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Uddrag af koncernregnskab 1. januar – 31. december 

Resultatopgørelse 
Mio. kr.   

  Koncern    

 Note 2013 2012 2011 
  

   

Kommercielle aktiviteter  711,1 663,8 615,5 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter  259,8 253,9 248,7 

Resultatkontraktaktiviteter  110,4 128,8 116,5 
  

   

Nettoomsætning 1 1.081,3 1.046,5 980,7 

Projektomkostninger, ekskl. gager  -216,0 -230,9 -203,8 

Andre eksterne omkostninger  -216,9 -206,9 -187,5 

Personaleomkostninger 2 -588,3 -551,1 -519,7 

Af- og nedskrivninger 3 -28,8 -27,4 -43,4 

Andre driftsindtægter  3,2 13,5 12,4 
  

   

Resultat af primær drift  34,5 43,7 38,7 

Andel af resultat efter skat i  

associeret virksomhed  1,5 1,0 - 3,5 

Finansielle indtægter 4 1,9 5,1 5,4 

Finansielle omkostninger  -4,2 -4,1 -3,6 
  

   

Årets resultat før skat  33,7 45,7 37,0 

Skat af årets resultat 5 -0,7 -2,0 -1,4 
  

   

Årets resultat før minoritetsinteresser  33,0 43,7 35,6 

Minoritetsaktionærernes andel af  

dattervirksomheders resultat  -0,3 -0,3 -0,2 
  

   

Årets resultat  32,7 43,4 35,4 

  
   

     

Forslag til resultatdisponering 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 
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Balance 
Mio. kr.   

  Koncern    

 Note 2013 2012 2011 
  

   

AKTIVER     

Anlægsaktiver      

Immaterielle anlægsaktiver 6    

Goodwill   0,0 0,3 0,9 

Udviklingsprojekter  1,8 1,2 1,1 

Patenter  0,0 0,0 0,0 
  

   

  1,8 1,5 2,0 
  

   

Materielle anlægsaktiver 7    

Grunde og bygninger  246,3 247,0 251,0 

Produktionsanlæg og maskiner  6,2 5,9 4,0 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  45,8 39,0 36,5 

Materielle anlægsaktiver under opførelse  99,5 68,0 0,0 
  

   

  397,8 359,9 291,5 
  

   

Finansielle anlægsaktiver     

Kapitalandele i associeret virksomhed 8 10,2 8,7 7,7 

Andre værdipapirer, lån og kapitalandele 9 1,6 2,0 2,5 
  

   

  11,8 10,7 10,2 
  

   

Anlægsaktiver i alt  411,4 372,1 303,7 
  

   

Omsætningsaktiver     

 

Varebeholdninger     

Varebeholdninger  10 28,1 19,1 19,1 
  

   

  28,1 19,1 19,1 
  

   

     

Tilgodehavender     

Tilgodehavender fra salg af varer og tjeneste-

ydelser  147,5 163,6 133,1 

Igangværende arbejde for fremmed regning 11 110,9 109,8 107,6 

Udskudt skatteaktiv 12 1,8 0,8 0,6 

Andre tilgodehavender  4,2 4,3 10,8 

Periodeafgrænsningsposter  7,1 2,8 5,5 
  

   

  271,5 281,3 257,6 
  

   

Likvide beholdninger 13 126,4 146,3 164,9 
  

   

Omsætningsaktiver i alt  426,0 446,7 441,6 
  

   

AKTIVER I ALT  837,4 818,8 745,3 
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Balance 
Mio. kr.   

  Koncern    

 Note 2013 2012 2011 
  

   

PASSIVER     

Egenkapital     

Egenkapital 14 522,8 488,4 441,6 
  

   

Egenkapital i alt  522,8 488,4 441,6 
  

   

Minoritetsinteresser  2,4 2,1 1,6 
  

   

Hensatte forpligtelser     

Udskudt skat 12 5,1 4,5 2,5 

Garantier  1,0 0,9 0,8 

Andre hensættelser  0,5 0,5 0,0 
  

   

Hensatte forpligtelser i alt  6,6 5,9 3,3 
  

   
     
Gældsforpligtelser     

Langfristede gældsforpligtelser 15    

Prioritetsgæld  0,0 14,8 46,7 
  

   

  0,0 14,8 46,7 
  

   

Kortfristede gældsforpligtelser     

Igangværende arbejde for fremmed regning 11 110,0 126,4 88,5 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  48,2 43,6 40,8 

Anden gæld 16 145,8 135,0 122,6 

Periodeafgrænsningsposter  1,6 2,6 0,2 
  

   

  305,6 307,6 252,1 
  

   

Gældsforpligtelser i alt  305,6 322,4 298,8 
  

   

PASSIVER I ALT  837,4 818,8 745,3 

  
   

Honorar til revisor 17    

Pantsætninger, garanti- og leje-/leasing-

forpligtelser 18    

Eventualforpligtelser mv. 19    

Afledte finansielle instrumenter 20    

Nærtstående parter 21    
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Pengestrømsopgørelse 
Mio. kr.    

