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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten  for regnskabsåret 
1. maj 2013 - 30. april 2014 for Shipping.dk A/S. 

Årsrapporten  er  i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Årsregnskabet  giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passi
ver og finansielle stilling pr. 30. april  samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 
2013/14. 

Årsrapporten  indstilles t i l generalforsamlingens godkendelse. 

Fredericia, den 17. juni 2014. 

Direktion 

Lars Jespersen 

Bestyrelse 

Henrik Holm  

Årsrapporten  er fremlagt og godkendt på  selskabets ordinære   
den   2014 

Dirigent 
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S H I P P I I U G . D K 

Den uafhængige  revisors erklæringer 

Til  i  A/S 

Påtegning  på  årsregnskabet 

V i har revideret årsregnskabet  for Shipping.dk A/S for regnskabsåret  1. maj 2013 - 30. 
april  der omfatter resultatopgørelse,  balance, egenkapitalopgørelse,  noter og anvendt 
regnskabspraksis. Årsregnskabet  udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab,  der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven.  Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser nødvendig  for at  et årsregnskab  uden væsentlig  
information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet  på grundlag  af vores revision. 
V i 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 årsregn
skabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse  af  for at opnå  revisionsbevis for beløb 
og oplysninger i årsregnskabet.  De valgte revisionshandlinger afhænger af  revisors vurde
ring, herunder vurdering af risici for væsentlig   i årsregnskabet,  uanset om 
denne skyldes besvigelser eller  Ved risikovurderingen  revisor intern kontrol, 
der er relevant for virksomhedens  af et årsregnskab,  der giver et retvisende 
billede. Formålet  hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstæn
dighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens inter
ne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabs
praksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn  er rimelige, samt en vurde
ring af den samlede præsentation  af årsregnskabet. 

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

Revisionen har ikke givet anledning ti l forbehold. 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet  giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 
for regnskabsåret   maj 2013 - 30. april 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
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Den uafhængige  revisors erklæringer 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold ti l årsregnskabsloven gennemlæst  ledelsesberetningen. V i har ikke foreta

get yderligere handlinger i tillæg t i l  den udførte  revision af årsregnskabet.  Det er på  denne 

baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet. 

Trekantområdet,  den  juni  
 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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S H I P P I I U G . D K 

Ledelsesberetning 

Selskabsoplysninger 

Selskabet Sbipping.dk A/S 
Oceankajen  
7000 Fredericia 

Telefon: 76 20 60 00 
Telefax: 76 20 60 10 
E-mail: fredericia@shipping.dk 

CVR-nr.: 43 78 50 28 
Regnskabsår:  1. maj - 30. april 
Hjemsteds
kommune: Fredericia 

Bestyrelse 

Direktion 

Revision 

Michael Keldsen, formand 
Torben Østergaard-Nielsen 
Henrik Holm 
Thomas Ørting Jørgensen 
Lars Krejberg Petersen 

Lars Jespersen 

PricewaterhouseCoopers 
Herredsvej 32 
7100 Vejle 
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Beretning 

Aktiviteter 

Selskabets hovedaktivitet er at drive stevedorevirksomhed og  skibsklare-
ring, befragtning, spedition samt beslægtet  virksomhed. 

Udvikling i året 

Selskabet opnåede  en omsætning  på  TDKK  og endte på et underskud på  TDKK 
10.375. Egenkapitalen udgjorde ved årets  udgang TDKK 25.269. 

Regnskabsåret  er påvirket  af en lille stigning i aktivitetsniveauet generelt, hvilket også 
fremgår af  udviklingen af bruttoresultatet. 

Regnskabet er præget  af ekstraordinære  omkostninger på  DKK  mio., der kan henføres 
ti l omstrukturering af organisationen, herunder  fratrædelsesomkostninger.  Yderligere 
er der foretaget ekstraordinære  nedskrivninger af skibe, t i l de markedsværdier  skibene p.t. 
vurderes t i l . 

