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Ledelsespåtegntug
Beetyrelsea og dkektionen bar dags d4o behandlet og goSczidt Ara,oma t& repsk**et 01.01.2014
31.122014 fit Dansk AskltekLw Center (Fon4

-

Årsmpporten at9ægges i overcmslaamelst med Ir’egmkabaIovat
Del er vores opu&se at kerognskabot giver et retvisende billede dtondens akliver, passiver og llnansWle
stilling pr. 31.122014 samt af result*t affeadems aktiviteter ogpengeslremme for regnstabdret 01.01.2014
31.12.2014.
-

Ledelsesherctningen Indeholder efter vorvs optättelse en rdvlsende redegørelse for de forhold, beretningen
onibandler.
Års rappwten ge*endes henned.
Ksbeubva, dem 04.03.2015
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til kapitalejerne i Dansk Arkitektur Center (Fond)
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Arkitektur Center (Fond) for regnskabsåret 01.01.2014 31.12,2014, der omfat
ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgerelse, pengestrømsopgorelse og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
-

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn
skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om
årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet.
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der
er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud
forme 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 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 årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrøm.me for regnskabsåret 01.01.2014 31.12.2014 i over
ensstemmelse med årsregnskabsloven.
-

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til
læg til den udførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnska
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Ledelsesberetning
2914

2013

2012

2011

tkr.

tkr.

t.kr.

tja.

2010
tja.

83.756

83.065
18,623

74.599

69.528

70.566

18.759
415

20.953
2.613

22.397

223
96
358

44
350
35.516

49
1.945

(20)
1.175
27.649

Hoved- og nogletal
Rovedtal

Nettoomsætning
Bruttoresultat
Driftsresultat
Resultat afflnansielle
poster

Åretsresultat
Samlede aktiver

17.845
13
57
9
39.025

36.250

24.206

1.684

Investeringer i materiel

leanlægsaktiver
Egenkapital

580
11.421

226
11.412

348

933
7.054

6.705

187
4.759

Nøgletal
Bruttomargin(%)

21,3

30,1

31,7

0,0

22,4
0,4

25,1

Nettomargin%)

0,5

2,8

1,7

0,1
29,3

3,9
31,5

5,1

33,9
27,7

28,2

Egenkapitalens forrent
ning(%)

Soliditetsgrad (%)

19,9

17,2

Nøgletal skaL ses i lyset afDAC som nonproflt fond.
•

Dette betyder ifl. en traditionel kommerciel virksomhed, en meget lav forrentning af egenkapitalen
og nettomargin. Som nonprofit fond arbejder DAC med at udvikle og gennemføre flest mulige akti
viteter for midler som tilføres fonden.

•

Værdien af igangværende arbejder, som er betydelig, påvirker virksomhedens soliditet gennem de
samlede aktiver. Ilt DACs planlagte vækstslrategi, vil igangævrende arbejder vokse, på statustids
punktet. Dermed vil DACs balancesum vokse. Det skal sammenholdes med, at DAC ikke bar til
formål at skabe driftsmæssigtoverskud, som konsolideres i egenkapitalen. Derved falder soliditets
raden.

•

Styring af likviditet er et væsentligt issue, som ses i den likvide beholdning, Der har i perioden været
fokus på pengestrømme vedrørende primær drift, jfr. pengesfrøinsopgørelsen.
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Ledelsesberetning
ilovedaktivitet
Det er Fonden Dansk Arkitektur Centers vision at gennemføre formidling, videndeling og netværksaktiviteter
om det byggede miljø og byudvikling herigennem skabe en bred anerkendelse af arkitekturens værdi.

