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Ledningens försäkran
Direktionen och styrelsen har idag granskat och antagit årsredovisningen för Bawat A/S för
räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.
Årsredovisningen har upprättats enligt den danska redovisningslagen.
Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en sann och rättvisande bild av bolagets finansiella
ställning per 31 december 2021 och av bolagets resultat för 2021.
Enligt vår uppfattning ger förvaltningsberättelsen en sann och rättvisande bild av de förhållanden som
granskningen avser.
Vi tillstyrker att årsstämman antar årsredovisningen.

Hørsholm, 1 mars 2022
Ledningen

Marcus Peter
Hummer, VD

Styrelsen

Klaus Nyborg,
Styrelseordförande

Thomas Synnestvedt Knudsen

Charlotte Vad,
Vice styrelseordförande

Peter Valdemar Stokbro

Oberoende revisionsberättelse
Till aktieägarna i Bawat A/S
Uttalanden
Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en sann och rättvisande bild av bolagets finansiella
ställning per 31 december 2021 och av bolagets resultat för räkenskapsåret 1 januari
– 31 december 2021 enligt den danska redovisningslagen.
Vi har granskat de finansiella rapporterna för Bawat A/S för räkenskapsåret 1 januari – 31 december
2021 som omfattar resultaträkning, balansräkning, rapport över förändringar i eget kapital och noter,
inklusive en summering av väsentliga redovisningsprinciper (”de finansiella rapporterna”).
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och ytterligare krav tillämpliga i
Danmark. Vårt ansvar enligt dessa standarder och krav beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för
revisionen av den finansiella rapporten” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till bolaget enligt
International Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA-koden) och de ytterligare yrkesetiska
krav som är tillämpliga i Danmark och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav och
IESBA-koden. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för vårt uttalande.
Yttrande om förvaltningsberättelsen
Företagsledningen är ansvarig för förvaltningsberättelsen.
Vårt uttalande avseende de finansiella rapporterna omfattar inte förvaltningsberättelsen och vi gör inget
uttalande eller något bestyrkande avseende denna.
I samband med vår granskning av de finansiella rapporterna är det vårt ansvar att läsa
förvaltningsberättelsen, och därvid överväga om förvaltningsberättelsen är väsentligt oförenlig med de
finansiella rapporterna eller vår kunskap som erhållits vid revisionen eller på annat sätt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Det är dessutom vårt ansvar att överväga huruvida förvaltningsberättelsen innehåller de uppgifter som
krävs enligt den danska redovisningslagen.
Utifrån det arbete som vi har utfört överensstämmer enligt vår uppfattning förvaltningsberättelsen med
de finansiella rapporterna och har upprättats enligt kraven i den danska redovisningslagen. Vi har inte
konstaterat några väsentliga felaktigheter i förvaltningsberättelsen.
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Oberoende revisionsberättelse
Ledningens ansvar för de finansiella rapporterna
Företagsledningen är ansvarig för upprättandet av finansiella rapporter som ger en sann och rättvisande
bild enligt den danska redovisningslagen, och för sådan intern kontroll som företagsledningen bedömer
som nödvändig för att möjliggöra upprättandet av finansiella rapporter som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av den finansiella rapporten är företagsledningen ansvarig för att bedöma bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten och lämna upplysningar, i tillämpliga fall, om frågor som rör
bolagets fortsatta drift samt utgå från antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av de finansiella
rapporterna, såvida inte företagsledningen antingen avser att likvidera bolaget eller upphöra med
verksamheten, eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta.
Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida de finansiella rapporterna som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
avge en revisionsberättelse som innehåller vårt uttalande. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och de ytterligare kraven tillämpliga i
Danmark alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet när en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i dessa
finansiella rapporter.
Som del av en revision som utförs enligt ISA och de ytterligare kraven tillämpliga i Danmark använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
 Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför vi granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
 Skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för
att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
företagsledningens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Oberoende revisionsberättelse
 Drar vi en slutsats om det riktiga i företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av de finansiella rapporterna och, baserat på de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda
till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på de relevanta upplysningarna i de finansiella rapporterna, eller, om dessa
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden
göra att bolaget inte längre kan fortsätta verksamheten.
 Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i de finansiella
rapporterna, däribland upplysningarna, och om de finansiella rapporterna återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en sann och rättvisande bild.
Kommunicerar vi med dem som har getts ansvaret för styrningen avseende, bland annat, revisionens
planerade omfattning och inriktning samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierar under revisionen.