Den ordinære  drift er imidlertid positiv, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende. 

Som det fremgår  af egenkapitalopgørelsen,  har moderselskabet ultimo regnskabsåret  ydet 
et skattefrit tilskud på  DKK  mio. Dispositionen er ikke indeholdt i resultatopgørelsen. 

Forventninger for det kommende år 

For regnskabsåret   forventes et forbedret resultat, hvor organisationen er tilpasset 
den daglige drift. 

Selskabet forventer stadig et udfordrende marked i den kommende periode, hvor fokus vil 
være  på vores  kemeforretningsområder,  optimering af driften, udvikling samt omkostnings-
optimeringer, der vil bidrage til en positiv udvikling. 

Efterfølgende  begivenheder 

Der er efter regnskabsårets udløb  ikke indtruffet væsentlige  begivenheder af betydning for 
bedømmelsen  af årsrapporten. 
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S H I P P I I H G . D K 

Resultatopgørelse  1. maj - 30. april 

Note 2013/14 2012/13 

DKK '000 

Nettoomsætning 192.804.243 215.410 

Direkte omkostninger 126.327.929 150.571 

 66.476.314 64.839 

Andre eksterne omkostninger 
Personaleomkostninger 
A      

 V  

1 
2 

10.514.111 
48.006.181 

8.989.331 

12.665 
42.232 
8.884 

Resultat før   poster -1.033.309 1.058 

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 
Finansielle indtægter 
Finansielle omkostninger 

-2.896.898 
-4.600.927 

377.512 
2.178.343 

-456 
-1.197 
1.450 
3.955 

Resultat før skat -10.331.965 -3.101 

 6  07a -977 

Årets  resultat -10.374.944 -2.824 

Resultatdisponering 

Forslag til resultatdisponering 

Foreslået  udbytte 
Overførsel  til næste  år 

0 
-10.374.944 

0 
-2.824 

-10.374.944 -2.824 
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Balance 30. april 

Aktiver 

Note 2014 2013 

DKK  

Goodwill 2.130.197 2.159 

 anlægsaktiver 7 2.130.197 2.159 

Grunde 

Bygninger på   grund 
Bygninger på   grund 
Driftsmidler og inventar 

7.722.742 
17.997.844 
36.989.983 

8.931.733 

7.723 
19.373 
40.062 
10.677 

Materielle anlægsaktiver 8 71.642.302 77.835 

Kapitalandele i tilknyttede selskaber 
Kapitalandele i associerede selskaber 
Denositum 

2.965.677 
242.620 

 308 

2.494 
2.652 
1.553 

Finansielle anlægsaktiver 9 4.519.605 6.699 

Anlægsaktiver 78.292.104 86.693 

Tilgodehavender fra salg af varer og  
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 
Tilgodehavende selskabsskat 
Andre tilgodehavender 
Periodeafgrænsningsposter 11 

22.270.131 
 

0 

747.009 
1.031.667 
4.163.264 

26.944 
2.160 

9 
6 

450 
2.320 

Tilgodehavender 29.817.216 31.889 

Likvide beholdninger 8.006.288 1.723 

Omsætningsaktiver 37.823.504 33.613 

Aktiver i alt 116.115.608 120.306 
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S H I P P I I H G . D K 

Balance 30. april 

Passiver 

Note 2014 2013 

DKK  

Selskabskapital 3.001.600 3.002 

Overført  resultat 22.267.202 22.330 

Egenkapital 25.268.802 25.332 

Udskudt skat 10 2.675.977 1.073 

Andre hensatte forpligtelser 12 4.995.426 0 

Hensatte  7 671    1    

Realkreditinstitutter 37.768.809 41.551 

Leasinggæld 1.036.585 1.325 

Langfristede gældsforpligtelser 
   O 

13 38.805.394 42.877 

Realkreditinstitutter   A  A 1 A 

 
3.744 

Bankgæld 375.362 8.677 

Leasinggæld 322.325 928 

Leverandører af  varer og tjenesteydelser 13.927.095 17.411 

Gæld  t i l tilknyttede virksomheder 7.253.994 8.343 

 462.350 337 

Anden gæld 18.226.469 11.585 

Kortfristede gældsforpligtelser 44.370.009 51.024 

Gældsforpligtelser 83.175.403 93.901 

Passiver i alt 116.115.608 120.306 

Sikkerhedsstillelser samt eventual- og 
 14 

Nærtstående  parter  
Ejerforhold  
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S H I P P I I H G . D K 