Det er DACa mission at iværksætte samvirkende partnerskaber, der formidler ny viden og bæredygtige visio
ner for indretningen af fremtidens samfund.
Fonden Dansk Arkitektur Center drives økonomisk og aftalemæssigt som et OPP gennem treårige rammeafta
ler med et partnerskab bestående af Realdanla, Erhvervs- og Vækatministeriet, Kultunninisteriet, Miljøministe
net og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Realdania tilvejebringer den ene halvdel af rammeaftalens
finansielle midler og de 4 ministerier tilvejebringer i frllesskab den anden halvdel.
DAC drives værdimæssigt og strategisk med baggrund dels i de 4 værdier; visionær, autentisk, kompetent og
samvirkende, dels i den foreliggende strategiplan.
DAC er medlem sE FN’s CRS netværk Global Compaet og drives følgelig med fokus pà et bredt sanifimdsan
svar, som udmøntes i DACs aktiviteter inden for det samlede byggede miljø.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Den samlede omsætning i 2014 udgjorde 83.756 t. b. og er således steget med 0,8% i forhold til 2013, og ste
get med 18,7% i forhold til 2010.
2014 viser et fald på 4,7% i omsætningen i keniaktiviteten kommercielle udviklings- og formidling projekter
fra 49.297 t.kr i 2013 til 46.971 t. b. i 2014. Dette skal ses i lystet af større resurse forbrug i forbindelse med
etableringen og indflytningen i Erhvervs-huben, Fæstningens Materialgård, Frederiksholxns Kanal 30, 1220
København K.
Resultatet for DACs Konference og Cafe er et overskud på 1.128 t. 1cr. Omsætningen er steget med 12,8%.
Resultatet skal ses i lyset af en markedsefterspergsel, hvor tillægskøb fravælges.
Resultatet for DACs boghandelen/shoppen har ikke været tilfredsstillende.
Administrationsomkostninger (Bruttoresultat minus driftsresultat) var i 2014 17,8 mio. kr., hvilket er et 1d på
2,9 mio, b. (14%) Hk. 2010 (20,7 mio. krj. Faldet skal se på baggrund af en målrettet satsning med automati
sering. optimering og omlægning.
Omsætningsstigningen på 18,7% i perioden 2010 til 2014 sammenholdt med faldet i aæhninistrationsomkost
ningerne på 14%, har i perioden muliggjort en markant forøgelse af DACs aktiviteter, som bl.a. ses af stignin
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Ledelsesberetning
gen i udbudte projekter og aktiviteter såvel ‘siske som digitale (se nedenfor), dels kompenseret for at såvel
eksteme timefaktureringspriser som public service bidraget fra Partnerskabet igennem 6 år ikke er blevet juste
ret Dette samtidig med at nettoprisindekset er steget medl 1.8% i samme periode.
DAC har af partnerskabet modtaget samlet 18,8 mio.kr. fordelt 9,4 mio- 1cr. fra Staten og 9,4 mio, b. fra Real
dania.
Tilskuddene er givet i henhold til rainmeaftale for 2013-2015 mellem DAC og partnerskabet. DAC har ligele
des af Realdania modtaget et ekstraordinær partnerskabsbevilling på 30 mio. 1cr. ift. til en 4 årige rammeafial
efor 2013-2016 med henblik på forberedelse og etablering af drift i bryghusprojektet, DACs nye domicil, i
2018. Der er for 2014 indtægtsfsrt 6,44 5 mio, b. af det ekstraordinære tilskud.
DAC gennemfører med baggrund i mmmaftalens midler en lang række aktiviteter som rådgivning, koordine
ring, formidling debat, markedsføring og eksportfremme. Aktiviteter med baggrund i rammeaftalen udgør
centrets Public Service alctiviteter.
Partnerskabets enkelte medlemmer har i lighed med en række øvrige offentlige og private aktarer derudover
indgået aftale med DAC om gennemførelse af forskellige projekter.
DACs egenkapital udgør efter årets resultat 11,4 mio. b.
Likviditeten er tilfredsstillende og er baseret på forudbetalinger i forbindelse med projekter og udstillinger.
Et af de store tikspunkter for Dansk Arkitektur Center (DAC) i 2014 var bestyrelsens vedtagelse den ny for
retningsstrategi. Forretningssirategien udstikker rammerne for den markante vækst i både omsætning og be
søgstal, som DAC skal realisere frem mod indflytning i Bryghusproj ektet i 2018.
lmplementeringen af strategien udmøntede sig i en organisationsændring, der blandt andet havde til formål at
skærpe fokus på salg og langsigtet programmering i DAC. Effekten har vist sig ved, at det er lykkedes DAC
ved udgangen af 2014 at etablere en aktivitetsportetWje for 2015, der er 90% procent tinansieret, mens en ræk
ke opgaver til udførelse i 2016 og 2017 også er solgt.
Som en udløber af strateglimplementeringen er den af Realdania finansierede prædriftudvilding for perioden
frem mod første hele Ar i Bryghusprcektet i 2018 for alvor kommet op i tempo. Et på mange måder afgørende
skridt heri var, at DAC i oktober etablerede en fortrop i Fæstningens Materialgård i direkte tilknytning til byg
gepladsen for Brygbusprojektet. Her skal en gruppe af DAC’s medarbejdere spille en aktiv rolle i etableringen
af en test-hub og derved samle erfaringer i forhold til at skabe effekter af at bo og arbejde sammen med andre
udvikilngsdrivende aktarer inden for arkitektur, byggeri, byndvilding og design. Erfaringer som kan bæres
videre ind i Bryghusprojektet.
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Ledelsesberetning
Det var også i 2014, at samarbejdet med Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek og andre væsentlige institutioner
omkring en kommende kulturrute på Slotsholmen blev formaliseret under overskriften Slotsholmsalilancen.
Med et formaliseret samarbejde på plads er forudsætningen skabt for en kulturdestination med appel til et iii
ternationalt publikum.
Men vigtigst al’ alt udførte DAC som vanligt en række nationale og internationale projekter og aktiviteter til
gavn for samfundet, de involverede samarbejdspartnere og de målgrupper, som projeicterne retter sig imod.
Projekter og aktiviteter resulterede i, at DAC i 2014 igen salte besøgsrekord. Både ‘sisk og digitalt
I alt besøgte 88.312 personer DAC’s lokaler i Strandgade mod 87.547 i 2013, som også var et rekord år.
Væksten fandt sted inden ft,r især café-besøg og øvrige Miviteter. som dækker over eksempelvis ture, arran
gementer, undervisningsaktiviteter, netværksmøder m.m. Til gengæld skete der et fald i udstillingsbesøg. Årets
mest besøgte udstilling var Stenens Hjerte om Lundgaard & Tranberg Arkitekter kurateret af Tor Nerretran
ders. Den endte på 8.220 besøg (+1.199 deltagere i arrangementer knyttet til udstillingen) svarende til 110
besøgende pt dag i udstillingsperioden. I 2013 havde DAC to udstillinger med besøgstal i den størrelsesorden
og højere nemlig Havnen er din og Zaha Hadid.
—

