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Regnskabsåret 2018/19 har på mange måder været et år med fart på.

30. december 2018 opkøbte HM den lokale virksomhed Entreprenørfor-
retningen Eigil Fynbo A/S, og udvidede dermed forretningsområderne og 
medarbejderstaben med 22 dygtige og kompetente medarbejdere.

Det er altid en spændende tid, når to virksomhedskulturer skal smeltes 
sammen og blive én kultur. Jeg synes, vi er lykkedes med denne proces, 
og dette er kun muligt, når man har respekt for hinandens forskelligheder, 
og er villig til at udvikle sig. 

Med købet af Eigil Fynbo A/S fik vi nye typer af opgaver ind i porteføljen, 
som blandt andet omfatter serviceopgaver på kloak- og vandledninger 
samt etablering af ladestationer til el-biler. 

Vi har også etableret nye relationer, hvor vi har lagt en god grobund for et 
videre samarbejde. Ligeledes har vi fulgt vores faste kunder i hele Dan-
mark samt i Sverige. Der har været rigtig mange opgaver indenfor vores 
kernekompetencer, som er halbyggeri og byggemodninger.

I januar 2019 lavede vi et ekstraordinært spændende og udfordrende projekt 
for SER-HEGN; ”Danmarks Hurtigste Erhvervsbyggeri”, som vi udførte sammen 
med andre samarbejdspartnere indenfor den meget korte tidsramme. Det var 
to uger med fuld fart over feltet, sjovt, udfordrende og lærerigt.

Michael Mortensen
Indehaver
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FORVENTNINGER  
TIL DET KOMMENDE  
REGNSKABSÅR

Vi vil fortsætte med at gå langt for det tætte samarbejde med vores kun-
der. Konkurrencen er og vil blive skærpet i entreprenørbranchen, fordi 
investeringerne i byggeri, veje og anlæg flader ud. Det vil få flere til at 
byde på opgaver indenfor vores kernekompetencer; jord, kloak, beton og 
belægning.

Vi forventer en større aktivitet i trekantområdet, på Sjælland og i Sverige, 
hvor vi følger vores faste kunder.

I Horsens fortsætter byudviklingen - særligt i bymidten og havneområ-
det med erhvervs- og boligbyggerier.

I efteråret vandt vi en stor opgave for Ajcon på Reitan’s Returterminal, ny 
vej og tilslutning til Vestvejen lige overfor vores domicil på Orionvej. Det 
giver alle vores medarbejdere – også administrationen mulighed for at 
følge byggeriet og se, hvordan arbejdet skrider frem dag for dag.

For SAMN Forsyning fortsætter vi kloakeringen i Hovedgård, som løber 
over de næste to år.

Selvom vi forventer lavere omsætning, vil vi beholde den samme indtje-
ning. Vi går styrket ind i det nye år med en fremtidssikret maskinpark og 
engagerede medarbejdere, som vi vil fortsætte med at efteruddanne og 
passe godt på.
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VI LEVER FOR  
AT SKABE

HM er en stærk organisation med 
fokus på entreprenørarbejde. Vi 
arbejder tæt sammen med store, 
faste kunder og en række solide 
samarbejdspartnere. Det er vigtigt 
for os, at HM og de virksomheder, vi 
har med at gøre, har mange fælles 
værdier. Et fælles fodslag gør vores 
alles forretninger bedre.
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#01

UDVIKLING

UDVIKLING SIKRER VORES FREMTID.

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

#02

FLEKSIBILITET

VI SER MULIGHEDER OG FINDER LØSNINGER.

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 re-
sultater for vores kunder – og det er sådan, vi skaber 
resultater for os selv.

#03

TROVÆRDIGHED

VI HOLDER DET, VI LOVER

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. Og sig til, hvis du ikke kan holde ord. Vis 
at man kan stole på dig. Forvent også, at din ledelse og 
kollegaer er til at stole på.

#04

ARBEJDSGLÆDE

VI VISER INTERESSE FOR DET, VI LAVER.

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.

#05

KVALITET

VI TROR PÅ GRUNDIGHED OG KLOGE LØSNINGER.

Vi skal gøre tingene rigtigt. Første gang. Så de ikke 
skal laves om. Spørg, hvis du er i tvivl. Og hvis der sker 
en fejl, så se den, og ret den. En fejl bliver en alvorlig 
fejl, hvis den ikke bliver rettet i tide.
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#01

UDVIKLING

UDVIKLING SIKRER VORES FREMTID.

Via årlige interne workshops udvikler vi vores medar-
bejdere og optimerer vores arbejdsprocesser. 

Vi lærer af hinanden, deler erfaringer, stiller undren-
de spørgsmål og ser nye muligheder. Ligeså vigtigt 
skabes relationer på tværs i organisationen, hvilket 
styrker samarbejdet og højner arbejdsglæden.
Vi tager alle ansvar for såvel egen som virksomhe-
dens udvikling og fremtidssikring. 
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#02 | #03

FLEKSIBILITET 
TROVÆRDIGHED

VI SER MULIGHEDER OG FINDER LØSNINGER. 
VI HOLDER DET, VI LOVER

DANMARKS HURTIGSTE  
ERHVERVSBYGGERI

I januar 2019 sagde vi JA TAK til en haste opgave for 
SER-HEGN. 