  Koncern    

 Note 2013 2012 2011 
     

Resultat fra primær drift  34,5 43,8 38,7 

Regulering for ikke-kontante poster  20,2 30,6 14,9 

Af- og nedskrivninger 3 28,8 27,4 43,4 
     

Pengestrøm fra drift før ændring i arbejdskapital  83,5 101,8 97,0 

Forskydning af igangværende arbejde og forudbetaling  -17,5 34,7 44,9 

Forskydning i varebeholdninger  -9,3 2,6 -8,4 

Forskydning i leverandørgæld og anden kortfristet gæld  -3,6 -12,0 -22,0 

Forskydning af tilgodehavender  11,6 -23,4 -20,1 
     

Pengestrøm fra drift før finansielle poster og skat  64,7 103,7 91,4 

Finansielle ind- og udbetalinger, netto  -2,3 0,9 -1,6 

Betalt selskabsskat  -1,1 -0,1 0,0 
     

Pengestrøm fra drift  61,3 104,5 89,8 
     

Investering i immaterielle aktiviteter 6 -0,8 -0,3 -0,6 

Investering i virksomheder/aktiviteter  0,0 1,6 3,4 

Investering i materielle anlægsaktiver  -65,9 -92,6 -16,9 

Investering i finansielle anlægsaktiver 8,9 0,3 0,1 0,0 
     

Pengestrøm til investeringsaktivitet  -66,4 -91,2 -14,1 
     

Nedbringelse af gæld  -14,8 -31,9 0,0 
     

Pengestrøm fra finansiering  -14,8 -31,9 0,0 
     

Årets pengestrøm   -19,9 -18,6 75,7 

Likvider, primo  146,3 164,9 89,2 
     

Likvider, ultimo 13 126,4 146,3 164,9 

 
    

     

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets øvrige bestanddele. 
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Noter 

1 Segmentoplysninger 

Omsætning – divisioner 

mio. kr.  

Kommer-

cielle akti-

viteter 

FoU-akti-

viteter 

Resultat-

kontrakt-

aktiviteter 

Koncern 

i alt 

      
2013      

Byggeri og Anlæg  87,7 19,9 16,7 124,3 

Danish Meat Research Institute  38,7 87,8 5,9 132,4 

Energi og Klima  122,7 46,3 21,4 190,4 

Erhvervsudvikling  94,8 12,0 17,4 124,2 

Life Science  51,4 24,7 12,9 89,0 

Materialer  52,8 35,6 20,5 108,9 

Produktion  42,7 32,2 15,6 90,5 

Internationale kommercielle aktiviteter  4,7 0,0 0,0 4,7 

Produktion af partikelaccelerationsudstyr  143,7 1,3 0,0 145,0 

Datterselskaber  71,9 0,0 0,0 71,9 
  

    

Nettoomsætning  711,1 259,8 110,4 1.081,3 
  

    

      

Omsætning - geografisk 
     
mio. kr.  2013 2012 2011 

     
Danmark  747,7 753,9 751,0 

Udland  333,6 292,6 229,7 

I alt  1.081,3 1.046,5 980,7 

 

Koncernoversigt pr. 31. december 2013 

 

Danske

Dancert A/S

100,0%

CVR-nr.: 29 51 20 94

Teknologisk Institut AB, Sverige

100,0%

Reg. nr.: 556456-9894

Syddansk Teknologisk Innovation A/S

50,0%

CVR-nr.: 20 85 82 06

Danfysik A/S

100,0%

CVR-nr.: 31 93 48 26

Teknologisk Innovation A/S

100,0%

CVR-nr.: 20 66 56 45

DTI Polska sp. Z.o.o., Polen

68,0%

Reg. Nr.: KRS 0000023041

DTI Robotics Inc., USA

100,0%

Reg. nr.: 61-1664108

Associerede selskaber Datterselskaber

UdenlandskeDanske

Teknologisk Institut
CVR nr.: 56 97 61 16
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 Koncern   

mio.kr 2013 2012 2011 
 

   

2 Personaleomkostninger 
Gager og lønninger 567,2 529,6 498,7 

Pensioner 10,9 11,7 11,3 

Andre sociale omkostninger 10,2 9,8 9,7 
 

   

 588,3 551,1 519,7 

    

Honorar til direktion og bestyrelse andrager 3,6 mio. kr. (2012: 3,4 mio. kr. og 2011: 3,5 mio. kr.) . Koncernen har 
i gennemsnit beskæftiget 1.051 medarbejdere mod 992 i 2012 og 953 i 2011.  

3 Af- og nedskrivninger  
Afskrivninger 20,5 19,4 22,3 

Nedskrivninger 8,3 8,0 21,1 
 

   

 28,8 27,4 43,4 

 
   

Nedskrivninger i 2013 vedrører andre anlæg, driftsmateriel og inventar. 

 

4 Finansielle indtægter 
Renteindtægter 1,9 5,1 2,2 

Gevinst ved salg af datterselskab 0,0 0,0 3,2 
 

   

 1,9 5,1 5,4 

 
   

5 Skat af årets resultat 
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 1,2 0,3 0,0 

Regulering af udskudt skat tidligere år -0,1 0,0 0,0 

Årets regulering af udskudt skat -0,7 1,7 1,4 

Regulering af udskudt skat som følge af ændret skatteprocent 0,3 0,0 0,0 
 

   

 0,7 2,0 1,4 
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6 Immaterielle anlægsaktiver 
 

 
 

Koncern 

   
 

mio. kr.   Goodwill 

Udviklings- 

projekter Patenter I alt 

   
    

Kostpris 1. januar  15,8 1,5 5,0 22,3 

Tilgang   0,0 0,8 0,0 0,8 

  
    

Kostpris 31. december  15,8 2,3 5,0 23,1 

 
 

    

Ned- og afskrivninger 1. januar  15,5 0,3 5,0 20,8 

Afskrivninger  0,3 0,2 0,0 0,5 

  
    

Ned- og afskrivninger 31. december  15,8 0,5 5,0 21,3 

  
    

Regnskabsmæssig værdi 31. december  0,0 1,8 0,0 1,8 

      

7 Materielle anlægsaktiver 
 

 
 

Koncern    

mio. kr. 
 

