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Selskabet
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LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter
SCHØNHERR A/S driver arkitektvirksomhed og arbejder med planlægning og landskabsarkitetktur i bredeste forstand, med afsæt i 5 forretningsområder, der spænder bredt og stikker dybt:

Schønherrs designstrategi bygger på Enkelhed, Tidløshed og Holdbarhed i løsningen af alle vores opgaver.
Vi søger i hver opgave en arkitektur der både indføjer sig i den eksisterende sammenhæng, og bidrager til
et steds særlige fortælling.
Vi tror på at skønhed, sund fornuft og helhedstænkning i fællesskab, kan styrke et samfunds sammenhængskraft, og vi ser det som vores opgave at forbedre vores omgivelser i by og på land gennem et universelt design.
Klimakrise, byfortætning, biodiversitetskrise og landsbydød er alle udfordringer der skal ses og løses i en
sammenhæng.
Det er et fælles anliggende og en velfærdsopgave, hvor vores faglighed skal bidrage med største meningsfuldhed.
Tegnestuen ledes med 3-årige, adaptive forretningsplaner som rettesnor, og vores strategier vurderes løbende af både ledelsen og en aktiv bestyrelse. Vores mål er at være ledende i branchen, og at arbejde og
løse vores opgaver med største professionalitet.
Årets opgaver
Fagligt har 2020 været et rigtig godt og udviklende år for SCHØNHERR.
Vi har vundet flere spændende tilbud og konkurrencer, som ligger i tråd med vores ambitioner om at lade
landskabsarkitekturen fungere som løftestang for løsningen af nogen af tidens store samfundsudfordringer gennem en bæredygtig og ansvarlig tilgang.
Et udpluk af opgaver fra året der gik, kunne være:
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- Kultur- og naturarv
- Det offentlige rum
- Bygningsnære landskaber
- Infrastruktur
- Planlægning

LEDELSESBERETNING

Kultur- og naturarv
I 2020 indviede vi det historiske Torv i Nyborg og har sideløbende udarbejdet et skitseforslag og investeringsplan til det historiske gadeforløb ”Rigets Hovedstrøg” for Nyborg kommune.
Vi vandt sammen med Cowi opgaven om klimatilpasning gennem overfladehåndtering af op til 15.000 m3
vand i en af hovedstadens grønneste og smukkeste historiske rum, Vestre Kirkegård i København.

Det offentlige rum
Vi vandt sammen med Cowi skybrudssikring af Skoleholdervej og Degnestavnen om at klimatilpasse og
skybrudssikre området omkring Skoleholdervej og Degnestavnens Legeplads i Københavns Nordvestkvarter.
Vores store klimatilpasningsprojekt ”Karensminde Aksen” i Sydhavnen er færdigprojekteret i samarbejde
med Orbicon/WSP, og er nu i entreprenørudbud og forventes at være anlagt med udgangen af 2022.
Disse opgaver passer sammen med mange andre fint ind i porteføljen af projekter, der omhandler regnvandshåndtering med stedsspecifikke løsninger og med merværdi.
Desuden har vi sammen med Aarhus Kommune udviklet endnu et byrumseksperiment i Aarhus på domkirkepladsen Store Torv, som er blevet både brugt og monitoreret til brug for indsamling af ny viden om
brugen af byens rum.
Infrastruktur
For Femern A/S har vi fortsat vores arbejde som bygherrerådgivere i det store anlæg på Lollands sydkyst,
blandt andet med visualiseringer af anlæg og byggeproces.
For Vejdirektoratet arbejder vi med næste etape af Nordhavnstunnelen, designet af en erstatningshavn for
de tusind lystbåde ved Svanemøllen samt bearbejdningen af tunnelportalens møde med planerne for byudvikling på Nordhavnen.
Vi vandt i sensommeren opgaven om Ressourcecenter Vejle bl.a. i samarbejde med Loop Architects. Her
kan vi bruge og udbygge vores store viden om cirkulær økonomi og genanvendelse af materialer – en viden vi i øvrigt bruger i anden sammenhæng, hvor vi sammen med en betonfabrikant udvikler belægningssystemer af genbrugsbeton.
I Projektet ”Stier i Favrholm” har SCHØNHERR bidraget med brodesign til adskillige stibroer samt udvikling og etablering af en mose.
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Med samme ingeniører vandt vi klimatilpasning af Kagsmosen, hvor vi nu i fællesskab finder smukke og
funktionelle veje til at magasinere og forsinke skybrudsvand, som løber til fra Kagsåen, for at beskytte
Kagsmosens opland mod oversvømmelser og samtidig udvikle og understøtte de eksisterende
landskabs- og naturværdier.

