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LEDELSESBERETNING   |  OM HM ENTREPRENØR A/S

Vi flytter Himmelbjerget, mens du sover

Entreprenørfirma med speciale inden for jord, kloak, beton og belægning.

Vi har ikke langt fra ord til handling
HM Entreprenør har adresse på Orionvej i Horsens, og her fulgte traditionerne med, fra da firmaet 
først flyttede fra Hovedgård til Glud og senere til Horsens. Dette skete også i takt med, at vi skif-
tede navn til HM Entreprenør A/S. En del af mandskabet flyttede ligeledes med, men siden er både 
maskinpark og antallet af medarbejdere vokset til det dobbelte.

Vi har traditionerne med i bagagen, samtidig med at fornyelsen er til at få øje på. Vi har en ny og 
meget alsidig maskinpark og er p.t. ca. 112 medarbejdere. Fra vores helt centrale udgangspunkt 
opererer vi i hele Danmark – klar til at levere entreprenørarbejde af bedste kvalitet.

Vi passer på miljøet
HM Entreprenør lever af at forandre, nyetablere og bygge op i en verden, der kun er til låns. 
Vi har for længst erkendt, at fortsat vækst kræver, at vi omgås natur og miljø nænsomt og lader 
være med at bryde ned.

Ved at anvende de nyeste maskiner og den mest moderne teknologi inden for vores fag, og med 
grundige, logistiske overvejelser, begrænser vi brugen af brændstof og dermed CO2-udslippet. 
Daglig vedligehold og tjek af maskinparken betyder, at vi ikke alene sparer tid og penge på 
reparationer men også mindsker risikoen for unødig brug af reservedele, brændstof eller anden 
energi.

Ude på vores arbejdspladser sørger ansvarsbevidste formænd og medarbejdere for, at orden og 
ryddelighed er en selvfølgelighed. Derved sparer vi ikke alene tid og penge – vi letter også vores 
daglige arbejdsgang, og frem for alt skåner vi miljøet. Vi sorterer vores affald i containere og sørger 
for, at mest muligt kan genanvendes. Vi sikrer, at alt problemaffald ender i deponi, hvor det hører 
hjemme. Vi ved, at de naturskabte ressourcer ikke er uudtømmelige, så vi passer på dem, hvor vi 
kan.

Men vi er committed til at fortsætte. Dette er starten, og vi vil gerne fokusere og udbygge over de 
næste år. 

112medarbejdere 

Vores filosofi er, at glade og til-
fredse medarbejdere er dygtige 
og ansvarsfulde medarbejdere. 
Vi er overbevist om, at hvis vores 
ansatte har det godt, har virksom-
heden det godt.

51års erfaring

HM A/S har 51 års erfaring med 
kerneområderne jordarbejde, 
byggemodning, kloak, beton og 
belægning.
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Vi ønsker at levere arbejde 
i bedste kvalitet og til tiden 
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Hos os er ”godt nok” ikke godt nok. Det skal være i orden.
Vi vil gerne vokse, men vækst er ikke et mål i sig selv for HM Entreprenør. 
Først og fremmest vil vi levere arbejde i bedste kvalitet og til tiden, holde 
vores ord og gøre en forskel for vores kunder.

Det er hurtigt ind og hurtigt ud, når en aftale er på plads. Tidsplanen 
overholdes naturligvis til punkt og prikke, og lige så selvfølgeligt er det, 
at pladsen er pæn, ordentlig og ryddelig, når HM Entreprenør har været 
der. Den regel gælder hver dag i byggeperioden og naturligvis også, når 
arbejdet er færdigt.

Vi stiller altid med det bedst mulige materiel og sørger for, at vores 
medarbejdere er kvalificerede og motiverede til at levere et solidt stykke 
arbejde, og vi vil bruge gode materialer fra sikre leverandører. For 
allervigtigst er det, at vi aldrig slækker på kvaliteten. Hos os er ”godt nok” 
ikke godt nok. Det skal være i orden! Bedre bliver det ikke, når man skal 
sige det på jysk.

Sikkerhed har altid høj prioritet
Sikkerhed har altid høj prioritet – både på vores pladser og vores egen 
lokation. Derfor arbejder vi hver dag for at forebygge arbejdsulykker og 
skabe en sikker arbejdsplads. Vi arbejder struktureret med at identificere 
årsager til fejl og ulykker, så vi kan lære af dem. Dette er bl.a. struk-
tureret gennem vores sikkerhedsudvalg, uddannelse og politikker. 

LEDELSESBERETNING   |  VORES VISION
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LEDELSESBERETNING   |  STATUS PÅ ÅRET DER ER GÅET OG VORES FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN 

Et år med fokus på udvikling 

Organisatoriske ændringer for fremtiden
Det forgangne år har budt på store organisatoriske 
omstruktureringer i HM Entreprenør A/S. Først og frem-
mest blev stafetten, på direktørposten, i begyndelsen 
af regnskabsåret givet videre fra indehaver Michael 
Mortensen, som har stået i spidsen for virksomhedens 
imponerende vækst siden 2008, til Kasper Lægdsmand 
Lauritsen. Ejerkredsen er endvidere udvidet med Kasper 
Lægdsmand Lauritsen og Søren Frederiksen, som har 
været ingeniør i HM Entreprenør A/S gennem mange år.

Med en ny direktør i spidsen har der i det forgangne år 
været investeringer i og stort fokus på udvikling af den 
eksisterende forretning på både organisatorisk og det 
øvrige plan. Dette alt sammen med henblik på at sikre 
et godt fundament til at videreføre og udvikle entrepre-
nørforretningen i den samme dynamiske og udviklings-
orienterede ånd, som virksomheden har været drevet 
efter gennem årene.

Ændringerne skal skabe fundamentet og bane vejen 
for et stærkere fokus på og en fortsat udvikling af 
kerneaktiviteterne og dna’et i HM Entreprenør A/S; 
entreprenørforretningen med speciale inden for jord, 
kloak, beton, byggemodning og belægning.

Fortsat udviklingsfokus i det kommende år
I det kommende år vil der være et stort fokus på fortsat 
udvikling af organisationen og øvrige dele af virksomhed-
en med henblik på at forberede virksomheden til de 
muligheder, som usikre tider og et forventeligt udfor-
dret marked erfaringsmæssigt frembyder.

Med en styrket organisationsstruktur og et stærkere 
strategisk fokus står virksomheden stærkt sammen med 

de gode og trofaste medarbejdere, leverandører, kunder 
og andre samarbejdspartnere, som virksomheden er 
funderet på og skal udvikle sig med i fremtiden.

Samtidig med etableringen af en ny direktion i HM er 
der foretaget en større organisatorisk omlægning af 
aktiviteterne i koncernen med bl.a. udskilning af pro-
jektudviklings- og investeringsaktiviteterne til en ny 
organisatorisk enhed under navnet Mortensen Gruppen.