 

Grunde 

og byg-

ninger 

 

Produkti-

onsanlæg 

og ma-

skiner 

Andre 

anlæg, 

drifts-

materiel 

og inven-

tar 

Materielle 

anlægsakti-

ver under 

opførelse 

 

 

 

I alt        

Kostpris 1. januar 
 

420,7 7,6 277,2 68,0 773,5 

Valutakursregulering i udenlandske 

virksomheder 

 
0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 

Tilgang 
 

3,2 2,7 30,3 34,7 70,9 

Projektfinansieret 
 

0,0 0,0 -1,3 0,0 -1,3 

Afgang 
 

0,0 0,0 -9,9 -3,2 -13,1        

Kostpris 31. december 
 

423,9 10,3 296,2 99,5 829,9        

Ned- og afskrivninger 1. januar 
 

173,7 1,7 238,2 0,0 413,6 

Valutakursregulering i udenlandske 

virksomheder 

 
 

0,0 

 

0,0 

 

-0,1 

 

0,0 

 

-0,1 

Afskrivninger 
 

3,9 2,4 13,7 0,0 20,0 

Nedskrivninger 
 

0,0 0,0 8,3 0,0 8,3 

Af- og nedskrivninger i forbindelse  

med afgang 

 
 

0,0 

 

0,0 

 

-9,7 

 

0,0 

 

-9,7        

Ned- og afskrivninger 31. december 
 

177,6 4,1 250,4 0,0 432,1        

Regnskabsmæssig værdi 31. de-

cember 

 
 

246,3 

 

6,2 

 

45,8 

 

99,5 

 

397,8        
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 Koncern 
 

 

mio. kr. 2013      2012 2011 
 

   

8 Kapitalandele i associeret virksomhed 
Kostpris 1. januar  6,9 15,3 15,3 

Afgang 0,0 -8,4 0,0 
 

   

Kostpris 31. december 6,9 6,9 15,3 
 

   

Værdireguleringer 1. januar 1,8 -7,6 -4,1 

Værdireguleringer 0,5 0,5 1,9 

Årets resultat 

Nedskrivninger i forbindelse med afgang 

1,0 

0,0 

0,5 

8,4 

-2,0 

-3,4 
 

   

Værdireguleringer 31. december 3,3 1,8 -7,6 
 

   

Regnskabsmæssig værdi 31. december  10,2 8,7 7,7 

 
   

 

Associerede virksomheder medtages ud fra seneste godkendte årsrapport. 

Navn Hjemsted 

Koncernens 

stemme- og 

ejerandel    

Syddansk Teknologisk Innovation A/S  Odense, Danmark 50,0 

 

 
       

 Koncern   

mio. kr. 2013 2012 2011 
 

   

9 Andre værdipapirer, lån og kapitalandele 
Kostpris 1. januar 4,8 5,5 6,1 

Afgang -2,0 -0,7 -0,6 
 

   

Kostpris 31. december 2,8 4,8 5,5 
 

   

  
Nedskrivninger 1. januar 2,8 3,0 3,1 

Årets nedskrivning 0,1 0,5 0,6 

Nedskrivning vedrørende årets afgang -1,7 -0,7 -0,7 
 

   

Nedskrivninger 31. december 1,2 2,8 3,0 
 

   

Regnskabsmæssig værdi 31. december 1,6 2,0    2,5    
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 Koncern   

mio. kr. 2013 2012 2011 
 

   

10 Varebeholdninger 
Råvarer og hjælpematerialer 14,4 15,7 11,0 

Varer under fremstilling 11,0 2,2 7,8 

Fremstillede varer og handelsvarer 2,7 1,2 0,3 
 

   

 28,1 19,1 19,1 

 
   

 

11 Igangværende arbejder for fremmed regning  
Salgsværdi af udført arbejde 724,0 614,4 473,8 

Acontofaktureringer  -723,1 -631,0 -454,7 
 

   

 0,9 -16,6 19,1 

 
   

der indregnes således:    

Igangværende arbejde for fremmed regning (aktiver) 110,9 109,8 107,6 

Igangværende arbejder (forpligtelser) -110,0 -126,4 -88,5 
 

   

 0,9 -16,6 19,1 

 
   

 

12 Udskudt skat 
Udskudt skatteaktiv    

Udskudt skat 1. januar 0,8 0,6 1,5 

Årets regulering af udskudt skat 1,1 0,2 -0,9 

Regulering af udskudt skat som følge af ændret skatteprocent -0,1 0,0 0,0 
 

   

Udskudt skatteaktiv 31. december  1,8 0,8 0,6 

 
   

Udskudt skatteaktiv vedrører:    

Finansielle anlægsaktiver 0,0 0,1 0,3 

Skattemæssige underskud 1,8 0,7 0,3 
 

   

 1,8 0,8 0,6 

 
   

Udskudt skat    

Udskudt skat 1. januar 4,5 2,5 2,0 

Regulering af udskudt skat tidligere år -0,1 0,0 0,0 

Årets regulering af udskudt skat 0,5 2,0 0,5 

Regulering af udskudt skat som følge af ændret skatteprocent 0,2 0,0 0,0 
 

   

Udskudt skat 31. december  5,1 4,5 2,5 

 
   

Hensættelser til udskudt skat vedrører:    

Immaterielle anlægsaktiver 0,1 0,3 0,4 

Materielle anlægsaktiver -0,8 0,4 0,4 

Omsætningsaktiver 9,7 9,3 5,1 

Skattemæssigt underskud -3,9 -5,5 -3,4 
 

   

 5,1 4,5 2,5 
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 Koncern   

mio. kr. 2013 2012 2011 
 

   

13 Likvide beholdninger 
Frie midler 98,0 96,3 139,1 

Bundne midler 28,4 50,0 25,8 
 

   

 126,4 146,3 164,9 
  

   

Bundne midler omfatter indestående på sikringskonto samt midler til viderebetaling til projektpartnere. 