Egenkapitalopgørelse 

2013/14 
Onskri vnin 

    V A_LJ.JL._L 

Overført 
 v    

Foreslået 
x   

kapital henlæggelse resultat udbytte  

Egenkapital  maj 3.001.600 5.510.174 16.820.023 0 25.331.797 
Kapitaltilskud 0 0 10.400.000 0 10.400.000 
Opskrivningshenlæggelse 0 0 0 0 0 

 1   

    
o 0 -SS 051 

 1 
o -SS 051 

 1 Årets  resultat 0 0 -10.374.944 0 -10.374.944 
Betalt udbytte 0 0 0 0 0 

 30  3 001 600 5 510 174 
        * 

16 757 028 
JL  •  I    

o 25 268 802 
   V*  •   \   

2012/13 Selskabs Overkurs ved  Foreslået 
kapital emission resultat udbytte  

Egenkapital  maj 3.001.000 0 3.470.712 0 6.471.712 
Tilgang ved fusion 600 5.510.174 13.072.647 2.962.299 21.545.720 

Total 3.001.600 5.510.174 16.543.359 2.962.299 28.017.432 

Kapitaltilskud 0 0 3.100.000 0 3.100.000 
Opskrivningshenlæggelse 0 0 0 0 0 
Årets  resultat 0 0 -2.823.336 0 -2.823.336 
Betalt udbytte 0 0 0 -2.962.299 -2.962.299 

Egenkapital 30. april 3.001.600 5.510.174 16.820.023 0 25.331.797 

Selskabskapitalen består  af 30.016 aktier å  nominelt DKK 100 
Ingen aktier er tillagt særlige  
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S H I P P I I H G . D K 

Noter til årsrapporten 

2013/14 2012/13 

Personaleomkostninger 
DKK '000 

Gager og lønninger 
Pensioner 
Sociale ydelser 

45.540.120 
2.154.744 

   

38.927 
2.928 

977 

48.006.181  

Gennemsnitligt antal beskæftigede   75 81 

Afskrivninger 

Goodwill 
Bygninger på   grund 
Bygninger på   grund 
Driftsmidler og inventar 

329.817 
1.460.260 
3.246.273 
3.952.981 

523 
1.385 
2.910 
4.066 

  7 7 1 

 
   

Resultat af kapitalandele 

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 

-2.896.898 
-4.600.927 

-456 

-1.197 

7 4 0 7   

  
 

Finansielle indtægter 

Koncerninterne renter 40.374 153 

40.374 153 

Finansielle omkostninger 

Koncerninterne renter og garantiprovisioner 550.802 754 

550.802 754 
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Noter til årsrapporten 

7 Immaterielle anlægsaktiver 

2013/14 

6 Selskabsskat 

Årets  aktuelle skat  
Ændring  udskudt skat  
Ændring  af skattesats fra 25% t i l   
Korrektion til primo, udskudt skat  

42.979 

Kostpris  maj 

Årets  tilgang 

Årets  afgang 

Kostpris 30. april 

Afskrivninger 1. maj 

Årets  afskrivninger 

Tilbageførte  afskrivninger på  årets  afgang 

Afskrivninger 30. april 

Regnskabsmæssig værdi  30. april 

2012/13 

DKK  

-6 
-271 

0 
0 

-277 

Goodwill 

6.803.750 

300.848 

0 

7.104.598 

4.644.584 

329.817 

0 

4.974.401 

2.130.197 
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S H I P P I I H G . D K 