Samtidig vil et forstærket strategisk fokus i Mortensen 
Gruppen muliggøre en succesfuld forfølgelse af syn-
ergier og intern udveksling af gruppens tværgående 
kompetencer, som ligeledes giver virksomheden et 
solidt fundament for fremtidig vækst.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2021/22 udviser et 
overskud på kr. 19.019.850, og selskabets balance 
pr. 30. september 2022 udviser en egenkapital på 
kr. 44.496.399.

Årets resultat anses for tilfredsstillende og som 
forventet.

Forventninger til det kommende regnskabsår
Vores forventninger til det kommende regnskabsår er 
positive. I kraft af vores ordrebeholdning på nuværende 
tidspunkt forventer vi fortsat stor aktivitet inden for 
vores kernekompetencer. Vi forventer, at omsætning, 
resultat og overskudsgrad vil ligge på niveau med 
regnskabsåret 2021/2022.

KASPER LÆGDSMAND LAURITSEN
ADM. DIREKTØR
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LEDELSESBERETNING | HOVED- OG NØGLETAL

5-års udvikling hos HM Entreprenør A/S

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Balancesum

Årets resultat

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejledning. 
Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.
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2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Nettoomsætning 379.745 318.057 286.345 411.029 487.455
Resultat af primær drift 28.601 28.660 30.683 61.097 24.942
Resultat af finansielle poster (458) (412) (749) (237) (355)
Årets resultat 21.767 21.913 23.289 47.286 19.020
Balancesum 145.444 174.416 113.528 186.063 181.941
Egenkapital 49.488 71.401 49.690 71.976 44.496

- driftsaktivitet 1.009 (11.119) 24.922 76.670 (3.191)
- investeringsaktivitet 0 (51.802) 100.546 (18.195) 17.626
- finansieringsaktivitet 0 0 (45.000) (25.000) (46.500)
Årets forskydning i likvider 1.009 (62.921) 80.468 33.475 (32.065)

Afkastningsgrad 23,7% 17,9% 21,3% 40,8% 13,6% 
Soliditetsgrad 34,0% 40,9% 43,8% 38,7% 24,5% 

Hovedtal

Pengestrømme fra:

Nøgletal
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LEDELSESBERETNING   |   FAGOMRÅDER

Vi er specialister inden for bygge- og anlægsprojekter

BYGGEMODNING KLOAK BETON BELÆGNING

Vi er den ideelle samarbejdspartner, når et stort byggeri går i gang. 
Vi graver grunden og støber fundamentet. 

HM Entreprenør har en ny og velholdt maskinpark til alle former for 
jordarbejde, når grunden skal byggemodnes, og pladsen udenom 
gøres klar til opholdsarealer, grønne områder og parkeringspladser.

Vi graver råjorden og mulden væk, oprenser forurenet jord om 
nødvendigt, graver ud til sokkel eller til kælder i stort format og er 
eksperter i terrænregulering både undervejs og efter, at et byggeri 
er færdigt.

Jordarbejde og byggemodning 
– HM Entreprenør skaber grunden

Vi har mere end 50 års 
erfaring, når det drejer 
sig om kloakarbejde. Vi 
er samarbejdspartner for 
en række kommuner og 
spildevandsselskaber, både 
når det gælder almindelig 
kloakrenovering og kloak-
separering, da regnvand og 
spildevand skal skilles fra 
hinanden, og når der er tale 
om helt nye kloakanlæg.

Kloakarbejde

Når grunden er gravet ud, 
skal fundamentet støbes. 
Vi har dygtige og veluddan-
nede struktører, som er 
parat til enhver form for 
betonstøbning, uanset om 
det handler om en simpel 
sokkel, eller der er tale om 
et mere kompliceret funda-
ment.

Støbe- og betonarbejde Belægning

Vi har stor erfaring med 
næsten enhver form for 
belægningsarbejde –
brolægning, coloc eller 
andre former for sten 
og fliser, som passer ind 
i gadebilledet eller på 
parkeringspladsen og 
opholdsarealerne.

JORDARBEJDE
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VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE  |  VORES VÆRDIER

Vores værdier er med til at skabe en samlet virksomhed 

#1
UDVIKLING

Hos HM Entreprenør bliver du udviklet som 
medarbejder. Her bliver du bedre! Gennem kurser 
og efteruddannelse og ved at lære af dine 
kollegaer og dig selv. Tag ansvar for din egen 
fremtidssikring. Kom med forslag, og hjælp dine 
kollegaer med at lære noget af det, du kan.

FLEKSIBILITET

Forhindringer kan altid overvindes. Find en god 
måde at gøre det på. Der kommer intet godt ud af 
at lægge armene over kors og ryste på hovedet. Vi 
er fleksible.

Vi tager et ekstra nap, når det gælder. Vi skaber 
resultater for vores kunder – og det er sådan, vi 
skaber resultater for os selv.

#2
TROVÆRDIGHED

Det er vigtigt, at vi holder, hvad vi lover. Det 
gælder alle medarbejdere. Når du har lovet noget, 
skal du holde det. Sig ikke ja til noget, der ikke er 
muligt. Foreslå i stedet en mulig løsning. Sig til, hvis 
du ikke kan holde ord. Vis, at man kan stole på dig. 
Forvent også, at din ledelse og dine kollegaer er til 
at stole på.

#3

ARBEJDSGLÆDE

Vi skal alle have det godt på jobbet. Så gå op i det, 
du gør. Ros og skulderklap er vigtigt. Giv åben og 
ærlig kritik. Sig det, som du gerne selv vil have det 
at vide, så vi kan glæde os til at gå på arbejde.

#4
KVALITET

Vi skal gøre tingene rigtigt første gang. Spørg, hvis 
du er i tvivl. Hvis der sker en fejl, så se den, og ret 
den. En fejl bliver en alvorlig fejl, hvis den ikke 
bliver rettet i tide.

#5

VI TROR PÅ GRUNDIGHED OG KLOGE LØSNINGER

UDVIKLING SIKRER VORES FREMTID VI SER MULIGHEDER OG FINDER LØSNINGER VI HOLDER DET, VI LOVER

VI VISER INTERESSE FOR DET, VI LAVER



10

Vores arbejde med 
bæredygtighed og socialt ansvar

SIKKERHED

Sikkerhed har altid højeste prioritet – både på 
vores pladser og vores egen lokation. Derfor 
arbejder vi hver dag for at forebygge arbejds-
ulykker og skabe en sikker arbejdsplads.

 side 5

MILJØ, KLIMA OG ESG-
RAPPORTERING

Vi anvender den nyeste GPS-teknologi til at op-
måle vores pladser og optimere vores planlæg-
ning. Vi har egne specialkompetencer inden for 
GPS, og vores maskinfører har hele tiden GPS-
overblik over den mest optimale bearbejdning 
af jorden. 

Vi udgiver vores første ESG-rapport, som også 
indeholder et klimaregnskab, hvor vi sætter tal 
på vores udledning af drivhusgasser.