 

14 Egenkapital 
 

Saldo 1. januar 488,4 441,6 407,9 

Overført resultat jf. resultatdisponering 32,7 43,4 35,4 

Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber -0,2 0,6 -0,4 

Værdiregulering af sikringsinstrumenter 1,9 2,8 -1,3 
 

   

Saldo 31. december 522,8 488,4 441,6 

 
   

15 Langfristet gæld 
Prioritetsgæld 0,0 14,8 46,7 
 

   

 0,0 14,8 46,7 

 
   

 

16 Anden gæld 
Feriepengeforpligtelse 86,0 83,3 74,1 

Andre forpligtelser 4,6 4,8 14,9 

Skyldig A-skat 0,5 0,9 0,7 

Skyldig merværdiafgift 7,3 2,1 0,0 

Andre skyldige poster 46,8 43,1 31,7 

Diverse deposita 0,6 0,8 1,2 
 

   

 145,8 135,0 122,6 

  
   

17 Honorar til revisor 
Lovpligtig revision 0,7 0,7 0,8 

Erklæringsopgaver med sikkerhed 0,5 0,6 0,7 

Skatterådgivning 0,3 0,2 0,1 
 

   

Samlet honorar til KPMG 1,5 1,5 1,6 
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 Koncern   

mio. kr. 2013 2012 2011 
 

   

18 Pantsætninger  
Til sikkerhed for prioritetsgæld (ejerpantebreve 

     i Instituttets ejendom), nom. 0,0 14,9 46,8 

 
   

Garantiforpligtelser 
Til sikkerhed for modtagne acontobetalinger og betalingsgaranti over 

for bygherre 82,1 55,9 33,1 

 
   

Husleje- og leasingforpligtelser 
Huslejeforpligtelse    

Forpligtelse inden for de næste 5 år 21,7 22,5 22,6 

Det kommende års forpligtelse 8,9 10,9 9,0 

    

Operationelle leasingkontrakter    

Forpligtelse inden for de næste 5 år 0,5 0,7 0,8 

Det kommende års forpligtelse 0,5 0,6 0,6 

19 Eventualforpligtelser m.v. 

Koncernen er part i enkelte tvister, hvis udfald ikke skønnes at påvirke den finansielle stilling. 

Koncernen deltager i projekter, der under visse betingelser kan medføre en forpligtelse til at tilbagebetale det mod-

tagne tilskud. Hvor det skønnes sandsynligt hensættes til forpligtelsen. 

Koncernen stiller sikkerhed for medarbejdernes brug af Mastercard. 

20 Afledte finansielle instrumenter  

Som led i sikring af enkeltstående kontrakter i fremmed valuta anvender koncernen valutaterminskontrakter. De 

indgående kontrakter kan specificeres således: 

  Kontraktmæssig værdi 

Gevinster og tab indregnet i  

egenkapitalen     

mio.kr. Periode 2013 2012 2011 2013 2012 2011 
 

       

        

Koncernen 0-12 måneder 18,1 40,0 47,9 0,6 -1,4 -4,1 

 Over 12 mdr. 0,8 4,3 0,0 0,0 0,1 0,0 

        
 Valutaterminskontrakterne er indgået i CAD, GBP og USD.  

21 Nærtstående parter  

Instituttets nærtstående parter, med betydelig indflydelse, omfatter bestyrelse og direktion.  

Instituttet har ingen transaktioner med nærtstående parter, ud over sædvanlig samhandel med dattervirksomheder 

og associeret virksomhed. Transaktioner sker på markedsmæssige vilkår. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Teknologisk Institut for 

2013 er aflagt i overensstemmelse med års-

regnskabslovens bestemmelser for klasse 

C-virksomheder (stor). 

Der er under henvisning til årsregnskabslo-

vens §23, stk. 4 foretaget tilpasning af de i 

loven anviste skemakrav for resultatopgø-

relsen med henblik på at vise koncernens 

forretningsaktivitet som godkendt teknolo-

gisk serviceinstitut. 

Koncern- og årsregnskabet er aflagt efter 

samme regnskabspraksis som sidste år.  

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er 

sandsynligt, at fremtidige økonomiske for-

dele 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 forpligtel-

sens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og for-

pligtelser til kostpris. Efterfølgende måles 

aktiver og forpligtelser som beskrevet for 

hvert enkelt regnskabselement nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til 

gevinster, tab og risici, der fremkommer, 

inden årsrapporten aflægges, og som be- 

eller afkræfter forhold, der eksisterede på 

balancedagen. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i 

takt med, at de indtjenes, herunder indreg-

nes værdireguleringer af finansielle aktiver 

og forpligtelser, der måles til dagsværdi el-

ler amortiseret kostpris. Endvidere indreg-

nes omkostninger, der er afholdt for at 

opnå årets indtjening, herunder afskrivnin-

ger, nedskrivninger og hensatte forpligtel-

ser samt tilbageførsler som følge af æn-

drede regnskabsmæssige skøn af beløb, 

der tidligere har været indregnet i resultat-

opgørelsen. 