På det digitale område havde DAC web i 2014 1.969.927 besøg. En stigning på 2% i forhold til sidste At, hvil
ket er marginalt mindre en forventet Sociale medier fortsætter deres positive udvikling og DAC er her samlet
set vokset 55%. Især på lnstagram har der været vækst, nemlig 513% siden årsskiftet, hvilket er udtryk frw en
målrettet satsning, som blandt resulterede i, at DAC i en periode var på Instagrams “prefened users” liste,
hvilket gav mange nye fWgere fra hele verden.
En anden digital satsning i 2014 har været den direkte henvendelsesform igennem DAC’s hovednyhedsbrev,
nyhedsbreve på engelsk til internationale brugere samt særnyhedsbreve om arkitekturbiennalen i Venedig og
Building Green Messen og salgsnyhedsbreve for ture og DAC& BOOKS/SHOP. Det samlede antal al’ abon
nenter på DAC’s forskellige nyhedsbreve er ved udgangen al 2014 på 20.360. Dette er en samlet stigning på
29% i forhold til 2013.
Det flerårige projekt DK2050, scenarier for danske byregioner, kulminerede i løbet sf2014 i form al’ det dan
ske bidrag på arkitekturbiennnale-udstillingen i Venedig, fire rapporter med scenarier for Danmarks byreglo
ners grønne omstilling frem mod 2050 samt debat og aktiv formidling al’ disse på en meget bred skala. Endvi
dere er der gennemført tre eamps med projektdeltageme, lokale dage i otte kommuner, hvor lokale udfordrin
ger i forhold til den grønne omstilling blev diskuteret. Der er afviklet el stort program med bla. otte debatter
og workshops med børn og unge i forbindelse med Folkemødet på Bornholm.
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Ledelsesberetning
På den afsluttende konference Fremtidens muligheder Nutider handlinger i november blev projektets resul
tater præsenteret med deltagelse ii! politikere, videnseksperter, NGO’ere, projektpartnere og erhvervslivet. I alt
deltog 170 personer. Konlèrencen bidrog til at skabe debat omkring de dilemniaer, barrierer og muligheder,
der knytter sig til den danske byregionale geografi og udviklingen af de danske byer fremadrettet samt hvilke
incitamenter der fra politisk side er nødvendige, hvis regeringens målsætning om et grønt omstillet samfimd i
2050 skal realiseres. Konferencen har endvidere haft den effekt, at der er blevet skabt omtale af DK2050projektet og de temaer og scenarier, som projektet bygger på, i både lokale, regionale og nationale medier. I alt
er konferencen blevet nævnt i diverse medier over 50 gange. Derudover har konferencen medvirket til, at der
er skabt en livlig debat omkring vækstpotentialer, udtbrdringer og muligheder hos de involverede kommuner.
-