SOCIALT ANSVAR

Vi vil gerne yde en ekstra indsats for at hjælpe 
folk, der har behov for en håndsrækning. Vi 
giver dem derfor mulighed for at afprøve deres 
kompetencer ved os. 

 side 12

UDDANNELSE OG KARRIERE

Vi vil gerne tage et stort ansvar for at uddanne 
lærlinge, og derfor består vores medarbejderstab 
af en større andel lærlinge end branchens 
gennemsnit.

 side 11

VI STØTTER LOKALSAMFUNDET

Vi ønsker at skabe en stærk platform for frem-
gang og vækst i Horsens. 

Det betyder meget for os at bidrage til områdets 
positive udvikling, og derfor støtter vi også byen 
og dens opland gennem sponsorater.

 side 19

VI NEUTRALISERER VORES CO2

I 2022 planter HM Entreprenør i samarbejde 
med Mortensen Gruppen 160.000-170.000 
træer i Uganda for at neutralisere CO2-udledning. 
Træerne er fordelt på 205 ha og skal sørge for, 
at vi bliver 100 % kompenseret CO2e-neutral.

 side 15

VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE  |  VORES ARBEJDE MED ESG
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 side 14

 side 16-17
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LEDELSESBERETNING   |  UDVIKLING AF MEDARBEJDERE 

Vi ser det som en måde, at udvikle vores egen forretning. 
Vi udnytter vores eget potentiale i HM og udvikler i egne rækker. Vi udvikler på 
ambitiøse medarbejdere, som allerede kender arbejdskulturen og jargonen.

Vi vil gerne tage et stort ansvar for at uddanne lærlinge, og derfor består vores 
medarbejderstab af en større andel lærlinge end branchens gennemsnit.
Vi ser det som en måde at udvikle vores egen forretning.

11

Et eksempel på udvikling i egne rækker
På billedet ses Kris Pedersen og Alexander 
Steffensen, som begge er udlært i HM og nu 
er formænd i HM. Det er meget privilegeret, 
at HM Entreprenør er så sprængfyldt med 
talent, at vi kan udvikle i egne rækker. 

”Det handler om, at HM skal være en 
alsidig og fleksibel arbejdsplads, hvor 
vi kan udvikle kollegaer i egne rækker. 

Det er vores måde, hvorpå vi kan 
fastholde gode kollegaer, og vi kan 
udnytte hinandens kompetencer og 
skabe den bedst mulige hverdag for 
alle.” 

Kasper Lægdsmand Lauritsen, adm. direktør 

Vi udvikler og uddanner talenter 
fra egen rækker

Tager hånd om medarbejdere ved risiko for nedslidning
Vi forsøger at minimere risici for nedslidning af vores medarbejdere bl.a. ved at uddanne 
om korrekte arbejdsstillinger og mest mulig brug af maskiner i stedet for fysisk arbejde. 
Hvis der er medarbejdere, som nedslides af en jobfunktion, vil vi så vidt muligt efteruddanne 
denne medarbejder til andre jobfunktioner, som har en mindre belastning.

Et andet eksempel på hvordan vi har taget hånd om vores medarbejdere. Vi har omplaceret 
vores dygtige medarbejder Tom Christensen fra gummiged til gravemaskine og til vores 
GPS-afdeling. Det gjorde vi, fordi hans håndled ikke længere kunne holde til kontinuerlig 
bevægelse. Vi kan nu drage nytte af hans kompetencer i vores GPS-afdeling fremover.
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Mich, entreprenørmedarbejder 
hos HM Entreprenør 

Vi vil gerne yde en ekstra indsats for at hjælpe folk, der har behov for en 
håndsrækning. Vi giver dem derfor mulighed for at afprøve deres kompetencer 
ved os. 

Mich havde gennem en længere periode været rodløs og havde derfor behov 
for en håndsrækning.

”Jeg er glad for, at jeg fik den chance, for ellers var jeg måske aldrig kommet ind 
på arbejdsmarkedet. Jeg føler, at jeg er vokset med ansvaret som medarbejder 
og kollega.

Jeg er stolt af at arbejde på en arbejdsplads, som giver folk en chance, som 
andre ikke ville have givet dem. For mange mennesker handler det blot om at 
finde det rette job med de rette udfordringer og den rette leder – så skal man 
nok vokse med opgaven og blive en værdifuld medarbejder.”

LEDELSESBERETNING   |  SOCIAL INDSATS 

Vi giver alle en chance
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LEDELSESBERETNING | JUBILARER OG MEDARBEJDERE 

Der skal værnes om vores medarbejdere 

Walther Rasmussen, 
20-års jubilæum 

Torben Andersen, 
10-års jubilæum 

Jan Dal, 
10-års jubilæum 

Alexander, 
10-års jubilæum 

Anders Gram, 
10-års jubilæum 

Sven Peder, 
10-års jubilæum 

Jubilæumsfester
Det er en fornøjelse at have så mange medarbejdere, som i mange år har 
bidraget til virksomhedens vækst og udvikling, og som i lige så høj grad har 
været med til at styrke det sociale sammenhold og skabe stor arbejdsglæde. 
Stort tillykke til årets seks jubilarer. 

Medarbejderhygge
Vi værner meget om vores medarbejdere, og derfor er det vigtigt, at de 
bliver påskønnet via sociale arrangementer. I år har vi bl.a. været i teatret, 
haft teambuilding, hørt foredrag og afholdt sommerfest. 

Vi prioriterer at arrangere forskellige sociale arrangementer, der skaber 
sammenhold på tværs i virksomheden. 

Sommerfest ved Vojens 
Speedway Center

Teaterhygge med Nils 
Villemoes 

Teambuilding 
på vandet 

Gå glad på arbejde 
med Freddy Meyer 

Kollegahygge på Dollys
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LEDELSESBERETNING   |   MILJØPÅVIRKNING

Vi forsøger at minimere vores miljøpåvirkning

Jordbalance, GPS og minimering af ressourcer
Vi anvender nyeste GPS-teknologi til at opmåle vores pladser og optimere vores planlægning. 
Vi har egne specialkompetencer inden for GPS og design af jordprojekter. Vores maskinfører 
har hele tiden GPS-data for at skabe det nødvendige overblik for derved at opnå den mest 
optimale bearbejdning og håndtering af jorden. Vi forsøger altid kun at flytte jorden én gang, 
hvilket kræver grundig planlægning på baggrund af vores opmålinger og jorddesign.

Vi kommer gerne med rådgivning og sparring til vores kunder om udnyttelse af grundens 
beskaffenhed. Vores medarbejdere besidder den nødvendige viden og kan dermed give 
værdifulde vurderinger, som f.eks. kan minimere behovet for sand og grus og dermed skabe 
jordbalance. Med de rette analyser af grundens beskaffenhed, kan udstykninger og byggerier 
optimeres.