Noter til årsrapporten 

8 Materielle anlægsaktiver 

Grunde 

Bygninger 

på  ejet grund 

Bygninger 

på   grund 

Driftsmidler 
og inventar 

Kostpris  maj 
Årets  tilgang 
Årets  afgang 

7.722.742 

0 

0 

31.328.779 
85.000 

0 

63.590.414 

174.357 

0 

48.737.053 
3.002.947 
4.485.641 

Kostpris  april 7.722.742 31.413.779 63.764.771 47.254.359 

Opskrivninger  maj 0 0 10.039.093 0 

Opskrivninger  april 0 0  10.039.093 0 

Afskrivninger  maj 

Årets  afskrivninger 

Årets  nedskrivninger 

Tilbageførte  afskrivninger 

på årets  afgang o 
o 

o 
o 

11.955.696 

1.460.239 

0 

0 

33.567.586 

2.923.228 

323.067 

0 

38.059.826 

3.558.328 

825.167 

4.120.695 

Afskrivninger 30. april 0 13.415.935 36.813.881 38.322.626 

Regnskabsmæssig 
værdi  30. april 7.722.742 17.997.844 36.989.983 8.931.733 

Heraf finansielle 

 akter 0 0 0 1.617.397 

Uden opskrivning ville den regnskabsmæssige værdi  af grunde og bygninger andrage 

DKK 52.671.476 

12 



 
S H I P P I I U G . D K 

Noter til årsrapporten 

9  anlægsaktiver 
Kapitalandele Kapitalandele 

i tilknyttede i associerede 

virksomheder virksomheder 

Kostpris   4.735.998 4.004.030 

Årets  tilgang 1.851.072 2.025.000 

Årets  afgang  A 

 

Kostpris 30. april 6.587.070 6.029.030 

 r 1 * 1 •   

Værdireguleringer     1  1  rt 

-1.351.717 
Kursregulering udenlandsk datterselskab -88.051 0 

Resultatandel 531.724 -2.741.488 
9 , . . . . 

 nedskrivning -3.428.622 -2.009.439 

Udloddet udbytte 0 -250.000 

Værdireguleringer  30. april -5.226.585 -6.352.644 

Kaptalandele med negativ indre værdi 

overført  til andre hensættelser 1.605.192 566.234 

Regnskabsmæssig værdi  30. april 2.965.677 242.620 

Resultatandel associerede virksomheder 531.724 -2.741.488 

Nedskrivning af partrederier -3.428.622 -1.859.439 

Samlet resultat ass. virksomheder    

-2.896.898 -4.600.927 

Kapitalandele i tilknyttede, associerede og ; andre virksomheder omfatter: 

Navn Hjemsted Ejerandel 
Dan Viking - partrederi Danmark 30% 
Dan Fighter - partrederi Danmark 30% 
K/S Dan Supporter - partrederi Danmark 26% 
SDK Spain - partrederi Danmark 80% 
Frederikshavn Shipping ApS Danmark 50% 

Franck & Tobiesen AB Sverige 100% 
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S H I P P I I U G . D K 

Noter til årsrapporten 

2013/14, 2012/13 

DKK '000 

10 Udskudt skat 

Udskudt skat  maj   
Korrektion t i l primo 2.953.753 794 
Regulering vedrørende ændret  skatteprocent -80.544 0 
Forskel i skatteprocent aktuel og udskudt skat -143.870 0 
Årets  regulering af udskudt skat -1.126.790 -271 

Udskudt skat 30. april 2.675.977 1.073 

Udskudt skat knytter sig t i l underskud, materielle anlægsaktiver, 

tilgodehavender fra salg og  samt anden gæld. 

11 Periodeafgræsningsposter 

Periodeafgræsningsposter udgøres  af forudbetalte omkostninger vedrørende  leje og 

abonnementer. 

12 Andre hensatte forpligtelser 

Andre hensættelser  er kapitalandele med negativ indre værdi,  samt andre hensættelser. 