Koncernregnskabet 

Koncernregnskabet omfatter modervirk-

somheden Teknologisk Institut samt dat-

tervirksomheder, hvori Teknologisk Insti-

tut direkte eller indirekte besidder mere 

end 50 % af stemmerettighederne eller på 

anden måde har bestemmende indflydelse. 

Virksomheder, hvori koncernen besidder 

mellem 20 % og 50 % af stemmerettighe-

derne og udøver betydelig, men ikke be-

stemmende indflydelse, betragtes som as-

socierede virksomheder, jf. koncernover-

sigten. 

Ved konsolideringen foretages eliminering 

af koncerninterne indtægter og omkostnin-

ger, aktiebesiddelser, interne mellemvæ-

render og udbytter samt realiserede og ure-

aliserede fortjenester og tab ved transakti-

oner mellem de konsoliderede virksomhe-

der. 

Kapitalandele i dattervirksomheder udlig-

nes med den forholdsmæssige andel af dat-

tervirksomheders dagsværdi af nettoakti-

ver og forpligtelser på anskaffelsestids-

punktet. 

Nyerhvervede eller nystiftede virksomhe-

der indregnes i koncernregnskabet fra an-

skaffelsestidspunktet. Solgte eller afvik-

lede virksomheder indregnes i den konso-

liderede resultatopgørelse frem til afståel-

sestidspunktet. Sammenligningstal korri-

geres ikke for nyerhvervede, solgte eller 

afviklede virksomheder. 

Ved køb af nye virksomheder anvendes 

overtagelsesmetoden, hvorefter de nytil-

købte virksomheders identificerede aktiver 

og forpligtelser måles til dagsværdi på er-

hvervelsestidspunktet. Der indregnes en 

hensat forpligtelse til dækning af omkost-

ninger ved besluttede og offentliggjorte 

omstruktureringer i den erhvervede virk-

somhed i forbindelse med købet. Der ind-

regnes udskudt skat af de foretagne omvur-

deringer. 



 

 

Uddrag af koncernregnskab 1. januar – 31. december 

 

14 

 

Teknologisk Institut 

 2013 

 

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem 

kostpris og dagsværdi af overtagne identi-

ficerede aktiver og forpligtelse, indregnes 

under immaterielle anlægsaktiver og af-

skrives systematisk over resultatopgørel-

sen efter en individuel vurdering af den 

økonomiske levetid, dog maksimalt 5 år.  

Negative forskelsbeløb (negativ goodwill), 

der modsvarer en forventet ugunstig ud-

vikling i de pågældende virksomheder, 

indregnes i balancen under periodeaf-

grænsningsposter og indregnes i resultat-

opgørelsen i takt med, at den ugunstige ud-

vikling realiseres. Af negativ goodwill, der 

ikke relaterer sig til forventet ugunstig ud-

vikling, indregnes i balancen et beløb sva-

rende til dagsværdien af ikke-monetære 

aktiver, der efterfølgende indregnes i re-

sultatopgørelsen over de ikke-monetære 

aktivers gennemsnitlige levetid. 

Goodwill og negativ goodwill fra erhver-

vede virksomheder kan reguleres indtil ud-

gangen af året efter anskaffelsen. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af dat-

tervirksomheder og associerede virksom-

heder opgøres som forskellen mellem 

salgssummen eller afviklingssummen og 

den regnskabsmæssige værdi af nettoakti-

ver på salgstidspunktet inkl. ikke-afskrevet 

goodwill samt forventede omkostninger til 

salg eller afvikling. 

Minoritetsinteresser 

I koncernregnskabet indregnes dattervirk-

somhedernes regnskabsposter 100 %. Mi-

noritetsinteressernes forholdsmæssige an-

del af dattervirksomheders resultat og 

egenkapital opgøres årligt og indregnes 

som særskilte poster under resultatopgø-

relse og balance. 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes 

ved første indregning til transaktionsda-

gens kurs. Valutakursdifferencer, der op-

står mellem transaktionsdagens kurs og 

kursen på betalingsdagen, indregnes i re-

sultatopgørelsen som en finansiel post. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære 

poster i fremmed valuta omregnes til ba-

lancedagens valutakurs. Forskellen mel-

lem balancedagens kurs og kursen på tids-

punktet for tilgodehavendets eller gælds-

forpligtelsens opståen eller indregning i se-

neste årsrapport indregnes i resultatopgø-

relsen under finansielle indtægter og om-

kostninger. 

Kursregulering af mellemværender med 

selvstændige udenlandske dattervirksom-

heder, der anses for en del af den samlede 

investering i dattervirksomheden, indreg-

nes direkte i egenkapitalen. Tilsvarende 

indregnes valutakursgevinster og –tab på 

lån og afledte finansielle instrumenter ind-

gået til kurssikring af udenlandske datter-

virksomheder direkte i egenkapitalen. 

Udenlandske dattervirksomheders resul-

tatopgørelse omregnes til en gennemsnitlig 

valutakurs og balanceposter til balanceda-

gens valutakurser. Kursdifferencer, opstået 

ved omregning af dattervirksomheders 

egenkapital ved årets begyndelse til balan-

cedagens valutakurs samt ved omregning 

af resultatopgørelser fra gennemsnitskur-

ser til balancedagens valutakurser, indreg-

nes direkte i egenkapitalen. 

Afledte finansielle instrumenter 

Afledte finansielle instrumenter indregnes 

første gang i balancen til kostpris og måles 

efterfølgende til dagsværdi. Positive og ne-

gative dagsværdier af afledte finansielle 

instrumenter indgår i andre tilgodehaven-

der, henholdsvis anden gæld. 