Vores maskiner kører på diesel, men vi presser på for udvikling
Det er nødvendigt med udvikling af mere miljøvenlige køretøjer og maskiner, og vi efter-
spørger derfor dette fra vores leverandører.

Vi forsøger at minimere vores brug af diesel ved f.eks. at anvende relativt nyt materiel og
sørge for minimering af nedbrud ved løbende vedligehold. Desuden forsøger vi at præge 
vores kunder til at tidsforskyde større anlægsarbejder, hvor der flyttes meget jord til mere 
gunstige vejrlige sæsoner til fordel for økonomi og CO2.

Delvis elektrificerede maskiner
Vi har delvis elektrificerede enheder, hvilket man bl.a. kan se på vores dozere D6X – vi har i 
HM Entreprenør fire af disse enheder. Med disse enheder minimerer vi vores dieselforbrug 
samtidig med, at vi opnår en besparelse i vedligeholdelse af maskinen i dens levetid.

14
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LEDELSESBERETNING   |  UGANDA 

Et spadestik mod en CO2-neutral fremtid

HM Entreprenør A/S tager, sammen med Mortensen Gruppen 
ApS, et spadestik mod en CO2-neutral fremtid. 

I 2022 vil Mortensen Gruppen ApS i samarbejde med NUAC-farmen i 
Uganda plante 160.000-170.000 træer fordelt på 205 Ha for at blive 100 % 
kompenseret CO2e-neutral. I løbet af 20 år vil hvert træ optage ca. 3 ton 
CO2 svarende til 10.000-20.000 ton CO2-optag om året, afhængigt af 
vejrforhold. 

”Projektet i Uganda vil sikre, at alt CO2, som koncernen udleder over de 
næste 20 år, vil blive modsvaret af CO2-optaget i skoven. Projektet skal 
desuden styrke den lokale økonomi og udvikling samt give en bedre 
biodiversitet”, udtaler Michael Mortensen, indehaver af Mortensen 
Gruppen ApS. 

Til at validere skovens CO2-optag og positive effekt på biodiversiteten og 
lokalområdet er Trofaco udvalgt som uafhængig tredjepart. 

15
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Vores ESG-hoved- og nøgletal

Environment – miljødata Enhed 2021/22

Scope 1 – direkte emissioner tCO2e 3.683

Scope 2 – indirekte emissioner tCO2e 34

Scope 3 – andre indirekte emissioner 
(udvalgte emissioner) tCO2e 14

I alt tons CO2e-emissioner tCO2e 3.731

Energiforbrug (el og varme) GJ 973

Elforbrug MWh 233

Vandforbrug m3 800

Hos HM Entreprenør arbejder vi med governance/ledelse af virksomheden på flere 
forskellige måder, f.eks.:

• Vi arbejder struktureret med arbejdssikkerhed og har procedurer for dette.
• Vi har fokus på overholdelse af GDPR og arbejder kontinuerligt på at forbedre 

vores processer inden for dette område.
• Vi har etableret en whistleblowerordning.
• Ledelsen har fokus på ansvarlig virksomhedsdrift, gennemfører løbende trivsels-

måling og arbejder med elev- og efteruddannelse.
• Vi har et adfærdskodeks, inkl. f.eks. politikker for anti-korruption og forretningsetik.
• Vi foretager ESG-rapportering og støtter op om øgede krav for rapportering om 

samfundsansvar.

Social – sociale data Enhed 2021/22

Fuldtidsarbejdsstyrke (pr. 30/9-2022) FTE 112

Antal lærlinge antal 12

Kønsdiversitet (% kvinder) % 11

Arbejdsulykker antal 4

Medarbejderomsætningshastigheden % 24

Lønforskel (m/k) gange 1,18

Sygefravær dage 5,3

Governance – ledelse

Redegørelse for samfundsansvar
Vi har i mange år arbejdet med social og miljø-
mæssig ansvarlighed, sikring af ordentlige med-
arbejderforhold og en ansvarlig ledelseskultur. 
Vi mener, at det er en del af vores samfunds-
ansvar.

Vi vil med denne årsrapport gerne åbne op og 
præsentere noget af vores arbejde og nogle af 
vores ESG-nøgletal. Dette er vores første ESG-
rapportering, og vi kan fortsat blive skarpere på 
vores ESG-målinger og dataindsamling.

Vi vil desuden arbejde på fremover at fastsætte 
mål for vores forskellige ESG-nøgletal og øge 
vores investeringer i bæredygtige tiltag.

Forretning model
Vi er specialister inden for bygge-og anlægs-
projekter og arbejder med jordarbejde, 
byggemodning, kloak, beton og belægning. 

Politikker for miljø og 
klimapåvirkning
Virksomheden ønsker at nedbringe sin miljø-
og klimapåvirkning mest muligt gennem rele-
vant investering i ny teknologi samt maskiner, 
der påvirker miljøet mindre negativt i deres 
anvendelse. Virksomheden har en væsentlig 
miljømæssig påvirkning. 

Politikker for sociale forhold og 
medarbejderforhold
Virksomheden ønsker at sikre et godt arbejds-
miljø og håndtere sygefravær med henblik på 
at forebygge nedslidning. Arbejdsmiljøpolitikken 
er nedfældet i medarbejderhåndbogen. Virk-
somheden har flere unge medarbejdere, som 
er ansat i praktikforløb med henblik på efter-
følgende ansættelse som lærlinge, således at 
antallet af faglærte medarbejdere øges. 

Politikker for menneskerettigheder
Virksomheden accepterer ikke overtrædelse af 
menneskerettighederne i virksomheden eller 
hos leverandører, hvorfor der anvendes en høj 
grad af faste underleverandører, som kender 
virksomhedens værdier. Der er i 2021/22 ikke 
konstateret brud på rettigheder.

Politikker for antikorruption og 
bestikkelse
Virksomheden accepterer ikke korruption eller 
bestikkelse, og der er i 2021/22 ikke registeret 
nogen former for korruption eller bestikkelse.
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Vores CO2e-opgørelse

CO2e-opgørelse

Kategori Enhed 2021/22 tCO2e Fordeling

Total scope 1 3.683 98,8 %

Diesel- og benzinforbrug liter 1.467.364 3.683 98,8%

Total scope 2 34 0,9%

Elektricitet (lokationsbaseret) MWh 233 31,7 0,8%

Elektricitet (markedsbaseret) MWh (233) (96,1)

Fjernvarme kontor MWh 37,2 2,5 0,1%

Total scope 3 (udvalgte emissioner) 14 0,4%

Spildevand m3 800 7,3 0,2%

Medarbejdertransport km 29.132 6,4 0,2%

Totale emissioner 3.731 100 %

CO2e-nøgletal FTE tCO2e

CO2e pr. FTE 112 33
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Den organisatoriske grænse og datagrundlag 
for CO2e-opgørelsen

Den organisatoriske grænse
Klimaregnskabet er en kortlægning af virksomheden 
HM Entreprenør A/S – CVR-nr. 10 13 55 67

Scope 1- og 3-opgørelse gælder for:
HM Entreprenør A/S – CVR-nr. 10 13 55 67

Scope 2-opgørelse af energiforbrug 
gælder for adresserne:
HM Entreprenør A/S – Orionvej 10, 8700 Horsens

Operationel kontrol
Denne rapports organisatoriske grænse er opgjort efter 
den operationelle kontrolmetode. 