Hellerup, 1 mars 2022
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr 33 77 12 31

Steffen Kaj Pedersen
statsautoriseret revisor
mne34357
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Bolagsinformation
Bolaget

Bawat A/S
Agern Alle 5A, 1.
DK-Hørsholm
Telefon: + 45 88708803
Webbplats:
www.bawat.com
CVR-nr: 34 05 34 99
Räkenskapsperiod: 1 januari – 31
december Kommun för bolagets säte:
Hørsholm

Styrelse

Klaus Nyborg,
Styrelseordförande
Charlotte Vad
Peter Valdemar Stokbro
Thomas Synnestvedt Knudsen

Ledning

Marcus Peter Hummer

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
DK-2900 Hellerup

Förvaltningsberättelse
Huvudsaklig verksamhet
Bolagets verksamhetsområde omfattar forskning, utveckling och försäljning av system för fartygs
barlastvattenhantering, såväl ombord på fartyg som i hamnar, terminaler, dockor och andra relevanta
platser. Dessutom lade bolaget 2021 till en särskild tjänst till sin affärsportfölj där
barlastvattenhantering (BWMS) säljs som en tjänst.
Utveckling under året
Bolagets resultaträkning för 2021 visar en förlust om 23 089 169 DKK och per 31 december 2021 visade
bolagets balansräkning ett negativt eget kapital om 7 575 997 DKK.
Företagsledningen anser att årets förlust var som väntat.
Under 2021 fortsatte den organisatoriska utvecklingen av försäljning, leverans och installationer av
BWMS-utrustning ombord på fartyg. Fler referenssegment av fartyg har tillkommit till den allt längre
referenslistan och anbudsförfrågningarna har blivit fler under året vilket lett till en ökning av bolagets
kommersiella utveckling. Bolaget har ingått avtal med ett stort europeisk varv som aktivt ska
marknadsföra Bawats teknik gentemot sina kunder, både på marknaderna för nykonstruktion och
eftermontering.
Under året såldes och levererades också det första kommersiella, mobila BWMS-systemet till en kund i
Belgien. Projektet är det första av många liknande, eftersom den kommersiella basen av denna kundtyp
blir allt större och starkare i takt med att marknaden förstår att barlastvattenhantering inte enbart sköts
ombord på fartygen utan även från land i hamnar, varv och terminaler. Med Bawats unika filterlösa
teknik med en enda reningsomgång utvecklas också marknaden i positiv riktning. I slutet av året
beviljades bolaget ett stort amerikanskt stöd för att bygga och driva ett system för 300 m3/h i regionen
Stora sjöarna i USA under testperiod av 12 månader. Detta uppnåddes efter att Bawats teknik hade
testats i Lake Superior under slutet av sommaren. Resultaten visade att Bawats teknik fullt ut uppfyller
USCG:s aktuella utsläppsstandarder.
Utvecklingen av barlastvattenhantering som tjänst är också på god väg. Viktiga steg mot att kunna
erbjuda tjänsten togs under andra halvåret 2021 när ett samriskbolag bildades med USA-baserade
företaget Monstrant Viam LLC som har en teknik för mottagning av barlastvatten. I januari 2022
undertecknades samriskbolagsavtalet och samriskbolaget Freedom Ballast LLC grundades. Fokus för
Freedom Ballast är den amerikanska marknaden, där ett stort kommersiellt intresse av tjänsten har legat
till grund för att etablera Freedom Ballast.
Kapitalresurser
De befintliga aktieägarna bidrog i juni 2021 med ett kapitaltillskott om 11,8 miljoner DKK för att bidra till
bolagets tillväxt. Som en uppföljning inledde bolaget i slutet av september en process för att börsnotera
det svenska holdingbolaget under första kvartalet 2022 på Nasdaq First North Premier i Stockholm.
Börsnoteringen är sista steget i ökningen av bolagets eget kapital i övergången mot tillväxt och lönsamhet.
Målet är att få in upp till 47 miljoner DKK i börsnoteringen. Se not 1 för ytterligare beskrivning avseende
Bawat A/S beroende av finansiering under 2022.