DK2050-projektet fortsætter i 2015 med en efter-fase med en række workshops og konferenceaktiviteter rundt
i landet hos forskellige kommuner og på Folkemødet i juni. Dette er finansieret via handlingsplan 2015 for
DAC’s partnerskab.
2014 var også året, hvor DAC øgede satsningen på børn og unge. Som ifitidstilbud kan børn og unge nu Gå til
Atidtektur og (JA til Mineeraft, digitale undervisningspakker blev lanceret, Aben Skole, hvor 64) folkeskoler i
København deltager i udvalgte undervisningsforløb, blev igangsat, filmfestival BUSTER, blev integreret i
DAC’s undervisningsforløb, Kulturrygsækicen med rabat på forløb til københavnske daginstitutioner blev in
troduceret, Leg LEGO-workshops fortsatte i weekends og ferier og endelig blev de første tema
bømefødselsdage gennemført i slutningen af året.
En række af de nævnte børne- og ungetilbud gennemføres som “kulturkommercielle aktiviteter”. Et område,
der er under opbygning som et væsentligt element i sikring at’ en bæredygtig økonomi for DAC i Bryghuspro
jektet. Kulturkommercialiseringen medfører, at aktiviteterne skal skabe dobbeltværdi ved både at skabe effekt
for målgrupperne og ved at bidrage med positivt økonomisk dækningsbidrag til DAC’s samlede økonomi.
DAC Tours er et andet stort kulturkommercielt satsningsområde og her har blandt andet indgåelse af en part
nerskabsaftale for havnerundfart og buskørsel med svenske Strømma bidraget med løft i såvel logistik, mar
kedsføring som økonomi.
DAC’s internationale aktiviteter har i 2014 været centreret omkring arkitekturbiennalen i Venedig som hde
punktet. Besøgstallet for biennalen totalt set var lavere i 2014 i forhold til tidligere år, og det smittede at’ på
besøgstallet i den danske pavillon, hvor resultatet blev i alt 120.338 besøg mod 148.000 i 2012. Derudover
blev den forrige biennaleudstilling Grønland sæt kurs mod verdens centrum vist i Utzon Center i Ålborg med
10.000 besøgende ligesom rejseudstillingen Copenhagen Solutions opdateret i forhold til København som Eu
ropean Green Capital blev vist i forbindelse med et C4() møde i Cape Town i februar saint i forbindelse med
Smart City Fq,o i Barcelona medio november. De professionelt rettede netværksaktiviteter relateret til IFHP
og Strategisk Byledelse bragte DAC til Chicago. San Francisco, Singapore, Dallas og Manchester.
-

Samlet steg DAC’s omsætning i 2014 med 0,8% til i alt 83,7 mio. kr.
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Ledelsesberetning
Forventet udvikling
I 2015 forventer DAC at fortsætte den positive udvikling fra 2014. Dette gælder den fortsatte kapacitatsopbyg
ning frem mod Brygbusprojektet i 2018 samt væksten i omsætning og besøgende. DAC’s økonomiske resultat
forventes i 2015 at udgøre 0,8 mio. b. før skat.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balaneedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som fortykket vurderingen af årsrapporten.