Scopeafgrænsning
GHG-Protokollen foreskriver, at CO₂e-emissionerne opgøres 
i scope 1, scope 2 og scope 3. CO₂e-emissionerne i dette 
klimaregnskab er opgjort som den beregnede udledning fra 
scope 1 og 2 og udvalgte scope 3-emissioner. Det er vores 
ambition, at vi på sigt kan medregne flere relevante områder 
af scope 3 i vores klimaregnskab.

CO2e-emissionsfaktorer
CO2e-udledningerne er opgjort på baggrund af GHG-Protokollen, og beregningerne er afstemt med 
Erhvervsstyrelsens vejledning til beregning af CO2e.

CO2-ækvivalenter – CO2e
For at kunne sammenligne drivhusgasserne omregnes alle udledninger til såkaldte CO2-ækvivalenter. 
Det er en enhed, der beskriver den mængde af CO2, som forskellige drivhusgassers udledning svarer 
til. Anvendte emissionsfaktorer er oplyst på næste side.

Regnskabspraksis
Ved beregning af CO2e er anvendt de emissionsfaktorer, som forsyningsselskaberne oplyser og 
emissionsfaktorer fra anerkendte databaser, hvilket er afstemt med Erhvervsstyrelsens vejledning. 
Der er anvendt de nyeste offentliggjorte emissionsfaktorer på tidspunktet for udarbejdelsen af 
klimaregnskabet. Såfremt en emissionsfaktor ikke er kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af 
klimaregnskabet, anvendes forrige års emissionsfaktor, og der foretages en justering af klima-
regnskabet, når den nye emissionsfaktor er offentliggjort, jf. vejledningen i GHG-Protokollen. 

Alle emissioner og tal vises brutto, og der er ikke foretaget justeringer for CO2e-kompensation.

Alle ESG-nøgletal er opgjort og udregnet efter Erhvervsstyrelsens vejledning om ESG-taksonomi 
og FSRs vejledning til ESG-rapportering fra januar 2022. Nogle ESG-nøgletal fra idékataloget er 
ikke medtaget i denne ESG-rapport pga. manglende relevans eller manglende data. Regnskabsåret 
2022 er basisår.

Forbrugsdata
Forbrugsdata er baseret på opgørelser fra leverandører og måleenheder. Øvrig data er baseret 
på udtræk fra HM Entreprenør A/S´ systemer til tidsregistrering, løn, HR og kvalitetssikring.



19

LEDELSESBERETNING   |  ESG-DATAGRUNDLAG

Datadefinitioner ESG-hoved- og nøgletal

Scope 1 
HM Entreprenør lejer materiel gennem det koncernforbundne selskab LL Handel ApS. 
Forbrug af diesel indkøbes direkte til HM Entreprenør. Forbrug af diesel er opgjort efter 
virksomhedens interne registreringssystem. Der er et mindre forbrug af benzin (mindre 
end en procent af samlet forbrug af brændstoffer), hvorfor der kun regnes med en samlet 
emissionsfaktor for diesel. 

Scope 2
Elektricitet er baseret på opgørelser fra leverandører og måleenheder. Lokationsbaserede 
CO2e-emissioner afspejler den gennemsnitlige emissionsintensitet på elnettet, hvor 
forbruget realiseres. Markedsbaserede CO2e-udledninger afspejler udledningen korrigeret 
for grønne certifikater. Det har i år kun været muligt at inkludere fjernvarme for kontoret 
og ikke lageret, men det vil fremover være muligt at medtage al forbrug af fjernvarme.

Scope 3 (udvalgte emissioner)
Spildevand er opgjort ud fra vores leverandørs data og måleenhed. Medarbejdertransport 
er opgjort efter udbetaling af kørepenge.

Emissionsfaktorer Enhed kg CO2e

Elektricitet – lokationsbaseret kg/kWh 0,136

Elektricitet – markedsbaseret kg/kWh 0,412

Diesel kg/l 2,51

Fjernvarme MWh 67,4

Spildevand kg/ton 9,15

Medarbejdertransport kg/km 0,22

ESG-hoved- og nøgletal
Energiforbrug = ∑ ((brugt elektricitet (inkl. vedvarende energi) (MWh)*3,6) + 
(brugt fjernvarme inkl. vedvarende kilder til varme (GJ))

Vandforbrug = summen af al forbrugt vand – brutto

Fuldtidsarbejdsstyrke = dividere den samlede ATP-indbetaling med satsen for 
en fuldtidsmedarbejder

Antal lærlinge = antal lærlinge under uddannelse pr. 30.9.2022

Kønsdiversitet (% kvinder) = ((kvindelige FTE’er + kvindelige midlertidige 
arbejdere)/(fuldtidsarbejdsstyrken)) * 100

Medarbejderomsætningshastighed = ((Frivillige + ufrivillige forladende FTE’er)/FTE’er) * 100.

Arbejdsulykker = antal arbejdsulykker

Sygefravær = (antal sygedage for alle egne FTE’er i perioden)/(total FTE’er)

Kilder: Energinet, Endelig miljødeklarering af 1 kWh el (2021), EXIOBASE v3.3.16b2 
(v. 2020 m. 2011-data), Iblandingsprocenter (ENS, 2020), Energistatistik 2018 
(Energistyrelsen, 2019), UK Government GHG Conversion Factors for Company 
Reporting (DEFRA, 2020), DCE (2020), Polycarbonate Ecoprofile (PlasticsEurope, 2005) 
og Polyamide 6 Ecoprofile (PlasticsEurope, 2014) og Base Carbone v17 (ADEME, 2019)
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Vi støtter kultur 
og lokale tiltag 
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Vi ønsker at bidrage til områdets positive udvikling

Gennem sponsorater støtter vi byen og dens opland

Vi ønsker at skabe en stærk platform for fremgang og vækst i Horsens. 
Det betyder meget for os at bidrage til områdets positive udvikling, og derfor støtter vi også byen og dens opland gennem sponsorater.

Rock i Lunden

HIC Basket 
Palsgaard 

Sommerspil
Horsens and 

Friends
Vojens 

Speedway 

AC Horsens HH Elite
Sydbyens 

Bevægelsespark
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Vi bidrager til ny bevægelsespark 

Sydbyens Bevægelsespark 
er blevet en realitet
Som en del af vores strategi om at skabe en stærk 
platform for fremgang og vækst i Horsens ser vi, at 
Sydbyens Bevægelsespark er med til at skabe positiv 
udvikling for Sydbyen og hele Horsens.