A f de andre hensættelser  forfalder hele beløbet  inden for et år. 

13 Langfristede gældsforpligtelser 

A f de langfristede gældsforpligtelser  forfalder DKK 24.229.354 t i l betaling efter mere 

end 5 år. 
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S H I P P I I U G . D K 

Noter til årsrapporten 

14 Sikkerhedsstillelser samt eventual- og lejeforpligtelser 

2013/14 2012/13 

Sikkerhedsstillelser: 

DKK  

Der er stillet generel garanti for indgået   
via pengeinstitut med 0 250 

Afgivet pant i bygninger samt rettigheder i 

henhold ti l  t i l sikkerhed for mellemværender 

med realkreditinstitutter 61.810.000 61.810 

Den bogførte værdi  af de pantsatte aktiver udgjorde 

pr. statusdagen 62.710.568 67.138 

Deponeret  med pant i bygninger på   

og  grund ti l sikkerhed for mellemværende  med 

 kreditinstitutter 23.267.000 23.267 

Den bogførte værdi  af de pantsatte aktiver  

pr. statusdagen 62.710.568 67.138 

Deponeret løsørepantebrev  med pant i driftsmidler 

til sikkerhed for mellemværende  med  4.300.000 4.300 

Via pengeinstitution er der afgivet 

garantier vedrørende   416.171 910 Kautionsforpligtelser er stillet over for pengeinstitutter således: 

Frederikshavn Shipping ApS, Jyske Bank, selvskyldnerkaution vedrørende 
konto nr. 7834  363, begrænset  t i l DKK 100.000. Pr. 30. april 2014 er 
DKK 76.885 udnyttet. 
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S H I P P I I U G . D K 

Noter til årsrapporten 

14 Sikkerhedsstillelser samt eventual- og lejeforpligtelser, fortsat 

Lejeforpligtelser 

Lejeforpligtelser 6.640.371 4.419 

Leasingforpligtelser, biler 2.930.780 801 

Leasingforpligtelser, maskiner 3.265.814 4.189 

Eventualforpligtelser: 

Koncernens danske selskaber hæfter  solidarisk for skat af koncernens sambeskattede 
indkomst  Det samlede beløb  for skyldig selskabsskat fremgår  af årsrapporten  for 
Selfinvest ApS, der er administrationsselskab i forhold t i l sambeskatningen. Koncernens 
danske selskaber hæfter  endvidere solidarisk for danske kildeskatter. Eventuelle senere 
korrektioner t i l selskabsskatter og kildeskatter kan medføre  at selskabets hæftelse udgør  et 

15 Nærtstående  parter 

Nærtstående  parter omfatter bestyrelse, direktion og ledende  i koncernens 

virksomheder samt selskaber, hvor førnævnte  personkreds har væsentlige  interesser. 

Bestemmende indflydelse udøves  gennem moderselskabet Shipping Holding A/S, hvori 

direktør  Torben Østergaard-Nielsen  har bestemmende indflydelse. 

Selskabets umiddelbare moderselskab, der  koncernregnskab er Shipping 
Holding A/S. Selskabets ultimative moderselskab, der udarbejder koncernregnskab er 
Selfinvest ApS, Middelfart, hvor Torben Østergaard-Nielsen,  Strib har 
bestemmende indflydelse. 

16 Ejerforhold 

Følgende aktionærer  er noteret i selskabets aktionærfortegnelse  som  minimum 

5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen: 

Shipping Holding A/S, Oceankaj 12, 7000 Fredericia. 
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S H I P P I I U G . D K 

Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten  for Shipping.dk A/S for  er udarbejdet i overensstemmelse med den 
danske årsregnskabslovs  bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C. 

Den anvendte regnskabs praksis er uændret  i forhold t i l tidligere år. 