SER-HEGN skulle opføre ny 16.000 m2 plads med admi-
nistration og lagerhal. En opgave der normalt ville tage 6 
måneder. Hvis vi strammede os an, kunne vi gøre det på 
6 uger – men vi havde kun 2 uger!

Så var det om at komme i arbejdstøjet. Udfordringer skal 
overvindes. Der kommer intet godt ud af at lægge arme-
ne over kors og se forhindringer.

I løbet af 2 timer havde vi samlet 20 medarbejdere, der 
gerne ville give den en ekstra skalle og arbejde i 2 holds-
skift, så vi kunne komme i mål med opgaven! Det vidner 
om den enorme fleksibilitet, og det store engagement 
vores medarbejdere har, så vi kan overholde kundernes 
deadlines. Vi holder, det vi lover.

En opgave af den kaliber skaber sammenhold, 
engagement og en enorm stolthed og glæde over at 
kunne være med - og levere til tiden. 

Det fællesskab der opstår på en sådan opgave, mellem alle 
faggrupper og involverede i opgaven er ubeskrivelig. Man 
løfter i flok med højt humør, masser af grin og sort humor. 

• 140 lastbil læs til og fra hver dag
• 12.000 m3 jord kørt væk
• 10.000 m3 sand og grus brugt til afretning af grunden
• 16.000 m2 stenbelægning

Vi gjorde det sgu!
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#04

ARBEJDSGLÆDE

VI VISER INTERESSE FOR DET, VI LAVER.

Vi har mange spændende projekter og opgaver, som 
kræver, at vi løfter i flok.

Det kan kun lykkes med godt sammenhold og gode 
kollegaer. Med humor og smil på læben kommer man 
langt i hverdagen. Det skal være sjovt at gå på arbejde. 
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#05

KVALITET

VI TROR PÅ GRUNDIGHED OG KLOGE LØSNINGER.

Vi skal gøre tingene rigtigt første gang.
Derfor bruger vi tid på planlægning, gennemgang og 
involvering af vores medarbejder i opgaveløsningen.
Ved at involvere de udførende medarbejdere i projektet 
minimere vi risikoen for fejl, og drager nytte af deres 
viden og erfaring i opgaveløsningen, så vi har høj 
effektivitet og produktion fra start til slut.
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REKRUTTERING  
OG UDVIKLING AF  
MEDARBEJDERE

I HM tager vi ansvar for at fremtidssikre vores håndværksfag. Vores mål er 
at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, så flere unge mennesker får 
øjnene op for, hvor gode forhold de kan få.

Vi arbejder tæt sammen med Horsens Kommune om det mål og er repræ-
senteret i uddannelsesudvalget på Learnmark Horsens. Så længe de unge 
mennesker kan møde til tiden og virkelig vil det, sørger deres faste vejleder 
og makker for at klæde dem på til arbejdslivet.

Vores HR-afdeling hjælper vores medarbejdere, hvis de har behov for hjælp 
til at håndtere udfordringer i arbejds- og/eller privatlivet. Vi tror på, at vi får 
de bedste medarbejdere ved løbende at udvikle deres kompetencer i form af 
kurser, uddannelse og sidemandsoplæring, samt give dem indflydelse. 
Vores ledende medarbejdere kommer på årlige kurser, så de kan holde sig 
kvalificerede til at yde det bedste for kunderne.

Hvert andet år tilbyder vi vores medarbejdere et sundhedstjek, så vi forhå-
bentlig opdager risici i god tid. Dette har vi gjort gennem en årrække, og vi 
kan se, at den generelle sundhed er forbedret blandt vores medarbejdere. 
Derudover tilbyder vi medarbejderfordele som rabatordninger i forskellige 
firmaer og kulturelle tilbud, som de kan benytte sammen med deres familier.

Alle vores medarbejdere kan også gøre brug af vores fyraftensrum Pitstop 
451, hvor der kan spilles pool, bordfodbold og man kan få en fyraftenssnak.
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Horsens ville ikke være det samme uden de stærke fællesskaber, som 
opstår om musik og sport. Vi støtter kultur- og foreningslivet, så de kan 
blive ved med at gøre det, de gør så godt.