Dansk Arkitektur Center (Fond)

10

Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mel
lem).
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 øko
nomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge at en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forplig
telsens værdi kan måles pålideligt
Ved friste indtegning miles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be
skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indtegning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
atlægges, og som be- eller aflcræfter forhold, der eksisterede på balaneedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be
løb, der vedrører regnskabsåret.

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, omreg
nes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen
på henholdsvis betalingsdagen og balaneedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materi
elle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed
valuta, omregnes til historiske kurser.

ResultatopgareLsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbin
delse med salget og måles til dagsværdien at det tästsatte vederlag.
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Anvendt regnskabspraksis
Igangværende projekter værdiansættes til salgspris og indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktio
nen udføres, således at nettoomsætningen svarer til saigsværdien af det i regnskabsåret udførte projekt (pro
duktionsmetoden).
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter regnskabsårets vareforbrug, heninder sædvanlige Iagemedskrivninger, og
øvrige omkostninger, der er afholdt for at opnå regnskabsårets nettoomsætning, herunder løn og gager samt af
og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder
løn og gager til medarbdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostniuger, nedskrivninger af tilgode
havender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i administratio
nen af fonden.
Andre finansieRe indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende transaktioner i fremmed
valuta mv.
Andre finansiefle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende transaktioner i fremmed
valuta 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 result4 og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer
direkte på egenkapitalen.

Balancen
Immaterielle rettigheder mv.
Immaterielle rettigheder mv. omfatter igangværende og færdiggjorte udviklingsprojekter med tilknyttede im
materielle rettigheder, erhvervede immaterielle rettigheder og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver.
lidviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, 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 inunaterielle anlægsaktiver. øvrige udviklingsomkost
niuger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes.

Dansk Arkitektur Center (Fond)

12

Anvendt regnskabspraksis
Kostprisen for udviklingsprqjekter omfatter omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklings
projekterne.
Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3
år. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige
værdi.
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmaterie] og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede alt og nedskrivninger.
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 forventet restværdi efter a1luttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på frigende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

35 år
3 år

Materielle aulægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige
værdi.
Småanskaffelser under 25 t.kr. afskrives i anskaffelsesåret, det skal dog oplyses, at såfremt der foretages sam
lede investeringer, som eksempelvis indretning af madelokale, samlede EDB investeringer mv., betragtes til
gangen som en samlet investering og afskrives over 3-5 Ar.
Varebeboldainger
Varebeholdninger måles til kostpris, oport efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er
lavere.
TCostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg afhjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelses
omkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
Der foretages nedskrivning for ukurans.
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Anvendt regnskabspraksis
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned
skrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgs-værdien af det på balancedagen udførte arbde.
Salgsværdien måles på baggrund affærdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte
igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det fäktiske ressource
forbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.
Hvis salgaværdien 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, af
hængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er
positiv eller negativ.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomicostninger indregnes i resultatopgørelsen, nAr de afholdes.
Likvide beholdninger
Lilcvide 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.
Udskudte skatteaktiver, henmder skatteværdien af fremførseisberettigede, skattemæssige underskud, indregnes
i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skattefor
pligtelser eller som nettoskatteaktiver.
Operationefle lcaslngaftaler
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingafkaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperi
Men.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter forudbetalte tilskud, der er modtaget til brug for kommende og
igangværende projekter.
Pengestremsopgarelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømnie vedrørende drift, investeringer og finansiering samt lilcviderne
ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som drifisresul
tatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virk
somheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle
og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.
Pengestrømme vedrørende finansieringsalctiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virk

somhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt indgåelse af finansielle leasingaftaler,
afdrag på rentebærende gæld.
Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.
Hoved- og negletal
Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings
“Anbefalinger & Nøgletal 2010”.
Noglctal

Beregningsformel

Nagletal udtrykker

Bruttomargin (%)

Brultor,suiax

Virksomhedens driftsmæssige gea
ring.