LEDELSESBERETNING

Planlægning
I 2020 afleverede vi den omfangsrige Strategisk Campusplan for DTU i Risø.

I 2020 afsluttede vi desuden projektet RAMT – det digitale værktøj hvor bygherrer og andre beslutningstagere kan få udarbejdet en risiko- og trusselsanalyse og finde tiltag og best practice løsninger til håndtering af terrorrisiko.
Bygningsnære landskaber
Vi sluttede året af med, sammen med Loop Architects, at få tildelt opgaven om et nyt og på alle måder
bæredygtigt Energimuseum ved Tange Sø. En rigtig spændende udfordring hvor landskabet og behandlingen af dette, er en stor del af fortællingen om og oplevelsen af stedet.
Samtidigt har vi arbejdet på de store århusianske boligprojekter Lighthouse II og Nicolinehus. I København har vi blandt meget andet arbejdet med udviklingen af Toftegårdsplads og Carlsbergbyen.
Årets aktiviteter
Vores projekter er som helhedsbetragtning blevet værdsat af både vores bygherrer og deres brugere, og
vi har derfor også i 2020 fået god omtale i medierne.
Trods den lave aktivitet på fysiske møder med omverdenen, så har vi markeret os med deltagelse i flere
forskellige events. Vi har talt på Danske Arks virtuelle konference om verdensmålene i landskabsarkitekturen, vi er blevet hørt i Dansk Industri omkring holdninger og redskaber til en national klimatilpasningsplan, og vi har deltaget i kunstprojektet Wa(l)king Copenhagen, som værter på en 20 km lang vandretur
fra Dronning Louises Bro til Porsemosen mod vest. Undervejs filmede og uploadede vi gode samtaler
med blandt andre By- og Boligminister Kaare Dybvad, Stadsarkitekt Camilla Richter van Deurs, Professor
Jan Gehl og restauratør Kim Rahbek om afhængighedsforholdet mellem byen og landskabet.
I 2020 fik vi en ny grafisk profil. Vores navnetræk er forenklet og internationaliseret. Den blågrønne farve
symboliserer det vi beskæftiger os med: det grønne: beplantning og natur i bredeste forstand, det blå er
vand i dets primære afskygninger: regnvand, havvand og grundvand.
I slutningen af året har vi optaget en 5. associereret partner ud over Andrew Place, Mi Randlev, Sanne
Slot Hansen og Rasmus Stougaard, nemlig Jakob Sandell Sørensen. Jakob er certificeret DGNB konsulent og vil lede tegnestuens udvikling indenfor bæredygtighed. Begivenheden vil vi fejre med receptioner
senere i 2021.
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Vi blev prækvalificeret til, og har gennem meget af 2020 arbejdet på parallelopdraget ”Dragør, Klimarobust Kystkommune”, hvor vi sammen med bl.a. Orbicon/WSP, Realise og Almenr, har udviklet redskaber
til naturbaseret kystbeskyttelse som alternativ til de mere gængse løsninger med høje diger og mure. Projektet har været en generator for en endnu mere bredspektret værktøjskasse med tiltag, der sikrer æstetiske og langtidsholdbare klimaløsninger for både havvand, regnvand og grundvand, hvilket undervejs er
udviklet og delt med alle tegnestuens medarbejdere.

LEDELSESBERETNING

Årets økonomiske resultater
Det økonomiske resultat har også været tilfredsstillende.
Årets omsætning har været på niveau med det budgetterede. Det stramme fokus på udebiterbar tid og
virksomhedens omkostninger har betydet at overskudsgraden er den højeste nogensinde. Overskuddets
størrelse har betydet at der kan udbetales en bonus til vores 5 associerede partnere.
Forventninger til 2021