Generelt om indregning og måling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

Indtægter  indregnes i resultatopgørelsen  i takt med, at de indtjenes, og der fradrages alle om
kostninger, der er afholdt for at opnå årets   Som omkostninger medregnes drifts
omkostninger, afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelse samt ændringer  som føl
ge af ændrede regnskabsmæssige skøn.  Endvidere indregnes i resultatopgørelsen værdiregu
leringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles  til dagsværdi. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige  økonomiske  fordele vil t i l 
flyde selskabet, og aktivets værdi  kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige  økonomiske  fordele 
vil fragå  selskabet, og forpligtelsens værdi  kan måles pålideligt. 

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles t i l  amortiseret kostpris, hvorved der indregnes 
en konstant effektiv rente over løbetiden.  Amortiseret kostpris opgøres  som oprindelig kost
pris med fradrag af afdrag samt  af den akkumulerede afskrivning af forskellen 
mellem kostprisen og det nominelle beløb.  Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbeti
den. 

Ved indregning og måling  tages hensyn ti l gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges,  og som vedrører forhold,  der eksisterer på  balancedagen. 

Som målevaluta  benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 
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Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta er i årets  løb omregnet  t i l transaktionsdagens kurs. Gevin
ster og tab, der opstår  mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen,  ind
regnes i resultatopgørelsen  som en finansiel post. 

Tilgodehavender, gæld,  og andre monetære  poster i udenlandsk valuta omregnes ti l balance
dagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens valutakurs og transaktionsdagens kurs 
indregnes i resultatopgørelsen  som en finansiel post. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 
Nettoomsætningen  ved salg af varer og  indregnes i resultatopgørelsen,  når 
salget er gennemført.  Det anses at være tilfældet,  når: 

•  Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, 
•  Der foreligger en forpligtende salgsaftale, 
•  Salgsprisen er fastlagt, og 

•  Indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget. 

Nettoomsætningen  indregnes eksklusiv moms og afgifter. 

Direkte omkostninger 

Direkte omkostninger indeholder omkostninger til indkøb af  handelsvarer, transportydelser, 
leje og drift af maskiner og pakhus. 
Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger t i l salg, administration, samt drift af 
kontorfaciliteter  

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger  samt lønafhængige  omkostninger. 

Resultat af kapitalandele i tilknyttede, associerede og andre virksomheder 
I resultatopgørelsen  indregnes den forholdsmæssige  andel af resultat for året  med fradrag af 
afskrivning af goodwill under posterne "Resultat af kapitalandele i tilknyttede, associerede og 
andre virksomheder". 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter  og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved finansiel 
leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og - tab på valuta og  værdipapirer,  amorti
sering af realkreditlån,  samt ændringer  i dagsværdi  af finansielle instrumenter. 
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Regnskabspraksis 

Skat af årets  resultat 
Skat af årets  resultat, som består  af årets  aktuelle skat og årets  regulering af udskudt skat, 
indregnes i resultatopgørelsen  med den del, der kan henføres  t i l årets  resultat og direkte på 
egenkapitalen med den del, der kan henføres  t i l egenkapitaltransaktioner. 

Selskabet er sambeskattet med danske koncernselskaber. Skatteeffekten af sambeskatnin
gen fordeles på  såvel  overskuds- som underskudsgivende virksomheder i forhold t i l disses 
skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige  underskud). 
De sambeskattede selskaber indgår  i  

Balancen 

Immaterielle anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver måles t i l  kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, 
der beregnes lineært  over den forventede økonomiske levetid. 

For Goodwill er afskrivningsperioden længst  for strategisk erhvervede virksomheder med 
en stærk  markedsposition og lang  

 der opgøres til  kostpris, fordeles lineært  over aktivernes forventede 
brugstid: 

Goodwill  20 år 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles  til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet 
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart t i l at blive taget i brug. 

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af  fremstilling af materielle 
anlægsaktiver  indregnes ikke i kostprisen over fremstillingsperioden. 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres til  kostpris reduceret med eventuel scrapværdi,  fordeles 
lineært  over aktivernes forventede brugstid: 

Grunde og bygninger  år 
Driftsmidler og inventar  år 
EDB 3 år 
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Regnskabspraksis 

Avancer og tab ved afhændelse af  materielle anlægsaktiver  medtages i resultatopgørelsen  un
der andre driftsindtægter  og driftsomkostninger. 

