (2.759) (2.716)

Refunderet/(betalt) selskabsskat (3.599)  (1.131)

PENGESTRØMME VEDRØRENDE DRIFT (68.189) 37.373

Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver (5.500) (4.232)

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (49.778) (7.678)

Salg af materielle anlægsaktiver 11.998    3.407

Salg af værdipapirer     2.037           0

PENGESTRØMME VEDRØRENDE INVESTERINGER (41.243)  (8.503)

Afdrag på lån mv. (52.299) (16.052)

Udbetalt udbytte (25.000)             0

PENGESTRØMME VEDRØRENDE FINANSIERING (77.299) (16.052)

Ændring i likvider (186.731) 12.818

Likvider primo 105.178   92.360

LIKVIDER ULTIMO (81.553) 105.178
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T.kr. KONCERN MODERSELSKAB

2015 2014 2015 2014

NOTE 1.  NETTOOMSÆTNING

Hjemmemarked 2.197.779 2.024.506 2.196.944 2.024.482

Eksport   305.092    212.478 37.446     29.047

2.502.871 2.236.984 2.234.390 2.053.529

NOTE 2.  PERSONALEOMKOSTNINGER

Gager og lønninger 915.306 847.099 905.083 836.442

Pensioner 73.192 65.261 71.626 63.582

Andre omkostninger til social sikring 16.859   16.377 11.305   11.227

1.005.357 928.737 988.014 911.251

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 1.960    1.836 1.928    1.808

Direktionen har for 2015 modtaget vederlag på 8.531 T.kr.

Bestyrelsen har for 2015 modtaget vederlag på 2.538 T.kr. 

Vederlag til direktion og bestyrelse er ens for såvel

moderselskab som koncern. 

NOTE 3.  AF- OG NEDSKRIVNINGER

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 14.359 13.005 13.883 12.413

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 13.330 11.916 13.107 11.612

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver

(1.769) (1.088) (757) (1.019)

25.920 23.833 26.233 23.006

NOTE 4.   HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT 
REVISOR

Lovpligtig revision 937 993

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 4 44

Skatterådgivning 13 63

Andre ydelser 823    350

1.777 1.450

NOTE 5.  ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 32 47

Renteindtægter i øvrigt 26 25

Valutakursreguleringer 1.153 737

Dagsværdireguleringer 0 223

Øvrige finansielle indtægter    1 355

1.212 1.387

NOTER
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T.kr. KONCERN MODERSELSKAB

2015 2014 2015 2014

NOTE 6.  ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder 193 242

Renteomkostninger i øvrigt 1.130 2.288

Valutakursreguleringer 1.604 422

Øvrige finansielle omkostninger      24      26

2.951 2.978

NOTE 7. SKAT AF ORDINÆRT RESULTAT

Aktuel skat 20.776 5.839 17.442 2.953

Ændring af udskudt skat (8.870) 10.766 (8.821) 10.690

Regulering vedrørende tidligere år 1.043     633 1.121      293

12.949 17.238 9.742 13.936

NOTE 8.  IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Færdig-
gjorte 

udviklings-
projekter

Goodwill Færdig-
gjorte 

udviklings-
projekter

Goodwill

Kostpris primo 3.972 256.541 3.972 246.295

Valutakursreguleringer 0 132 0 0

Tilgange        0 5.500        0 5.500

Kostpris ultimo 3.972 262.173 3.972 251.795

Af- og nedskrivninger primo 0 (134.726) 0 (127.316)

Valutakursreguleringer 0 (98) 0 0

Årets afskrivninger (794) (13.565) (794) (13.089)

Af- og nedskrivninger ultimo (794) (148.389) (794) (140.405)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 3.178 113.784 3.178 111.390

 

NOTER
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T.kr. KONCERN MODERSELSKAB

2015 2014 2015 2014

NOTE 9.  MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Grunde og 
bygninger

Andre  
anlæg, 
drifts-

materiel  
og inventar

Grunde og 
bygninger

Andre  
anlæg, 
drifts-

materiel  
og inventar

Kostpris primo 157.293 62.689 153.448 61.456

Valutakursreguleringer 0 43 0 0

Tilgange 42.039 7.739 42.039 7.515

Afgange (21.451) (6.542) (17.606) (6.542)

Kostpris ultimo 177.881 63.929 177.881 62.429

Af- og nedskrivninger primo (85.487) (50.286) (83.180) (49.728)

Valutakursreguleringer 0 (23) 0 0

Årets afskrivninger (6.294) (7.036) (6.294) (6.813)

Tilbageførsel ved afgange 11.731 6.033 9.424 6.033

Af- og nedskrivninger ultimo (80.050) (51.312) (80.050) (50.508)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 97.831 12.617 97.831 11.921

NOTE 10.  FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kapitalandele Asso-
cierede 

virksom-
heder

Til-
knyttede  
virksom-

heder

Asso-
cierede  

virksom-
heder

Kostpris primo    25 50.416      25

Afgang (25) 0 (25)

Kostpris ultimo      0 50.416        0

Opskrivninger / nedskrivninger primo 31 (18.558) 31

Valutakursreguleringer 0 974 0

Afskrivninger på goodwill 0 (317) 0

Andel af årets resultat 0 11.267 0

Udbytte 0 (7.310) 0

Gældskonvertering 0 902 0

Negativ værdi nedskrevet over tilgodehavender (31)     (394) (31)

Opskrivninger / nedskrivninger ultimo      0 (13.436)      0

Regnskabsmæssig værdi ultimo       0 36.980      0

I den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i tilknyttede virksomheder indgår goodwill med i alt 1.424 T.kr. 