Förvaltningsberättelse
Händelser efter rapportperiodens slut
Inga händelser som väsentligt påverkar bedömningen av årsredovisningen har inträffat efter
balansdagen.
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Resultaträkning 1 januari – 31 december
Not

Bruttoresultat
Personalkostnader

2

2021

2020

DKK

DKK

-375 672

-760 531

-11 522 621

-10 019 932

-8 468 026

-6 891 437

0

-14 950

-20 366 319

-17 686 850

-112 943

41 474

Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från investeringar i dotterföretag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

3

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

4

11 233

7 737

-2 868 772

-2 718 193

-23 336 801

-20 355 832

247 632

4 806 871

-23 089 169

-15 548 961

Vinstdisposition
Förslag till vinstdisposition
Fond för nettoomvärdering enligt kapitalandelsmetoden
Överföring för året till andra fonder
Balanserad vinst

-112 943

41 474

-2 914 963

0

-20 061 263

-15 590 435

-23 089 169

-15 548 961
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Balansräkning 31 december
Tillgångar
Not

Slutförda utvecklingsprojekt

2021

2020

DKK

DKK

46 673 144

53 697 081

1 514 456

1 510 100

48 187 600

55 207 181

Övriga inventarier och installationer

54 937

155 109

Materiella anläggningstillgångar

54 937

155 109

23 814

134 680

Förvärvade patent
Immateriella anläggningstillgångar

Investeringar i dotterföretag

5

6

Investeringar i samriskbolag

20 000

0

Depositioner

180 670

201 000

Investeringar i anläggningstillgångar

224 484

335 680

48 467 021

55 697 970

754 353

1 339 074

Anläggningstillgångar
Kundfordringar
Pågående arbete för annans räkning

1 525 720

467 492

Övriga fordringar

721 171

1 096 717

Bolagsskatt

247 632

1 068 671

50 905

110 409

Fordringar

3 299 781

4 082 363

Kassa och bank

3 441 744

5 578 092

Omsättningstillgångar

6 741 525

9 660 455

55 208 546

65 358 425

Förskottsbetalningar

Tillgångar

7

9

Balansräkning 31 december
Skulder och eget kapital
Not

Aktiekapital
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Fond för nettoomvärdering enligt kapitalandelsmetoden
Fond för utvecklingsutgifter

2021

2020

DKK

DKK

10 273 071

9 088 952

17 650

128 516

28 780 676

31 695 639

-46 647 394

-37 243 202

Eget kapital

-7 575 997

3 669 905

Pantbrev

30 043 037

30 243 457

Balanserad vinst

Övriga skulder
Förutbetalda intäkter

2 992 001

3 905 529

15 686 694

18 187 560
52 336 546

Långfristiga skulder

9

48 721 732

Pantbrev

9

2 624 287

0

0

39 959

1 789 288

2 064 921

1 406 638

1 858 899

0

70 622

Kreditinstitut
Leverantörsskulder
Pågående arbete för annans räkning, skulder
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Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

9

5 668 442

2 743 417

Förutbetalda intäkter

9

2 574 156

2 574 156

Kortfristiga skulder

14 062 811

9 351 974

Skulder

62 784 543

61 688 520

Skulder och eget kapital

55 208 546

65 358 425

Fortlevnadsprincipen

1

Eventualtillgångar, eventualförpliktelser och övriga finansiella förpliktelser
Redovisningsprinciper

10
11

10

Rapport över förändringar i eget kapital
Aktiekapital

DKK

Eget kapital per 1 januari

Överkursfond

DKK

Fond för Fond för
netto- utvecklings
omvärdering kostnader
enligt
kapitalandels
metoden
DKK