Bevægelsesparken er tilgængelig for alle borgere. 
Parken består af flere attraktive aktivitetsområder –
indrettet med redskaber til bevægelse, leg, ophold og 
boldspil.

Vi har klargjort grunden
til et godt formål
Udover at støtte et godt formål øjner vi også mulig-
heden for, at vi i fremtiden kan tilføre nye lærlinge 
til HM Entreprenør. Vi har derfor fyldt banderne 
med billeder af vores nuværende lærlinge, hvor de 
er i hverdagssituationer.

Vi tror på, at banen kan få øjnene op for unge drenge 
og piger, der i fremtiden vil finde vejen ind i entre-
prenørbranchen.

Se vores drone flyve over 
projektet ved at scanne 
QR-koden.

KASPER LÆGDSMAND LAURITSEN
ADM. DIREKTØR

22
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DKI Logistics udvider erhvervsparken Nova

For Dansk Halentreprise A/S er vi ved at opføre logistikhaller i Gedved.

Lagerhal, Horsens

23

DKI Logistics - Nova 4

Lagerhal 

Kontor

Parkeringsareal

Muld flyttet på grunden

Jord er kalkstabiliseret 

DKI Logistics - Nova 5

Lagerhal

Kontor

Kørsel/parkeringsareal 

Muld flyttet på grunden

Kalkstabiliseret jord

DKI Logistics - Nova 6

Lagerhal

Kontor

Kørsel/parkeringsareal

Muld flyttet på grunden

Kalkstabiliseret jord

31.170 m2

300 m2

20.000 m2

27.000 m3

40.000 m3

31.170 m2

300 m2

20.000 m2

33.000 m3

63.000 m3

31.170 m2

300 m2

20.000 m2

33.000 m3

55.000 m3

Bygherre DKI Logistics

Totalentreprenør Dansk Halentreprise A/S 

Beliggenhed Lille Gedved, 8700 Horsens

Byggeperiode: 01.12.2021 – 05.09.2022

Byggeperiode: 01.03.2021 – medio december 2022

Byggeperiode: 01.08.2021 – medio juni 2023
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MG Taulov

Grunden vi arbejder på er 200.000 m2.

Vi er ved at forberede til ni logistikhaller på et samlet areal af 80.000 m2.

Bygherre MG

Totalentreprenør G. Tscherning A/S 

Beliggenhed Dronningens Kvarter 11A, 7000 Fredericia

Byggeperiode 18-06-2020 – Ultimo Maj 
Taulov

24
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Abelonelundvej

Byggemodning for Milton Huse.

Grunden vi arbejder på er 65.000 m2.

På grunden skal vi stå for:

• Udgravning til bassin

• Veje

• Vand, fjernvarme, regnvand og spildevand

• Stier

• Gartner

• Belægningsarbejde

Bygherre Milton Huse og Middelfart Spildevand

Beliggenhed Abelonelundvej, Strib, 5500 Middelfart

Byggeperiode 01.08.2021 – ultimo 2023

Strib

25
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57
E45

Europas første og største parkeringsplads- og 
opladningscenter m ed EU-platincertificering 
– i  hjertet af Danm ark

Recharge City er et nyt opholdssted for mennes-
ker på farten. Vi kalder det et parkerings- og 
opladningscenter – deraf navnet Recharge City. 
Her vil være mulighed for at lade sig selv og sit 
køretøj op – om det kræver el, benzin, diesel, 
en overnatning, god mad eller frisk luft.

Recharge City bliver Europas første og største 
parkeringsområde for lastbiler med EU-platin-
certificering – et område der vil sætte nye 
standarder for transportbranchen med fokus 
på sikkerhed, velvære, forbedret arbejdsforhold
for chauffører samt ikke mindst bæredygtig 
udvikling. Det er ikke bare en rasteplads men 
stedet, hvor hviletid bliver til kvalitetstid – for 
mennesker på farten eller folk fra nærområ-
derne.

• Et stort område på 270.000 m2 – placeret 
centralt i Danmark ved afkørsel 57, Horsens S 
på E45

• Sikret parkeringsområde med 24-timers 
overvågning og plads til op mod 450 lastbiler, 
modulvogntog og specialvogntog

• Stedet vil indeholde hotel, restauranter, 
servicestation, tankanlæg, ladestandere, 
værksteds- og vaskeområder for tung trafik, 
gode toilet- og badeforhold samt udendørs 
opholdsområder

• Et opladningssted for alle mennesker og 
køretøjer – for chauffører, den almene bilist 
på farten eller familier fra lokalområdet

26

Ideen bag Recharge City

Ideen bag Recharge City er født af en lokal projektudvikler 
med rødder i transportbranchen, der har et ønske om at skabe 
flere og bedre parkeringsfaciliteter, forbedre arbejdsforhold 
samt øge velvære og trivsel for lastbilchauffører. Horsens har 
en fantastisk placering midt i Danmark på den travleste rute i 
landet og er derfor en oplagt beliggenhed for et stort, sikret 
parkeringsområde i Nordeuropa.

Recharge City

LEDELSESBERETNING   |   UDVALGTE PROJEKTER
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Byggemodning til stort logistikcenter

Grunden vi arbejder på er 290.000 m2. Der gøres klar til 138.000 m2 haller 
fordelt på grunden. 

HM entreprenør har flyttet 400.000 m3 jord rundt på grunden, samt påført 
55.000 m3 sand. 

Vi har i denne omgang fået sat 276 stk. A-fundamenter på pladsen.

Derudover har vi haft SR-Gruppen, samt Vinderød Brolægning, til henholdsvis 
at sætte 775 m og 320 m kantsten. Der er også blev opsat støttemure.

• Bygningen der er opført på grunden er 10.000 m2

• Bygningen vi skal i gang med er 37.000 m2

• Klargjort til 96.000 m2 nye bygninger

Bygherre Arriva

Totalentreprenør Verdion

Projekttype Industrihaller

Adresse Åsvej 15, 2680 Solrød Strand

Byggeperiode 01-10-2020 -
Verdion
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Øvrige oplysninger 
Selskabets væsentligste aktiviteter 
Selskabet driver entreprenørvirksomhed og 
hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 30. september 2022 samt resultatet 
af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 
regnskabsåret 2021/22 er ikke påvirket af 
usædvanlige forhold.

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

Driftsmæssige risici
Selskabet har ikke særlige forretningsmæssige 
og finansielle risici udover almindeligt fore-
kommende inden for branchen.

Virksomhedens videnressourcer hvis 
de er af særlig betydning for den 
fremtidige indtjening
Vi har en stærk administrativ organisation, 
som understøtter arbejdet i driften.

Den flade organisering og korte kommandovej 
gør, at alle kender alle. Vi hjælper og under-
støtter hinanden på tværs af alle fagområder. 

Alle medarbejdere har værdi og er en vigtig 
funktion i virksomheden – der er ingen, der 
kan undværes.