Ændring i dagsværdien af afledte finan-

sielle instrumenter, der er klassificeret som 

og opfylder kriterierne for sikring af dags-

værdien af et indregnet aktiv eller en ind-

regnet forpligtelse, indregnes i resultatop-

gørelsen sammen med ændringer i dags-

værdien af det sikrede aktiv eller den sik-

rede forpligtelse. 
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Ændring i dagsværdien af afledte finan-

sielle instrumenter, der er klassificeret som 

og opfylder betingelserne for sikring af 

fremtidige aktiver og forpligtelser, indreg-

nes i andre tilgodehavender eller anden 

gæld samt i egenkapitalen. Resulterer den 

fremtidige transaktion i indregning af akti-

ver eller forpligtelser, overføres beløb, 

som tidligere er indregnet under egenkapi-

talen til kostprisen for henholdsvis aktivet 

eller forpligtelsen. Resulterer den fremti-

dige transaktion i indtægter eller omkost-

ninger, overføres beløb, som er indregnet i 

egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den 

periode, hvor det sikrede påvirker resultat-

opgørelsen. 

For afledte finansielle instrumenter, som 

ikke opfylder betingelserne for behandling 

som sikringsinstrumenter, indregnes æn-

dringer i dagsværdi løbende i resultatopgø-

relsen. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Teknologisk Instituts omsætning er opdelt 

i 3 kategorier: Kommercielle aktiviteter, 

forsknings- og udviklingsaktiviteter samt 

resultatkontraktaktiviteter. I kommercielle 

aktiviteter indgår opgaver, som løses for 

private og offentlige kunder og hvor kun-

den ejer rettighederne til resultatet af opga-

ven. Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

løses for danske og udenlandske bevil-

lingsgivere. Resultaterne af disse opgaver 

vil via bevillingsgiverne blive offentligt 

tilgængelige.   Resultatkontraktaktiviteter 

er en række opgaver, som løses for Rådet 

for Teknologi og Innovation og hvor det 

overordnede formål er at give små og mel-

lemstore virksomheder mulighed for hur-

tigt og effektivt at drage nytte af ny viden 

og nye teknologier. 

Som indtægtskriterium anvendes fakture-

ringskriteriet, hvorefter indtægter indreg-

nes i resultatopgørelsen i takt med fakture-

ring. 

Ved større og længerevarende kontrakter 

for fremmed regning indregnes efter pro-

duktionskriteriet, hvilket medfører, at 

avancen på solgte ydelser indregnes i re-

sultatopgørelsen i takt med udførelse af ar-

bejdet. 

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms 

og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. 

Alle former for afgivne rabatter indregnes 

i nettoomsætningen. 

Projektomkostninger 

Projektomkostninger indeholder årets af-

holdte omkostninger ekskl. gager, som di-

rekte kan henføres til de enkelte projekter. 

Forskning og udvikling 

Forsknings- og udviklingsomkostninger 

samt aftalte udviklingsomkostninger til 

opfyldelse af indgåede projektaftaler, der 

udføres uden vederlag, indregnes i resul-

tatopgørelsen under projektomkostninger 

og personaleudgifter afhængig af arten. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter om-

kostninger til distribution, salg, reklame, ad-

ministration, lokaler, tab på tilgodehaven-

der, operationelle leasingaftaler m.v. 

Andre driftsindtægter og -udgifter 

Andre driftsindtægter og -udgifter indehol-

der regnskabsposter af sekundær karakter, 

i forhold til virksomhedens aktiviteter, her-

under gevinst og tab ved salg af anlægsak-

tiver. 

Resultat af kapitalandele i datter-

virksomheder og associeret virk-

somhed 

I modervirksomhedens resultatopgørelse 

indregnes den forholdsmæssige andel af de 

enkelte dattervirksomheders resultat efter 



 

 

Uddrag af koncernregnskab 1. januar – 31. december 

 

16 

 

Teknologisk Institut 

 2013 

 

skat efter fuld eliminering af intern avance 

og tab. 

I både modervirksomhedens og koncer-

nens resultatopgørelser indregnes den for-

holdsmæssige andel af den associeret virk-

somheds resultat efter skat efter elimine-

ring af forholdsmæssig andel af intern 

avance og tab. 

Finansielle indtægter og omkostnin-

ger 

Finansielle indtægter og omkostninger in-

deholder renter, kursgevinster og -tab ved-

rørende værdipapirer, gæld og transaktio-

ner i fremmed valuta, samt godtgørelser 

under acontoskatteordningen m.v. 

Skat af årets resultat  

Teknologisk Institut er som Godkendt 

Teknologisk Serviceinstitut undtaget fra 

skattepligt. 

Danske datterselskaber, der er skatteplig-

tige, er omfattet af de danske regler om 

tvungen sambeskatning. Dattervirksomhe-

der indgår i sambeskatningen fra det tids-

punkt, hvor de indgår i konsolideringen i 

koncernregnskabet, og frem til det tids-

punkt, hvor de udgår fra konsolideringen. 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles 

ved afregning af sambeskatningsbidrag 

mellem de sambeskattede virksomheder i 

forhold til disses skattepligtige indkom-

ster. I tilknytning hertil modtager virksom-

heder med skattemæssigt underskud sam-

beskatningsbidrag fra virksomheder, der 

har kunnet anvende dette underskud til 

nedsættelse af eget skattemæssigt over-

skud. 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat 

og forskydning i udskudt skat, indregnes i 

resultatopgørelsen med den del, der kan 

henføres til årets resultat, og direkte i egen-

kapitalen med den, der kan henføres til po-

steringer direkte i egenkapitalen.   