9 088 952

0

DK
K

Balanserade
vinstmedel

DKK

128 516 31 695 639

Summa

DKK

-31 322 162

9 590 945

0

-5 921 040

-5 921 040

128 516 31 695 639

-37 243 202

3 669 905

0

0

2 077

Nettoeffekt av rättade väsentliga
felaktigheter

0

0

9 088 952

0

0

0

2 077

1 184 119

10 657 071

0

0

0

11 841 190

0

0

0

877 967

0

877 967

Årets resultat

0
0

0
0

0
-112 943

-3 792 930
0

Överföring från överkursfond

0

-10 657 071

0

0

10 657 071

0

10 273 071

0

17 650 28 780 676

-46 647 394

-7 575 997

Justerat eget kapital per 1 januari
Valutakursjusteringar
Ökning av likvida medel
Årets utvecklingskostnader
Årets av- och nedskrivningar

Eget kapital per 31 december

0

0 -3 792 930
-20 061 263 -20 174 206

Noter till de finansiella rapporterna
1

Fortlevnadsprincipen

Som framgår av förvaltningsberättelsen planerar Bawat A/S inför en börsnotering av ett svenskt holdingbolag "Bawat
Water Technologies AB". Målet med noteringen är att samla in upp till 47 mDKK i kapital för ytterligare tillväxt och
lönsamhet i Bawat A/S. Noteringsprocessen stöds av befintliga och nya aktieägare med minst 8,3 mDKK. Bawat är
beroende av ekonomiskt stöd för att säkra fortsatt drift. För att växa snabbt och dra nytta av den stora
marknadspotentialen inom en snar framtid kommer Bawat att börsintroduceras. När börsintroduktionen har slutförts
med framgång ser Bawat inga hinder för fortsatt drift. Bawat har, mot bakgrund av beroendet av finansiering under
2022, upprättat en alternativ plan för fortsatt drift. Genomförande av denna plan i kombination med bekräftat
ekonomiskt stöd från befintliga aktieägare kommer också att säkerställa fortsatt drift.
Baserat på ovan har årsredovisningen för 2021 upprättats utifrån fortsatt drift.
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Personalkostnader
Löner
Pensioner

2021

2020

DKK

DKK

10 080 210

9 091 873

1 027 520

489 149

Övriga sociala kostnader

134 229

99 530

Övriga personalkostnader

280 662

339 380

11 522 621

10 019 932

15

13

2 820 894

2 690 818

47 878

27 375

2 868 772

2 718 193

2021

2020

Medelantal anställda

3

Finansiella kostnader
Övriga finansiella kostnader
Valutakursjusteringar, kostnader

DKK

4

DKK

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt för året

-247 632

-1 068 671

Uppskjuten skatt för året

0

-3 679 850

Justering av skatt avseende tidigare år

0

-58 350

-247 632

-4 806 871

Noter till de finansiella rapporterna
5

Immateriella tillgångar
Slutförda
utvecklingsprojekt

Förvärvade
patent

DKK

Anskaffningsvärde per 1 januari

DKK

78 827 927

3 351 292

1 125 599

207 498

Anskaffningsvärde per 31 december

79 953 526

3 558 790

Nedskrivningar och avskrivningar per 1 januari

25 130 846

1 841 192

8 149 536

203 142

Nedskrivningar och avskrivningar per 31 december

33 280 382

2 044 334

Redovisat värde per 31 december

46 673 144

1 514 456

5–10 år

10 år

Årets nyinvesteringar

Årets avskrivningar

Skrivs av på

Utvecklingsprojekt avser utvecklingen av barlastvattenhanteringssystem baserade på pastörisering till
sjöfartsbranschen. Marknadsundersökningar visar en stor framtida efterfrågan på sådana system till följd av
införandet av IMO:s barlastvattenkonvention. Utvecklingen slutfördes 2020.
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Investeringar i dotterföretag

2021

2020

DKK

DKK

Anskaffningsvärde per 1 januari

6 164

6 164

Anskaffningsvärde per 31 december

6 164

6 164

128 516

87 914

2 077

-872

-112 943

41 474

Värdejusteringar per 31 december

17 650

128 516

Redovisat värde per 31 december

23 814

134 680

Aktiekapital
5

Röster och
ägande
100%

Värdejusteringar per 1 januari
Valutakursjustering
Årets resultat

Investeringar i dotterföretag specificeras enligt följande:

Namn
BAWAT SINGAPORE PTE. LTD.