Nettomargin (%)

Å,ttsresujtatx ico

Virksomhedens drifismæssige rentabi
litet.

ico
Nettoomsælning

Nettoowsælning
Egenkapitalens forrentning (%)

Årets tesuhat x 100

ons.

Soliditetsgrad (%)

jpj,j

eeråcm,it& x 100
Samlede aktiver

Virksomhedens forrentning af den
kapital, som ejerne har investeret i
virksomheden.
Virksomhedens finansielle styrke.
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Resultatopgerelse for 2014
Note
Nettoomsætning
Produlctionsomkostninger

2013

kr.

Lkr.

83.755.623
1,2

Bnttoresultst
Adininistrationsomkostninger

2014

I

(65.910.182)

83.065
(64.442)

17.845.441

18.623

(17.832.894)

(18.400)

Driftsresnltat

12.547

Andre finansielle indtægter
Andre finansidlle omkostninger

85.815
(29.061)

Resultat af ordinære aktiviteter før skat

69.301

319

(59.906)

39

9.395

358

Skat af ordinært resultat

Årets resultat

Forslag til resultatdiponering
Overført resultat

3

223

98
(2)

9.395

358

9.395

358
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Balance pr. 31.12.2014
2014
kr.

2013
Lk,.

956.167

2.177

956.167

2.177

451.821
396.108

476

847.929

812

Anlægsaktiver

1.804.096

2.989

Fremstillede varer og handeisvarer

1.120.497

1.183

Varebelioldninger

1.120.497

1.183

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andretilgodehavender

2.204.990
5.271.841
2.384257

848
1.885
2.164

Tilgodehavender

9.861.088

4.897

Likvide beholdninger

26.239.413

27.181

Omsætningsaktiver

37.220.998

33.261

Aktiver

39.025.094

36.250

Note
Færdigorte udviklingsprojekter
Iminateridlle anlægsaktiver

4

Andre anlæg, driftsmaterlel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlwgsaktiver

Igangværende arbejder f& fremmed regning

5

6

336
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Balance pr. 31.12.2014
Note
Virksomhedskapital
Overført overskud eller underskud
Egenkapital

7

Udskudt skal
Hetisatte forpligtelser

8

2014
kr.

2013
tIcr.

6.692.500
4.728330
11.420.830

6.693

4.719
11.412

1.409.408
1.409.408

1350

3.446.961
12.572.999
3.840.256
6.334.640
26.194.856

3.881
10.774
3.022
5.811
23.488

Gældsforpligtelser

26.194.856

23.488

Passiver

39.025.094

36.250

Modtagne forudbetalinger fra kunder
Igangværende arbejder for fremmed regning
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Andengæld
Kortfristede gaidsforpligteLser

fldce-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Eventualforpllgtelser

9

11
12

1.350
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Egenkapitalopgorelse for 2014
Overført
Virksomhedskapital

b.
Egenkapital prima

Årets resultat

6.692.500
0

Egenkapital ultimo

6.692.500

overskud eller
underskud
b.

Ialt

4.718.935

11.411.435

9.395
4.728.330

9.395

kr.

11.420.830
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Pengestromsopgarelse for 2014

Note
Drifisresultat
AT- ognedskrivninger
Ændring i axbejdskapital
Pengestrenime vedrørende primær drift

10

2014
b.