Vi har i starten af 2021 en god ordrebeholdning og vi har flere spændende opgaver i vores pipeline – opgaver som ligger i direkte forlængelse af vores strategiske satsning på en mere samfundsbevidst og bæredygtig rolle, som altid med landskabet og kulturarven som vores fundament.
Målet er naturligvis at forøge vores ordrebeholdning, og fastholde vores soliditetsgrad som led i en yderligere konsolidering af vores virksomhed.
Som et led i dette investerer vi i 2021 i udbygningen af vore IT-redskaber og i efteruddannelse, hvorved vi
underbygger de gode kompetencer, vi allerede har indenfor til 3D- og BIM projektering, ligesom vi i foråret
får uddannet endnu en byggeøkonom på tegnestuen.
Vi vil også i 2021 udvikle tegnestuens faglighed gennem planer for efteruddannelse og faste interne kurser i tråd med vore satsningsområder.
Vores position i markedet er fortsat god. Vi startede året med at få opgaver under den rammeaftale vi har
vedrørende bygherrerådgivning på Femernforbindelsen, hvilket vi forventer fortsætter også i de kommende år, ligesom opgaveporteføljen i forbindelse med Nordhavnstunnellen stadig udvides. Det samme gør
vores store klimatilpasningsprojekt i Køge Nord.
Begyndelsen af dette år har vi indgået samarbejde med DSV om et transportcenter i Hamborg, vi har fået
opgaven ”Bavnehøj Allé” for Københavns kommune og skal i gang med se på klimatilpasningsløsninger
for Holstebro Kommune.
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Hos SCHØNHERR ser vi optimistisk på fremtiden, idet vi forventer en lille stigning i omsætning og et fornuftigt overskud i det kommende regnskabsår.

LEDELSESBERETNING

Vi forventer også i 2021 at være synlige i pressen, på konferencer og seminarer både som oplægsholdere
og deltagere. Her vil de associerede partnere også det kommende år bidrage til både opgavetilgang og
samfundsdebat.
Det seneste år har vi haft stor glæde af vores medlemskab af Blox Hub, hvor vi indsamler og udveksler viden. Her skaber vi mange nye kontakter og via dette, udvider og kvalificerer vi nye forretningsområder,
bl.a. terrorsikring, kystsikring og landdistriktsudvikling. Vi vil i 2021 sammen med Blox Hub være værter
for en intensiv og casebaseret workshop om fysiske og økonomiske modeller for kystsikring, hvor vi vil
samle kommuner og sagkundskab på området til læring, dialog og erfaringsudveksling.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
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Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2020 for SCHØNHERR A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020.
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Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Aarhus, den 2. marts 2021

Direktion

Nina Jensen
Adm. direktør

Rikke Juul Gram
Direktør

Bestyrelse

Leif Dueholm Støy
Formand

Anna Christine Libak

Bo Boje Larsen

Hans Peter Svendler Nielsen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejeren i SCHØNHERR A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for SCHØNHERR A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold
til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet
som grundlag for vores konklusion.
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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der
er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.

This document has esignatur Agreement-ID: 55c75685KYU241922950

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Skanderborg, den 2. marts 2021

ADVOSION
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 55 70 64

Ole Christensen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne3602
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for SCHØNHERR A/S for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 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 til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er
oplyst.
Årsregnskabet er opgjort på produktionsbasis, dvs. at omsætningen udgør salgsværdien af udført arbejde
på igangværende og afsluttede sager i regnskabsåret vurderet under hensyntagen til igangværende
sagers færdiggørelsestande.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
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Generelt om indregning og måling

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til fremmed arbejde, salg, reklame, administration,
lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v. til selskabets
personale.
Af- og nedskrivninger

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.
Skat af årets resultat
Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende
dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler, software, inventar, edb og driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.
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Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:

Driftsmidler
Software
Inventar og EDB
Indretning af lejede lokaler

Brugstid
5 år
3 år
3 - 5 år
5 år

Brugstiden og restværdien revurderes årligt. En ændring behandles som et regnskabsmæssigt skøn, og
indvirkningen på afskrivninger indregnes fremadrettet.
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre
driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag
af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien
måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på
det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.
Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til
de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.
Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde
overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor
acontofaktureringer overstiger salgsværdien.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen, i
takt med at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Værdipapirer
Værdipapirer, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.
Likvide beholdninger
Likvider omfatter indestående i pengeinstitutter.
Egenkapital
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse
på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Selskabsskat og udskudt skat
Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling
med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.
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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening
eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles
til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutainstrumenter anvendes til sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen i dagsværdireserven.
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Udbytte

Note

Bruttofortjeneste

2020

2019

kr.

kr.