Virksomhedens påvirkning af det 
eksterne miljø og foranstaltninger 
til forebyggelse, reduktion mv.
Selskabet ønsker at nedbringe sin miljø- og 
klimapåvirkning mest muligt gennem relevant 
investering i ny teknologi samt maskiner, der 
påvirker miljøet mindre negativt i deres 
anvendelse.

Idet selskabet indgår i koncernregnskabet for 
Michael Mortensen ApS, har ledelsen undladt 
at udarbejde en redegørelse om måltal og 
politikker for det underrepræsenterede køn.  
Der henvises til ledelsesberetningen i års-
rapporten i Michael Mortensen ApS.

Dataetik
Idet selskabet indgår i koncernregnskabet for 
Michael Mortensen ApS, har ledelsen undladt 
at udarbejde en redegørelse om dataetik for 
selskabet. Der henvises til ledelsesberetning-
en i årsrapporten i Michael Mortensen ApS.
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ÅRSREGNSKAB 2021/22

Resultatopgørelse 1. oktober 2021 – 30. september 2022
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Note 2021/22 2020/21
kr. t.kr.

Nettoomsætning 1 487.454.889 411.029

Andre driftsindtægter 1.091.983 617
Direkte omkostninger (373.652.055) (244.956)
Andre eksterne omkostninger (31.479.919) (39.028)
Bruttoresultat 83.414.898 127.662

Personaleomkostninger 2 (58.472.952) (65.349)
Resultat før af- og nedskrivninger 24.941.946 62.313

Andre driftsomkostninger 0 (1.216)
Resultat før finansielle poster 24.941.946 61.097

Finansielle indtægter 3 235.611 130
Finansielle omkostninger 4 (590.507) (367)
Resultat før skat 24.587.050 60.860

Skat af årets resultat 5 (5.567.200) (13.574)
Årets resultat 19.019.850 47.286

Resultatdisponering 6
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Balance pr. 30. september 2022
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Note 2022 2021
kr. t.kr.

Aktiver

Råvarer og hjælpematerialer 0 121
Varebeholdninger 7 0 121

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 115.636.871 79.549
Igangværende arbejder for fremmed regning 8 2.491.000 587
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 19.577.389 30.660
Andre tilgodehavender 3.793.235 1.489
Periodeafgrænsningsposter 9 250.247 1.401
Tilgodehavender 141.748.742 113.686

Likvide beholdninger 40.192.547 72.256

Omsætningsaktiver i alt 181.941.289 186.063

Aktiver i alt 181.941.289 186.063
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Balance pr. 30. september 2022

Note 2022 2021
kr. t.kr.

Passiver

Virksomhedskapital 1.000.000 1.000
Overført resultat 43.496.399 24.476
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 46.500
Egenkapital 44.496.399 71.976

Hensættelse til udskudt skat 10 9.646.306 10.546
Hensatte forpligtelser i alt 9.646.306 10.546

Modtagne forudbetalinger fra kunder 312.679 313
Leverandører af varer og tjenesteydelser 62.263.253 26.537
Forudfakturering igangværende arbejder 8 872.000 446
Gæld til tilknyttede virksomheder 33.929.839 26.384
Skyldigt sambeskatningsbidrag 6.414.915 17.507
Anden gæld 24.005.898 32.354
Kortfristede gældsforpligtelser 127.798.584 103.541

Gældsforpligtelser i alt 127.798.584 103.541

Passiver i alt 181.941.289 186.063

Eventualforpligtelser 11
Nærtstående parter og ejerforhold 12
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I alt

Egenkapital 1. oktober 2021 1.000.000 24.476.549 46.500.000 71.976.549
Betalt ordinært udbytte 0 0 (46.500.000) (46.500.000)
Årets resultat 0 19.019.850 0 19.019.850
Egenkapital 30. september 2022 1.000.000 43.496.399 0 44.496.399

Virksomheds-
kapital

Overført 
resultat

Foreslået 
udbytte for 
regnskabs-

året
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Note 2021/22 2020/21
kr. t.kr.

Årets resultat 19.019.850 47.286
Reguleringer 13 5.922.096 13.812
Ændring i driftskapital 14 (10.219.645) 15.966
Pengestrømme fra drift før finansielle poster 14.722.301 77.064

Renteindbetalinger og lignende 235.610 130
Renteudbetalinger og lignende (590.505) (368)
Pengestrømme fra ordinær drift 14.367.406 76.826

Betalt selskabsskat (17.558.796) (156)
Pengestrømme fra driftsaktivitet (3.191.390) 76.670

Udlån 17.626.331 (18.195)
Pengestrømme fra investeringsaktivitet 17.626.331 (18.195)

Betalt udbytte (46.500.000) (25.000)
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (46.500.000) (25.000)

Ændring i likvider (32.065.059) 33.475

Likvider 1. oktober 2021 72.257.606 38.783
Likvider 30. september 2022 40.192.547 72.258

Likvider specificeres således:
Likvide beholdninger 40.192.547 72.258
Likvider 30. september 2022 40.192.547 72.258
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1 Segmentoplysninger

I alt
kr.
Nettoomsætning 487.454.889 487.454.889

2021/22 2020/21
kr. t.kr.

2 Personaleomkostninger
Lønninger 49.685.870 59.230
Pensioner 7.233.740 4.838
Andre omkostninger til social sikring 1.553.342 1.281

58.472.952 65.349

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 93 75

3 Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter 235.611 130
 235.611 130

4 Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger 455.807 366
Valutakurstab 134.700 1
 590.507 367

Jord og betonarbejder

Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt. 

Aktiviteter - primært segment
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2021/22 2020/21
kr. t.kr.

5 Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat 6.466.900 17.562
Årets udskudte skat (899.700) (3.988)

5.567.200 13.574

6 Resultatdisponering
Foreslået udbytte 0 46.500
Overført resultat 19.019.850 786

19.019.850 47.286

2022 2021
kr. t.kr.

7 Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer 0 121

0 121

8 Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder, salgspris 216.561.000 268.006
Igangværende arbejder, acontofaktureret (214.942.000) (267.865)

1.619.000 141

Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver 2.491.000 587
Modtagne forudbetalinger under passiver (872.000) (446)

1.619.000 141

9 Periodeafgrænsningsposter

Indregnet således i balancen:

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier, abonnementer 
og renter.
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2022 2021
kr. t.kr.