2013
Lkr.

12.547

221

1.765.264

(2.196.909)

1.652
9.894

(419.098)

11.767

Modtagne fmansielle indtægter
Betalte finansielle omkostninger
Pengestramme vedrørende drift

(362.344)

Køb mv. af materielle anlægsaktiver

(579.880)

(225)

Pengestrømme vedrørende Investeringer

(579.880)

(225)

85.815
(29.061)

Kontant kapitalforhøjelse

0

Pengestrømme vedrørende finansiering

0

Ændring i likvider

(942224)

99
(2)
11.864

4.000
4.000
15.639

Likvider primo

27.181.637

11.542

Likvider ultimo

26.239.413

27.181

Likvide beholdninger

26.239.413

27.181

Likvider ultimo

26.239.413

27.181

Likvider ultimo sammensætter sig aT:
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Noter
2014
kr.
1. Personaicomkostninger
Gagerogløn
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre penonaleomkostninger

Gennemsnitligt antal t’uldtidsansatte medarbdere

Direktion

35.671.165
3.930.180
81.912
883.850
40.567.107

2013
tkr.
34.084
3.816
(752)
1395
38.543

79

77

eI
4
delsesvederlag
2014
kr.

Ledelses
vederlag
2013
t.kr.

3.929.890
3.929.890

3.511
3.511

Ovenstående vederlag til direktionen inkluderer værdi al’ fri bil, pension mv.

2. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver
Afkrivninger på materielle anlægsaktiver

3. Skat af ordinært resultat
Ændring af udskudt skat
Effekt al’ ændrede skattesatser

2014
kr.

2013
t.kr.

1.220.792
544.207
1.764.999

1.221
431
1.652

2014
kr.

2013
tkr.

59.906
0
59.906

145
(184)
(39)
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Noter
Færdiggjorte
udviklingsprojekter
la.

4. Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris prinio

3.662.376

Kostpris uftimo

3.662.376

Af- og nedskrivninger prisno

(1.485.417)

Årets aikrivninger

(1.220.792)

At- og nedskrivuinger ultisno

(2.706.209)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

956.167

Andre an
læg, drifts
materiel og
inventar
b.

Indretning af
lejede lokaler
Rr.

5. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo
Tilgange
Kostpris ulthno

2.941.445
331.905

3.900.532

3.273350

4.148.507

Af- og nedskrivninger primo

(2.464.972)

(356.557)

(3.564.749)
(187.650)

(2.821.529)

(3.752.399)

451.821

396.108

Årets afskrivninger
Af- og nedskrivuinger ultinio
Regnskabsmæssig værdi ultimo

2014

247.975

2013

Rr.
6. Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning

Foretagne acontofoktureringer

29.606.841
(24.335.000)

16.181
(14.296)

5.271.841

1.885
Nominel

værdi
Antal

1cr.

N/A

6.692.500

0

6.692.500

7. Virksomhedskapital
Fondskapital
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Noter
2014

2013

2012

2011

2010

kr.

b;

b.

kr.

kr.

6.692.500

2.692.500

2.692.500

2.692.500

2.692.500

0

4.000.000

0

0

0

6.692.500

6.692.500

2.692.500

2.692.500

2.692.500

2014
kr.

2013
Lkr.

Bevægelser I virk
somhedskapitalen

Virksomhedskapital
primo
Kapitalforbje1se
Virksomkedskapital
ultlino

8. Udskudt skat
Iminaterielle anlægsaktiver
Materielle anLægsaktiver
Hensatte forpligtelser
Fremferbare skattemæssige underskud
Andre skattepligtige midlertidige forskelle

58.217
(362.771)

0

58
(212)

4.225.918

(73)
(2.125)
3.702

1.409.408

1.350

(2.511.956)

9. Igangværende arbejder for fremmed regning
De igangværende arbejder for fremmed regning udgør 24.203.461 1cr. pr. 31. december 2014 (28.391 t.kr. i
2013), der er foretaget acontofaktureringer og modtaget forudbetalinger på i alt 36.776.460 kr. (39.165 t.kr. i
2013), hvilket netto udgør (12.572.999) b. mod (10.774 1.1cr.) i 2013.
2014
kr.

2013
tkr.

10. Ændring i arbejdskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld mv.

63.078
(3.037.657)
777.670

(70)
10.679

(2.196.909)

9.894

(715)

2014

2013

1cr.

Lkr.

226.020

52

11. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb

12. Eventnalforpligtelser
Fonden har ikke påtaget sig forpligtelser, udover de for branchen normale.