NOTER
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Dattervirksomheder

KONCERN

Hjemsted Retsform Ejerandel %

KL Invest A/S (i likvidation) Albertslund A/S 100,0

KL Ejendom A/S (i likvidation) Albertslund A/S 100,0

Helsinge Skole OPS A/S Albertslund A/S 100,0

Venair A/S Hvidovre A/S 100,0

AB Venair Stockholm AB 100,0

KL Interessenter i Malmö AB Malmø AB 100,0

T.kr.

NOTE 11.  VIRKSOMHEDSKAPITAL

Antal Pålydende 
værdi

Nominel 
værdi

A-aktiekapital  6.500 1 6.500

B-aktiekapital 19.500 1 19.500

26.000   26.000

NOTE 12.  LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER  
– KONCERN

Forfald  
inden for 

12  
måneder

2015

Forfald  
inden for 

12  
måneder

2014

Forfald 
efter 12 

måneder
 

2015

Restgæld 
efter 5 år

Gæld til realkreditinstitutter 1.772 2.385 16.204 9.083

1.772 2.385 16.204  9.083

  LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER  
– MODERSELSKAB

Gæld til realkreditinstitutter 1.772 2.266 16.204 9.083

1.722 2.266 16.204 9.083

NOTER
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NOTER

T.kr. KONCERN MODERSELSKAB

2015 2014 2015 2014

NOTE 13.  ÆNDRING I ARBEJDSKAPITAL

Ændring i varebeholdninger 1.546 2.848

Ændring i igangværende arbejder (88.020) 18.990

Ændring i tilgodehavender (74.455) (83.953)

Ændring i leverandørgæld mv.     28.699      7.296

(132.230) (54.819)

NOTE 14.   IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR  
FREMMED REGNING 

Salgsværdi af udført arbejde 2.530.191 1.783.625 2.524.439 1.768.541

Aconto faktureringer (2.519.204) (1.860.658) (2.513.244) (1.839.660)

Igangværende arbejder for fremmed regning, netto       10.987      (77.033)        11.195     (71.119)

der klassificeres således:

Aktiver   210.255   148.147   209.616   148.035

Forpligtelser   199.268   225.180 198.421   219.154

NOTE 15.  UDSKUDT SKAT

Immaterielle anlægsaktiver 6.083 3.044

Materielle anlægsaktiver 4.412 4.398

Varebeholdninger 0 (1.707)

Tilgodehavender (416) (83)

Igangværende arbejder 35.526 50.734

Hensatte forpligtelser (2.727) (2.690)

Gældsforpligtelser 0 34

Fremførbart underskud         0 (2.031)

42.878 51.699

NOTE 16.   IKKE-INDREGNEDE LEJE- OG  
LEASINGFORPLIGTELSER

Forpligtelser i henhold til leje- og leasingkontrakter  
frem til udløb 116.623 98.066 116.265 97.797

Selskabets forpligtelser vedrører leasing af biler og 
 huslejeforpligtelser. 
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T.kr. KONCERN MODERSELSKAB

2015 2014 2015 2014

NOTE 17.  EVENTUALFORPLIGTELSER

Kautions- og garantiforpligtelser 440.674 426.882 440.272 426.145

Eventualforpligtelser 440.674 426.882 440.272 426.145

Moderselskabet er administrationsselskab i en dansk sambe-
skatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskat-
telovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for 
indkomstskatter m.v. for de sambeskattede selskaber og fra 
og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at 
indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for disse 

selskaber. 

NOTE 18.   PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDS STILLELSER

Der er i alt tinglyst pantsætning i fast ejendom for i alt  
39.600 T.kr. – KONCERN

Der er i alt tinglyst pantsætning i fast ejendom for i alt  
39.600 T.kr. – MODERSELSKAB

NOTE 19. EJERFORHOLD – MODERSELSKAB

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere  
end 5 % af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende 
værdi: Axel Muusfeldts Fond Holding A/S, Albertslund. 
 
Selskabet indgår i koncernregnskabet for Axel Muusfeldts Fond 
Holding A/S.

NOTER
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HOVED- OG NØGLETAL 
Koncernens udvikling i de seneste 5 år kan beskrives således:

T.kr. 2015 2014 2013 2012 2011

HOVEDTAL

Nettoomsætning 2.502.871 2.236.984 1.938.045 2.241.756 1.872.779

Bruttoresultat 1.074.626 1.023.489 875.348 986.936 858.636

Driftsresultat 43.349 70.919 3.533 47.110 42.053

Resultat af finansielle poster (1.506) (1.476) (2.067) 185 (2.142)

Årets resultat 28.894 52.205 175 32.548 26.555

Samlede aktiver 1.092.260 1.048.370 828.701 790.865 840.027

Egenkapital 325.377 320.508 269.772 290.536 272.270

Gns. antal medarbejdere (stk.) 1.960 1.836 1.797 1.904 1.858

NØGLETAL

Egenkapitalens forrentning (%) 8,9 17,7 0,1 11,6 10,0

Soliditetsgrad (%) 29,8 30,6 32,6 36,7 32,4

Overskudsgrad (%) 1,7 3,1 0,1 2,1 2,1

Afkastningsgrad (%) 3,9 7,4 0,4 5,8 6,0

Likviditetsgrad (%) 122,3 128,8 135,0 148,7 135,7
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