Ort för
registrerat säte
Singapore
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Noter till de finansiella rapporterna
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2021

2020

DKK

DKK

Pågående arbete för annans räkning
Försäljningspris pågående arbete

15 237 068

6 865 253

Erhållna inbetalningar mot löpande räkning

-15 117 986

-8 256 660

119 082

-1 391 407

Pågående arbete för annans räkning redovisas i tillgångar

1 525 720

467 492

Erhållna förskottsbetalningar redovisas i skulder

-1 406 638

-1 858 899

119 082

-1 391 407

Redovisas i balansräkningen enligt följande:

8

Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 10 273 071 aktier med kvotvärde 1 DKK. Inga aktier medför några särskilda rättigheter.
Aktiekapitalet har utvecklats enligt följande:
2021

2020

2019

2018

DKK

DKK

DKK

DKK

2017
DKK

Aktiekapital per 1 januari

9 088 952

9 088 952

5 588 951

4 258 243

4 258 243

Kapitalökning

1 184 119

0

3 500 001

1 330 708

0

0

0

0

0

0

10 273 071

9 088 952

9 088 952

5 588 951

4 258 243

Kapitalminskning
Aktiekapital per
31 december
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Noter till de finansiella rapporterna
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Långfristiga skulder
Betalningar som förfaller inom ett år redovisas i kortfristiga skulder. Övriga skulder redovisas i långfristiga
skulder. Skulderna förfaller till betalning enligt vad som anges nedan:

2021

2020

DKK

DKK

Pantbrev
Mellan 1 och 5 år

30 043 037

30 243 457

Långfristig del

30 043 037

30 243 457

2 624 287

0

32 667 324

30 243 457

Mellan 1 och 5 år

2 992 001

3 905 529

Långfristig del

2 992 001

3 905 529

Övriga kortfristiga skulder

5 668 442

2 743 417

8 660 443

6 648 946

Mellan 1 och 5 år

15 686 694

18 187 560

Långfristig del

15 686 694

18 187 560

18 260 850

20 761 716

Inom 1 år

Övriga skulder

Förutbetalda intäkter

10 Eventualtillgångar, eventualförpliktelser och övriga
finansiella förpliktelser

2021

2020

DKK

DKK

Säkerheter
Som säkerhet för att uppfylla kraven på säkerheter för skuld till kreditinstitut redovisar Bawat en
bolagspant till ett belopp om 20 300 kDKK och utgörs av goodwill, immateriella rättigheter, övriga
anläggningar, inventarier, verktyg och utrustning, inventarier samt kundfordringar.

Åtagande avseende leasing
Åtagande till följd av operationell leasing. Framtida sammanlagda minimileasavgifter för
leasingavtal är som följer:

Inom 1 år
Mellan 1 och 5 år

2021

2020

DKK

DKK

546 308
953 904
1 500 212

546 308
1 597 692
2 144 000

Noter till de finansiella rapporterna
11 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen för Bawat A/S för 2021 har upprättats enligt bestämmelserna i den danska
redovisningslagen tillämplig för företag i redovisningsklass B.
Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. De finansiella rapporterna
för 2021 presenteras i DKK.
Rättade väsentliga felaktigheter
I 2020 års finansiella rapporter redovisades uppskjuten skattefordran om 5 921 tusen DKK. 2021
upptäckte/bedömde företagsledningen att förutsättningarna för redovisning av den uppskjutna
skattefordran inte förelåg per 31 december 2020. Uppskjuten skatt borde inte ha redovisats.
Företagsledningen har rättat till det väsentliga misstaget i årsredovisningen och anpassat jämförelsetalen.
Eget kapital per 31 december 2020 påverkades därmed negativt med 5 921 tusen DKK.
Redovisning och värdering
Intäkter redovisas i resultaträkningen när de intjänas. Vidare redovisas värdejusteringar av finansiella
tillgångar och skulder värderade till verkligt värde eller upplupet anskaffningsvärde. Alla nedlagda utgifter
för att uppnå årets resultat redovisas också i resultaträkningen, däribland avskrivningar, nedskrivningar
och avsättningar samt återföringar till följd av ändrade uppskattningar för redovisningsändamål av belopp
som tidigare har redovisats i resultaträkningen.
Tillgångar redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar från
tillgången kommer att tillfalla bolaget och värdet på tillgången kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Skulder redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att
lämna bolaget och värdet på skulden kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Tillgångar och skulder värderas initialt till anskaffningsvärde. Följaktligen värderas tillgångar och skulder
enligt beskrivningen för respektive post nedan.
Vissa finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket innebär
redovisning av en fast effektivränta över löptiden. Upplupet anskaffningsvärde beräknas som
ursprungligt anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella amorteringar och med tillägg/avdrag för
ackumulerad avskrivning av eventuell skillnad mellan anskaffningsvärde och nominellt belopp. På så
sätt fördelas realisationsförluster och realisationsvinster över löptiden.
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Noter till de finansiella rapporterna
11 Redovisningsprinciper (forts)
Redovisning och värdering tar hänsyn till förutsebara förluster och risker som inträffar före
presentationen av årsredovisningen som bekräftar eller ogiltigförklarar angelägenheter och förhållanden
som förelåg per balansdagen.
Omräkningsprinciper
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagarnas växelkurser.
Valutakursdifferenser som uppstår till följd av differenser mellan transaktionsdagarnas växelkurser och
kurserna per betalningsdagarna redovisas i finansiella intäkter och kostnader i resultaträkningen. När
transaktioner i utländsk valuta ses som säkring av framtida kassaflöden redovisas värdejusteringar
direkt i eget kapital.
Fordringar, skulder och övriga monetära poster i utländsk valuta som inte har reglerats per balansdagen
omräknas till valutakurserna per balansdagen. Eventuella differenser mellan valutakurserna per
balansdagen och kurserna vid den tidpunkt när fordran eller skulden uppstod redovisas i finansiella
intäkter och kostnader i resultaträkningen.
Anläggningstillgångar i utländsk valuta värderas till transaktionsdagens kurs.

Resultaträkning
Intäkter
Intäkt från försäljning av varor redovisas när risker och förmåner med de sålda varorna har överförts till
köparen, intäkten kan värderas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna
hänförliga till försäljningen kommer att tillfalla bolaget.
Pågående arbete för annans räkning (entreprenadavtal) redovisas efter färdigställandegrad, vilket
innebär att intäkten motsvarar försäljningspriset för det arbete som slutförts under året (principen om
successiv vinstavräkning). Denna princip tillämpas när de totala intäkterna och kostnaderna för avtalet
och färdigställandegraden per balansdagen kan värderas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att
de ekonomiska fördelarna, däribland betalningar, kommer att tillfalla bolaget. Färdigställandegraden
avgörs av kvoten mellan nedlagda kostnader och totala förväntade återstående kostnader för avtalet.
Intäkten värderas efter den erhållna köpeskillingen och redovisas exklusive moms och eventuella
försäljningsrabatter.
Kostnader för råvaror och förnödenheter
Kostnader för råvaror och förnödenheter omfattar råvaror och förnödenheter som förbrukas för att
generera intäkter för året.
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Noter till de finansiella rapporterna
11 Redovisningsprinciper (forts)
Övriga externa kostnader
Övriga externa kostnader omfattar kostnader för lokaler, försäljning och distribution samt
kontorskostnader med mera.
Bruttoresultat
Med hänvisning till avsnitt 32 i den danska redovisningslagen beräknas bruttoresultat som summan av
intäkter, arbete för egen räkning redovisat i tillgångar, övriga rörelseintäkter, kostnader för råvaror och
förnödenheter och övriga externa kostnader.
Personalkostnader
Personalkostnader omfattar löner samt lönekostnader.
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar omfattar av- och nedskrivningar av immateriella och materiella
anläggningstillgångar.
Övriga rörelseintäkter och kostnader
Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader omfattar poster av sekundär art till bolagets
huvudsakliga verksamhet, däribland vinst och förlust på försäljning av immateriella
anläggningstillgångar och materiella anläggningstillgångar.
Intäkter från investeringar i dotterföretag
Posten ”Intäkter från investeringar i dotterföretag” i resultaträkningen omfattar en proportionerlig andel
av årets resultat.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen till de belopp som avser räkenskapsåret.
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Noter till de finansiella rapporterna
11 Redovisningsprinciper (forts)
Skatt på årets resultat
Årets skatt består av årets aktuella skatt och årets förändring av uppskjuten skatt. Skatt hänförlig till
årets resultat redovisas i resultaträkningen, där skatt hänförlig till egetkapitaltransaktioner redovisas
direkt i eget kapital.
Bolaget sambeskattas med helägda danska och utländska dotterföretag. Skatteeffekten från
sambeskattningen fördelas mellan företagen i proportion till deras beskattningsbara intäkter.