10 Hensættelse til udskudt skat
Hensættelse til udskudt skat 1. oktober 2021 10.546.006 14.534
Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen (899.700) (3.988)
Hensættelse til udskudt skat 30. september 2022 9.646.306 10.546

Immaterielle anlægsaktiver (32.999) (47)
Materielle anlægsaktiver (194.573) (220)
Igangværende arbejder for fremmed regning 9.873.824 10.560
Værdipapirer (55.000) (55)
Periodeafgrænsningsposter 55.054 308

9.646.306 10.546

11 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Michael Mortensen ApS og hæfter solidarisk med øvrige
sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

-Huslejeforpligtelse med 12 måneders opsigelse svarende til 3.000 t.kr.
-Leje af maskiner med en lejeforpligtelse på 21.300 t.kr.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for koncernselskaberne H.M. Byg ApS, Mortensen salg & boligudlejning
ApS, Michael Mortensen ApS, LL Handel ApS, LL Ejendom ApS, Ejendomsselskabet Saturnvej 30 ApS under frivillig
likvidation, Ejendomsselskabet Vegavej ApS, LL Annasminde ApS, HM Genbrug ApS, HM Grus ApS under frivillig
likvidation, Logistikparken Vega ApS, Vejlevej 13, Horsens ApS, Sjakk A/S under frivillig likvidation, Recharge City
ApS, Gl. Kirkevej 43, Egebjerg ApS, Mortensen Gruppen ApS, LL Shipping ApS, LL Vejlevej ApS, Uraniavej 6 ApS og
LL Rederi ApS´ bankgæld som pr. statusdagen andrager 258 mio. kr.

Selskabet har pr. 30. september 2022 stillet arbejdsgarantier for 76.790 t.kr.

Hensættelse til udskudt skat vedrører:

Eventualforpligtelser 
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12 Nærtstående parter og ejerforhold

2021/22 2020/21
kr. t.kr.

13 Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Finansielle indtægter (235.611) (130)
Finansielle omkostninger 590.507 369
Skat af årets resultat 5.567.200 13.573

5.922.096 13.812

14 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger 120.300 0
Ændring i tilgodehavender (45.743.455) (21.395)
Ændring i leverandører mv. 35.403.510 37.361

(10.219.645) 15.966

Selskabet har valgt kun at oplyse om transaktioner, der ikke er foretaget på normale markedsvilkår efter
årsregnskabslovens §98c, stk. 7.

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Michael Mortensen ApS, CVR-nr. 21 08 38 01, som er den
største og mindste koncern hvori selskabet indgår som dattervirksomhed.

Bestemmende indflydelse
Michael Mortensen ApS, Uraniavej 6, 8700 Horsens

Transaktioner
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for HM Entreprenør A/S for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C.

Idet selskabet indgår i koncernregnskabet for Michael Mortensen ApS er der ikke lavet
en note vedrørende revisorhonorar jf. ÅRL § 96, stk. 2 og 3, da denne er medtaget i
koncernregnskabet.

Ændring i anvendt regnskabspraksis 
Ændring i klassifikationen 
Ledelsen har iht. Årsregnskabsloven valgt at ændre klassifikation af andre personale-
omkostninger, således at disse præsenteres under andre eksterne omkostninger i
stedet for under personaleomkostninger. Sammenligningstallene er ændret tilsvarende.
For 2021/22 og 2020/21 betyder dette et fald i bruttofortjeneste og personale
omkostninger på henholdsvis 3.545 t.kr. og 2.154 t.kr. Ændringen påvirker ikke resultat
eller egenkapital.

Klassifikation af anden gæld er ændret således, at posten alene omfatter gæld til det
offentlige og medarbejderforpligtelser. Det betyder, at andre skyldige omkostninger nu
i stedet indgår under leverandører af varer og tjenesteydelser. Ændringen har medført,
at anden gæld er reduceret med 600 t.kr. i 2022 samt 1.907 t.kr. i 2021, og leveran-
dører af varer og tjenesteydelser er øget tilsvarende.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold
til sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover ind-
regnes 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 akku-
mulerede 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
Nettoomsætning
Hvor der leveres produkter med høj grad af individuel tilpasning, foretages indregning i
nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer
til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode
anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdig-
gørelsesgraden på balancedagen kan skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de
økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsæt-
ningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at
de vil blive genindvundet.

Selskabet opererer i et segment på et marked.

Direkte omkostninger
Omkostninger til direkte omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpe-
materialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens aktiviteter.
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Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens aktiviteter.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame,
administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt
andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personale-
omkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb,
der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkost-
ninger, realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende 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 sambeskat-
ningsbidrag 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, ind-
regnes 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
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet
en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er
værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgode-
havende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

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. Færdig-
gørelsesgraden 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.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte
omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital
Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes
som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på
igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når
selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og
det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets
økonomiske ressourcer.

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af arbejder inden for garanti-
perioden på 1-5 år. De hensatte garantiforpligtelser måles på baggrund af erfaringer
med garantiarbejder. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over 1 år fra
balancedagen tilbagediskonteres med en sats, som afspejler risiko og forfaldstidspunkt
på forpligtelsen.

Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et
igangværende arbejde for fremmed regning, indregnes det samlede forventede tab på
det igangværende arbejde som en hensat forpligtelse. Det hensatte beløb indregnes
under andre eksterne omkostninger.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som
beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års
skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på
grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de
finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved
anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem nettoprovenuet og den
nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel
værdi.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings-
og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved
årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme
fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrør-
ende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende
solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.
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Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets resultat reguleret for ikke-
kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra 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.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammen-
sætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse
af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider
Likvider omfatter alene likvide beholdninger.

Hoved og nøgletalsoversigt
Forklaring af nøgletal.

Afkastningsgrad
Resultat før finansielle poster x 100

Gennemsnitlige aktiver

Soliditetsgrad
Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo

42
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 
for regnskabsåret 1. oktober 2021 – 30. september 2022 for HM Entreprenør 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. 30. september 2022 og resultatet af 
selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret 
1. oktober 2021 - 30. september 2022.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse 
for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 14. december 2022

Direktion

Kasper Lauritsen
Adm. direktør 

Bestyrelse

Michael Mortensen Mads Kloster Ole Skov Mortensen
Formand
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i HM Entreprenør A/S

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for HM Entreprenør A/S for regnskabsåret 1. oktober
2021 - 30. september 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,
balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udar-
bejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af
selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30.
september 2022 i overensstemmelse med 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 overens-
stemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale
retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA’s Code) og de yderligere etiske krav,
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse krav og IESBA Code. 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. Fejlin-
formationer 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.

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:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisions-
handlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstræk-
keligt 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.

• 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 pas-
sende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen
har udarbejdet, er rimelige.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regn-
skabsprincippet 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 revisions-
påtegning. 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 obser-
vationer, 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.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelses-
beretningen 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.

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 ledelsesberet-
ningen.

Horsens, den 14. december 2022

Roesgaard
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Søren Roesgaard
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33225

ÅRSREGNSKAB 2021/22
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HM Entreprenør A/S
Orionvej 10
8700 Horsens 
CVR-nr. 10 13 55 67

Tlf. +45 75 66 18 22
info@hm-as.dk 

Følg med her:
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https://www.facebook.com/HMentreprenor
https://hm-as.dk/
https://www.linkedin.com/company/hm-entrepren%C3%B8r-a-s/
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