19.459.835

19.178.292

-17.424.751
-141.941

-17.876.119
-801.870

1.893.143

500.303

31.262
-154.195

96.362
-23.453

1.770.210

573.212

-400.623

-126.959

Årets resultat

1.369.587

446.253

Foreslået udbytte
Overført resultat

113.000
1.256.587

0
446.253

1.369.587

446.253

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

1

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

2
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

BALANCE 31. DECEMBER

Note

2020

2019

kr.

kr.

0
104.989
190.754

52.262
62.424
208.576

295.743

323.262

Huslejedeposita

417.461

408.862

Finansielle anlægsaktiver

417.461

408.862

Anlægsaktiver i alt

713.204

732.124

4.052.079
1.005.316
193.937
60.580
259.769

5.198.046
1.039.871
185.357
64.109
92.980

5.571.681

6.580.363

Værdipapirer

742.064

1.065.790

Værdipapirer

742.064

1.065.790

5.559.741

2.830.654

Omsætningsaktiver i alt

11.873.486

10.476.807

Aktiver i alt

12.586.690

11.208.931

Software
Inventar og EDB
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

Likvide beholdninger

3

4
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Aktiver

BALANCE 31. DECEMBER

Note

2020

2019

kr.

kr.

Virksomhedskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

500.000
2.206.727
113.000

500.000
950.140
0

Egenkapital

2.819.727

1.450.140

Hensættelse til udskudt skat

2.420.801

2.658.145

Hensatte forpligtelser i alt

2.420.801

2.658.145

304.700
275.426
637.967
6.048.069
80.000

624.466
518.016
999.867
4.958.297
0

Kortfristede gældsforpligtelser

7.346.162

7.100.646

Gældsforpligtelser i alt

7.346.162

7.100.646

12.586.690

11.208.931

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Forudfakturering igangværende arbejder
Selskabsskat
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

4

Passiver i alt
Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter og ejerforhold

5
6
7
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Passiver

EGENKAPITALOPGØRELSE

Virksomhedskapital

Overført resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

500.000
0

950.140
1.256.587

0
113.000

1.450.140
1.369.587

Egenkapital 31. december 2020

500.000

2.206.727

113.000

2.819.727

This document has esignatur Agreement-ID: 55c75685KYU241922950

Egenkapital 1. januar 2020
Årets resultat
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1

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2020

2019

kr.

kr.

14.710.021
2.183.840
117.898
412.992

15.176.907
2.222.183
173.041
303.988

17.424.751

17.876.119

28

31

637.967
-237.344

999.867
-872.908

400.623

126.959

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

3

Materielle anlægsaktiver
Inventar og
EDB

Software

Indretning af lejede lokaler

Kostpris 1. januar 2020
Tilgang i årets løb

764.114
0

1.448.472
82.726

1.609.056
31.695

Kostpris 31. december 2020

764.114

1.531.198

1.640.751

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020
Årets afskrivninger

711.852
52.262

1.386.048
40.161

1.400.480
49.517

Af- og nedskrivninger 31. december 2020

764.114

1.426.209

1.449.997

0

104.989

190.754

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020
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NOTER

4

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder, salgspris
Igangværende arbejder, acontofaktureret

Indregnet således i balancen:
Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver
Modtagne forudbetalinger under passiver

5

2020

2019

kr.

kr.

23.699.923
-22.970.033

27.011.384
-26.489.529

729.890

521.855

1.005.316
-275.426

1.039.871
-518.016

729.890

521.855

Eventualforpligtelser
Selskabet har indgået en operationel leasingaftale på kopimaskiner, der løber til marts 2024. De resterende leasingydelser udgør t.kr. 607.
Selskabet har vedrørende lejemålet Klosterport 4T i Aarhus indgået en huslejekontrakt, der kan opsiges med 6 måneders varsel. Den årlige husleje udgør t.kr. 317, svarende til en forpligtelse på t.kr.
158.
Selskabet har indgået en huslejekontrakt vedrørende lejemålet Nørrebrogade 45, stuen i København.
Lejekontrakten kan dog tidligst opsiges med fraflytning den 1. marts 2023. Den årlige husleje udgør
t.kr. 304, svarende til en forpligtelse på t.kr. 684.

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er etableret virksomhedspant på t.kr. 2.500 til fordel for Sparekassen Kronjylland i immaterielle og
materielle anlægsaktiver, igangværende arbejder og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, hvor
den bogførte værdi i alt udgør t.kr. 5.353.

7

Nærtstående parter og ejerforhold
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen:
SCHØNHERR Holding ApS, Klosterport 4T, 1, 8000 Aarhus C.
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