Balansräkning
Immateriella anläggningstillgångar
Patent och licenser värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade
avskrivningar och återvinningsvärdet. Patent skrivs av under det återstående patentperioden och
licenser skrivs av under licensperioden, dock under högst 10 år.
Utvecklingsprojekt redovisas i balansräkningen när projektet syftar till utveckling av en viss produkt
eller en viss process, avsedd att produceras eller användas av bolaget i dess produktionsprocess. Vid det
första redovisningstillfället värderas utvecklingsprojekt till anskaffningsvärde. Anskaffningsvärde
omfattar köpeskillingen plus kostnader som är ett direkt resultat av köpet, däribland löner direkt
hänförliga till utvecklingsprojekt tills tillgången är redo att användas. Ränta på lån som tagits för att
finansiera utvecklingsprojekt under utvecklingsperioden ingår inte i anskaffningsvärdet. Övriga
utvecklingsprojekt och utvecklingskostnader redovisas i resultaträkningen under det år de uppkommer.
Pågående utvecklingsprojekt överförs till slutförda utvecklingsprojekt när tillgången är redo att
användas.
Utvecklingsprojekt värderas därefter i balansräkningen till anskaffningsvärde efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Slutförda utvecklingsprojekt skrivs av linjärt över nyttjandeperioden som är 5–10 år.
Ett belopp motsvarande de aktiverade utvecklingskostnaderna i balansräkningen redovisas i ”Fond för
utvecklingsutgifter” under eget kapital. Fonden minskar i värde som en följd av avskrivningar och skatt.
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Noter till de finansiella rapporterna
11 Redovisningsprinciper (forts)
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar.
Anskaffningsvärde omfattar inköpskostnad och kostnader direkt hänförliga till inköpet fram till den
tidpunkt när tillgången är redo att användas.
Räntekostnader på lån som tagits direkt för att finansiera tillverkning av materiella
anläggningstillgångar redovisas i anskaffningsvärde under tillverkningsperioden.
Avskrivning baserad på anskaffningsvärde minskat med eventuellt restvärde beräknas linjärt över
tillgångarnas förväntade nyttjandeperioder som är:
Övriga inventarier och installationer