Balancen 

Immaterielle anlægsaktiver 

Goodwill 

Goodwill afskrives over den vurderede 

økonomiske levetid, der fastlægges på 

baggrund af ledelsens erfaringer inden for 

de enkelte forretningsområder. Goodwill 

afskrives lineært over afskrivningsperio-

den, der udgør 5 år. Den regnskabsmæs-

sige værdi af goodwill vurderes løbende og 

nedskrives til genindvindingsværdi over 

resultatopgørelsen, såfremt den regnskabs-

mæssige værdi overstiger de forventede 

fremtidige nettoindtægter fra den virksom-

hed eller aktivitet, som goodwill er knyttet 

til. 

 

Udviklingsomkostninger 

Udviklingsomkostninger omfatter omkost-

ninger, gager og afskrivninger, der direkte 

og indirekte kan henføres til Instituttets ud-

viklingsprojekter. 

Udviklingsprojekter, der er klart define-

rede og identificerbare, og hvor den tekni-

ske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige res-

sourcer og et potentielt fremtidigt marked 

eller udviklingsmulighed i virksomheden 

kan påvises, og hvor det er hensigten at 

fremstille, markedsføre eller anvende pro-

jektet, indregnes som immaterielle anlægs-

aktiver, hvis kostprisen kan opgøres påli-

deligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed 

for, at den fremtidige indtjening kan dække 

salgs- og administrationsomkostninger 

mv. samt udviklingsomkostningerne. Øv-

rige udviklingsomkostninger indregnes i 

resultatopgørelsen, efterhånden som om-

kostningerne afholdes. 

Udviklingsomkostninger, der er indregnet 

i balancen, måles til kostpris med fradrag 

af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
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Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet 

afskrives udviklingsomkostningerne line-

ært over den vurderede økonomiske brugs-

tid. Afskrivningsperioden udgør sædvan-

ligvis 5 år. 

Patenter og licenser 

Patenter og licenser måles til kostpris med 

fradrag af akkumulerede afskrivninger. Pa-

tenter afskrives lineært over den resterende 

patentperiode og licenser afskrives over af-

taleperioden, dog maksimalt fem år. For-

tjeneste og tab ved afhændelse af patenter 

og licenser opgøres som forskellen mellem 

salgsomkostninger og den regnskabsmæs-

sige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste 

og tab indregnes i resultatopgørelsen under 

andre driftsindtægter og andre eksterne 

omkostningner. 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger, produktionsanlæg 

og maskiner samt andre anlæg, driftsmate-

riel og inventar måles til kostpris med fra-

drag af akkumulerede af- og nedskrivnin-

ger. Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og 

omkostninger direkte tilknyttet anskaffel-

sen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar 

til brug. For egenfremstillede aktiver om-

fatter kostprisen direkte og indirekte om-

kostninger til materialer, komponenter, un-

derleverandører og løn. Der indregnes ikke 

renter i kostprisen. 

Der foretages lineære afskrivninger over 

den forventede brugstid, baseret på føl-

gende vurdering af aktivernes forventede 

brugstider: 

  

Bygninger 50 år 

Maskiner, udstyr mv. 5 år 

IT-udstyr 3 år 

  

Materielle anlægsaktiver nedskrives til 

genindvindingsværdien, såfremt denne er 

lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Der foretages årligt nedskrivningstest af 

hvert enkelte aktiv henholdsvis grupper af 

aktiver. Afskrivninger indregnes i resultat-

opgørelsen under af- og nedskrivninger. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af mate-

rielle anlægsaktiver opgøres som forskel-

len mellem salgsprisen med fradrag af 

salgsomkostninger og den regnskabsmæs-

sige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste 

og tab indregnes i resultatopgørelsen under 

andre driftsindtægter og andre eksterne 

omkostninger.   

 

Leasingkontrakter 

Leasingkontrakter vedrørende anlægsakti-

ver, hvor instituttet har alle væsentlige ri-

sici og fordele forbundet med ejendomsret-

ten (finansiel leasing), måles ved første 

indregning i balancen til laveste værdi af 

dagsværdi og nutidsværdien af de fremti-

dige leasingydelser. Ved beregning af nu-

tidsværdien anvendes leasingaftalens in-

terne rentefod som diskonteringsfaktor el-

ler Instituttets alternative lånerente. Finan-

sielt leasede aktiver behandles herefter 

som instituttets øvrige anlægsaktiver. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse 

indregnes i balancen som en gældsforplig-

telse, og leasingydelsens rentedel indreg-

nes over kontraktens løbetid i resultatop-

gørelsen. 

Alle øvrige leasingkontrakter er operatio-

nel leasing. Ydelser i forbindelse med ope-

rationel leasing og øvrige lejeaftaler ind-

regnes i resultatopgørelsen over kontrak-

tens løbetid. Instituttets samlede forplig-

telse vedrørende operationelle leasing- og 

lejeaftaler oplyses under eventualforplig-

telser m.v. 

Kapitalandele i dattervirksomheder 

og associeret virksomhed 

Kapitalandele i dattervirksomheder og as-

socierede virksomheder måles efter den in-

dre værdis metode. 
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Kapitalandele i dattervirksomheder og as-

socierede virksomheder måles til den for-

holdsmæssige andel af virksomhedernes 

indre værdi opgjort efter Instituttets regn-

skabspraksis med fradrag eller tillæg af 

urealiserede koncerninterne avancer og 

tab, og med tillæg eller fradrag af reste-

rende værdi af positiv eller negativ good-

will. 