Nedskrivning af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi  af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt 
for  afgøre,  om der er en indikation af værdiforringelse  ud over det, som udtrykkes ved 
afskrivning. Hvis dette er tilfældet, gennemføres  en nedskrivningstest til afgørelse  af, om 
genindvindingsværdien  er lavere end den regnskabsmæssige værdi,  og der nedskrives t i l 
denne lavere genindvindingsværdi. 

Genindvindingsværdien  for aktivet opgøres  som den højeste værdi  af nettosalgsprisen og 
kapitalværdien. 

Kapitalandele i tilknyttede, associerede og andre virksomheder 
Kapitalandele i tilknyttede, associerede og andre virksomheder indregnes og måles  efter 
den indre værdis  metode. 

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i tilknyttede, associerede og andre virk
somheder" den forholdsmæssige  ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige  indre 
værdi  opgjort med udgangspunkt i dagsværdien  af de identificerbare nettoaktiver på an
skaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg  af urealiserede koncerninterne avancer eller 
tab og med tillæg  af resterende værdi  af positiv forskelsværdi (goodwill)  og fradrag af en 
resterende negativ forskelsværdi  (negativ goodwill). 

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede, associerede og andre virk
somheder henlægges  via  t i l "Reserve for nettoopskrivning efter 
den indre værdis  metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodnin-
ger ti l moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser  i de tilknyttede, asso
cierede og andre virksomheder. 

Tilknyttede, associerede og andre virksomheder med negativ regnskabsmæssig  indre værdi 
indregnes t i l DKK 0. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse t i l at dække 
virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles  i balancen ti l amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations
værdi, hvilket  her svarer ti l pålydende værdi  med fradrag af nedskrivning til imødegåelse  af 
tab. Nedskrivninger ti l tab opgøres  på grundlag af en  individuel vurdering af de enkelte t i l 
godehavender. 

Udbytte 
Udbytte, som ledelsen foreslår  uddelt for regnskabsåret,  vises som en særskilt  post under 
egenkapitalen. 

20 



 
 

Regnskabspraksis 

Udskudte skatteaktiver og - forpligtelser 
Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-  
skattemæssig værdi  af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af 
midlertidige forskelle vedrørende ikke-skattemæssigt  afskrivningsberettiget goodwill, samt 
egne skibe under tonnageskatteordningen. 

Udskudt skat måles  på grundlag af de skatteregler og  skattesatser, der med balancedagens 
lovgivning vil være gældende,  når den udskudte skat forventes  udløst  som aktuel skat. I de 
tilfælde  hvor opgørelsen  af skatteværdien  kan foretages efter alternative beskatningsregler, 
måles  udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af  aktivet henholdsvis afvik
ling af forpligtelsen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien  af fremførselsberettigede skattemæssige 
underskud, måles t i l  den værdi, hvortil  aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved ud
ligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. 

Udskudte skatteaktiver og - forpligtelser præsenteres  modregnet inden for samme juridiske 
skatteenhed. 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser 
Aktuelle skattetilgodehavender og - forpligtelser indregnes i balancen med det beløb,  der 
kan beregnes på grundlag af  årets  forventede skattepligtige indkomst og reguleret for skat 
af tidligere års skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og - forpligtelser modreg
nes og præsenteres  som en nettopost i det omfang, der er legal modregningsadgang, og po
sterne forventes afregnet netto eller samtidigt. 

Finansielle gældsforpligtelser 
Øvrige gældsforpligtelser måles t i l  amortiseret kostpris, der i al væsentlighed  svarer t i l 
nominel værdi. 

Pengestrømsopgørelse 
Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse  for selskabet, idet selskabets pengestrømme 
er indeholdt i pengestrømsopgørelsen  i koncernregnskabet for Shipping Holding A/S. 
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