3 år

Anläggningstillgångarnas restvärde fastställs till noll.
Avskrivningsperiod och restvärde omvärderas årligen.
Nedskrivning av anläggningstillgångar
De redovisade värdena för immateriella och materiella anläggningstillgångar granskas årligen för att
fastställa om det finns något som tyder på att dessa tillgångar har minskat i värde annat än genom
avskrivningar.
Om så är fallet skrivs tillgången ned till ett lägre återvinningsvärde.
Investeringar i dotterföretag
Investeringar i dotterföretag redovisas och värderas enligt kapitalandelsmetoden.
Posten ”Investeringar i dotterföretag” i balansräkningen omfattar den proportionerliga ägarandelen av
företagens nettotillgångsvärde beräknat utifrån de identifierbara nettotillgångarnas verkliga värden per
vid förvärvstidpunkten.
Den totala nettoomvärderingen av investeringar i dotterföretag överförs vid vinstutdelning till ”Fond för
nettoomvärdering enligt kapitalandelsmetoden” i eget kapital. Fonden minskas med den utdelning som
delas ut till moderbolaget och justeras för övriga förändringar i eget kapital i dotterföretagen.
Dotterföretag med ett negativt nettotillgångsvärde redovisas med 0 DKK. Eventuella rättsliga eller
informella förpliktelser för moderbolaget att täcka den negativa balansen i företaget redovisas i
avsättningar.
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Noter till de finansiella rapporterna
11 Redovisningsprinciper (forts)
Övriga investeringar i anläggningstillgångar
Övriga investeringar i anläggningstillgångar består av depositioner och investeringar i samriskbolag
värderade till anskaffningsvärde.
Fordringar
Fordringar värderas i balansräkningen till det lägsta av upplupet anskaffningsvärde och
nettoförsäljningsvärdet, vilket motsvarar det nominella värdet efter avdrag för avsättningar för osäkra
fordringar.
Pågående arbete för annans räkning
Pågående arbete för annans räkning värderas till försäljningspriset för det utförda arbetet beräknat
utifrån färdigställandegraden. Färdigställandegraden värderas utifrån kvoten mellan nedlagda kostnader
för avtalet hittills och totala förväntade återstående kostnader för avtalet. När det är sannolikt att de
totala kostnaderna för avtalet kommer att överstiga de totala intäkterna från avtalet redovisas den
förväntade förlusten som en kostnad i resultaträkningen.
När försäljningspriset inte kan värderas på ett tillförlitligt sätt värderas försäljningspriset till det lägre av
nedlagda kostnader och nettoförsäljningsvärde.
Erhållna inbetalningar i förskott kvittas mot försäljningspriset. De enskilda avtalen klassificeras som
fordringar när nettoförsäljningspriset är positiv och som skulder när nettoförsäljningspriset är negativt.
Försäljningskostnader och vinst från avtal redovisas i resultaträkningen när de uppkommer.
Förskottsbetalningar
Förskottsbetalningar omfattar förutbetalda kostnader avseende hyra, försäkringspremier, abonnemang
och ränta.
Uppskjutna skattefordringar och -skulder
Förutbetalda intäkter värderas enligt balansräkningsmetoden avseende temporära skillnader som
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden för
redovisningssyften, utifrån tillgångens avsedda användning respektive reglering av skulden.
Uppskjutna skattefordringar värderas till det värde som tillgången förväntas realiseras till, antingen
genom eliminering av skatt på framtida resultat eller genom kvittning mot uppskjutna skatteskulder inom
samma rättsliga skattesubjekt.
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Noter till de finansiella rapporterna
11 Redovisningsprinciper (forts)
Uppskjuten skatt värderas utifrån skatteregler och skattesatser som är i laga kraft per den balansdag då
den uppskjutna skatten förväntas utfalla som aktuell skatt. Eventuella förändringar av uppskjuten skatt
till följd av förändringar i skattesatser redovisas i resultaträkningen eller i eget kapital om den uppskjutna
skatten avser poster som redovisas i eget kapital.
Kortfristiga skattefordringar och skulder
Kortfristiga skattefordringar och skulder redovisas i balansräkningen som förväntad beskattningsbar
inkomst för året justerad för skatt på beskattningsbara inkomster för tidigare år och skatt betald
löpande. Extra betalningar och återbetalning enligt ett löpande beskattningssystem redovisas i
resultaträkningen i finansiella intäkter och kostnader.
Finansiella skulder
Lån, såsom pantbrev och lån från kreditinstitut, redovisas initialt till erhållen likvid netto för nedlagda
transaktionskostnader. Därefter värderas lånen till upplupet anskaffningsvärde; skillnaden mellan
likviden och det nominella värdet redovisas som räntekostnad i resultaträkningen över låneperioden.
Pantbrev värderas till upplupet anskaffningsvärde, vilket för kontantlån motsvarar återstoden av lånet.
Upplupet anskaffningsvärde för förlagslån motsvarar återstoden av lånet beräknat som lånets
underliggande kontantvärde per datumet då lånet upptogs, justerat för avskrivning av prisjusteringen av
lånet gjord under lånets löptid per datumet då lånet upptogs.
Övriga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, som i allt väsentligt motsvarar det nominella
värdet.
Förutbetalda intäkter
Förutbetalda intäkter omfattar betalningar som erhålls avseende intäkter för kommande år.
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