Kapitalandele i dattervirksomheder og as-

socierede virksomheder med regnskabs-

mæssigt negativ indre værdi måles til 0 kr., 

og et eventuelt tilgodehavende hos disse 

virksomheder nedskrives i det omfang, til-

godehavendet er uerholdeligt. I det omfang 

modervirksomheden har en retlig eller fak-

tisk forpligtelse til at dække en underba-

lance, der overstiger tilgodehavendet, ind-

regnes det resterende beløb under hensatte 

forpligtelser. 

Nettoopskrivning af kapitalandele i datter-

virksomheder og associerede virksomhe-

der vises som reserve for nettoopskrivning 

efter den indre værdis metode i egenkapi-

talen i det omfang, den regnskabsmæssige 

værdi overstiger kostprisen. 

Varebeholdninger  

Varebeholdninger måles til kostpris efter 

FIFO-metoden. Er nettorealisationsvær-

dien lavere end kostprisen, nedskrives til 

denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og 

hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris 

med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 

Nettorealisationsværdien for varebehold-

ninger opgøres som salgssum med fradrag 

af færdiggørelsesomkostninger og omkost-

ninger, der afholdes for at effektuere sal-

get, og fastsættes under hensyntagen til 

omsættelighed, ukurans og udvikling i for-

ventet salgspris.  

Andre værdipapirer, lån og kapital-

andele 

Andre værdipapirer, lån og kapitalandele 

måles til kostpris. Såfremt der er indikati-

oner på værdiforringelse, foretages ned-

skrivning. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret 

kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af 

tab efter en individuel vurdering af tilgo-

dehavenderne. 

Igangværende arbejder for frem-

med regning 

Igangværende arbejder for fremmed reg-

ning vedrører større og længerevarende 

projekter måles til salgsværdien af det ud-

førte arbejde. Salgsværdien måles på bag-

grund af færdiggørelsesgraden på balance-

dagen og de samlede forventede indtægter 

på det enkelte igangværende arbejde. 

Når salgsværdien på en kontrakt ikke kan 

opgøres pålideligt, måles salgsværdien til 

de medgåede omkostninger eller nettorea-

lisationsværdien, hvis denne er lavere. 

Det enkelte igangværende arbejde indreg-

nes i balancen under tilgodehavender eller 

gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af 

summen af de entreprisekontrakter, hvor 

salgsværdien af det udførte arbejde over-

stiger acontofaktureringer.   

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet un-

der aktiver, omfatter afholdte omkostnin-

ger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodeha-

vende aktuel skat, som vedrører dattersel-

skaberne i koncernen, indregnes i balancen 

som beregnet skat af årets skattepligtige 

indkomst, reguleret for skat af tidligere års 
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skattepligtige indkomster samt for de be-

talte acontoskatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorien-

terede gældsmetode af alle midlertidige 

forskelle mellem regnskabsmæssig og 

skattemæssig værdi af aktiver og forplig-

telser. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatte-

værdien af fremførselsberettigede skatte-

mæssige underskud, indregnes med den 

værdi, hvortil de forventes anvendt. 

Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser omfatter forventede 

omkostninger til garantiforpligtelser. Ga-

rantiforpligtelser omfatter forpligtelser in-

den for garantiperioden på 1-2 år.  

De hensatte forpligtelser måles til nettore-

alisationsværdi.  

Gældsforpligtelser 

Prioritetsgæld indregnes til restværdi. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til netto-

realisationsværdi.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet un-

der forpligtelser, omfatter modtagne beta-

linger vedrørende indtægter i de efterføl-

gende år. 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens 

pengestrømme fordelt på drifts-, investe-

rings- og finansieringsaktivitet for året, 

årets forskydning i likvider samt koncer-

nens likvider ved årets begyndelse og slut-

ning. 

Likviditetsvirkning af køb og salg af virk-

somheder vises separat under penge-

strømme fra  

investeringsaktivitet. I pengestrømsopgø-

relsen indregnes pengestrømme vedrø-

rende købte virksomheder fra anskaffel-

sestidspunktet, og pengestrømme vedrø-

rende solgte virksomheder indregnes frem 

til salgstidspunktet. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres 

som andel af resultatet reguleret for ikke-

kontante driftsposter, ændring i driftskapi-

tal samt betalt selskabsskat. 

Pengestrøm til investeringsaktivitet 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 

omfatter betaling i forbindelse med køb og 

salg af virksomheder og aktiviteter samt 

køb og salg af immaterielle, materielle og 

finansielle anlægsaktiver. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivi-

tet 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 

omfatter ændringer i størrelse eller sam-

mensætning af Instituttets kapital og om-

kostninger forbundet hermed samt opta-

gelse af lån samt afdrag på rentebærende 

gæld.    

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger 

samt kortfristede værdipapirer med en lø-

betid under 3 måneder, og som uden hin-

dring kan omsættes til likvide beholdnin-

ger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici 

for værdiændringer. 

Segmentoplysninger 

Der gives omsætningsoplysninger på kon-

cernens primære segmenter. Segmentop-

lysningerne følger koncernens regnskabs-

praksis, risici og interne økonomistyring. 

De primære segmenter omfatter koncer-

nens forskellige aktiviteter (divisioner og 

selskaber). 
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Nøgletal 

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: 

  

Overskudsgrad  

 

 

Egenkapitalandel  
Egenkapital ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo
  

   

Likviditetsgrad 

 

 

Egenfinansieret udviklingsandel 
Egenfinansieret udvikling i %  

 af omsætningen 

  

 

 

 

 

Resultat af primær drift  

x 100 

Nettoomsætning 

Omsætningsaktiver x 100 

Kortfristet gæld 