Det er vigtigt for os at støtte talentudviklingen i Horsens. Det gør vi bl.a. 
som hjertesponsor for AC Horsens, som medlem af sponsorklubben 
Horsens & Friends, som sponsor for Horsens Sejlklub og som 
erhvervssponsor for HH Elite.
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HORSENS SYD - SATURNVEJ
51.000 m2 erhvervsgrund

GIVE - DYRSKUEVEJ
15.000 m2 erhvervsgrund
Motorvejs facadegrund

HORSENS SYD - VEGAVEJ
25.000 m2 erhvervsgrund

HEDENSTED - GESAGERVEJ
42.000 m2 erhvervsgrund

HORSENS SYD - ORIONVEJ
33.000 m2 erhvervsgrund

ØSTBIRK - TORPVEJ
16 parcelhusgrunde
Samt tæt lav bebyggelse

GIVE - HJORTSVANGEN
10.252 m2 + 6.387 m2 erhvervsgrunde

VEJLE STIFTSVEJ
17.000 m2 erhvervsgrund
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SAMARBEJDE

Vi har i regnskabsåret 2018/19 haft stor aktivitet i lokalområdet.

Vi har været involveret i de store byggeaktiviteter i Horsens midtby. Kvickly-
grunden er ved at være færdiggjort, og vi fortsætter på den anden side ved 
Buchwalds Bro, hvor CASA bygger boliger og et nyt plejecenter.

Derudover har vi for Forum Horsens været med til opførelsen af Horsens nye 
kampsportscenter med beliggenhed bag Horsens Forum på Langmarksvej.

Ved det smukke Palsgaard ved Juelsminde har vi udført en stor jordflytnings-
opgave i forbindelse med formodning til halbyggeri. I alt har vi flyttet ca. 
175.000 meter jord. Derudover har vi genoprettet en gammel sø i Palsgaard 
Slotspark og etableret yderligere to nye søer og et regnvandsbassin.

Vi er glade for det gode samarbejde, som vi har med andre lokale  
erhvervsvirksomheder. 

Sammen står vi stærkt!

RUNDT I DANMARK & SVERIGE
For entreprenørfirmaet Ajcon har vi klargjort 13.000 m2 omlæssecentral for 
pakker og 27.000 m2 udvendig plads for Bring i Greve.

Dansk Halentreprise har haft os med på mange opgaver. Blandt andet DSV 
i Odense, Idrætshal i Slagelse og DKI’s vaskehal i Horsens. Vi har også af 
flere omgange været i Åstorp i Sverige. Senest i 2019 hvor vi lavede etape 3 på 
37.000 m2 godsterminal for lastbiler og 31.000 m2 udenomsarealer til Frode Laursen.
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Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejledning. 
Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

2018/19

t.kr.

2017/18

t.kr.

2016/17

t.kr.

2015/16

t.kr.

2014/15

t.kr.

HOVEDTAL

Nettoomsætning 318.052 379.745 339.688 289.458 212.974

Resultat før finansielle poster 28.661 28.601 12.225 20.077 14.789

Resultat af finansielle poster (412) (458) (138) (232) (271)

Årets resultat 21.913 21.767 9.433 15.353 11.114

Balancesum 174.415 145.444 95.559 97.890 75.258

Egenkapital 71.401 49.488 27.721 33.288 27.935

PENGESTRØMME FRA:

Driftsaktivitet (11.119) 1.009 22.330 10.455 10.364

Investeringsaktivitet (51.803) 0 1.430 8.286 3.901

Finansieringsaktivitet 0 0 (15.000) (10.000) (15.000)

Årets forskydning i likvider (62.922) 1.009 8.760 8.741 (735)

NØGLETAL

Afkastningsgrad 17,9 % 23,7 % 12,6 % 23,2 % 19,8 %

Soliditetsgrad 40,9 % 34,0 % 29,0 % 34,0 % 37,1 %

Forrentning af egenkapital 36,3 % 56,4 % 30,9 % 50,2 % 37,2 %

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

HOVED- OG NØGLETAL
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SELSKABETS VÆSENTLIGSTE AKTIVITETER
Selskabet driver entreprenørvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

UDVIKLINGEN I AKTIVITETER OG  
ØKONOMISKE FORHOLD
Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et overskud på kr. 
21.913.338, og selskabets balance pr. 30. september 2019 udviser  
en egenkapital på kr. 71.401.074.

Årets resultat anses for tilfredsstillende, og er på niveau med  
det forventede.

SÆRLIGE RISICI, HERUNDER FORRETNINGSMÆSSIGE 
OG FINANSIELLE RISICI

Driftsmæssige risici
Selskabet har ikke særlige forretningsmæssige og finansielle risici udover 
almindeligt forekommende indenfor branchen.
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LEDELSES- 
PÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt 
årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 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 2019 
og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme 
for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 2. december 2019.

DIREKTION
Michael Mortensen

BESTYRELSE
Sine Madsen Mads Kloster Michael Mortensen
Formand
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DEN UAFHÆNGIGE  
REVISORS REVISIONS- 
PÅTEGNING

KONKLUSION
Vi har revideret årsregnskabet for HM Entre-
prenør A/S for regnskabsåret 1. oktober 2018 
- 30. september 2019, der omfatter anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balan-
ce, egenkapitalopgørelse, pengestrømsop-
gørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet gi-
ver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 30. septem-
ber 2019 samt af resultatet af selskabets ak-
tiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 
1. oktober 2018 - 30. september 2019 i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven.

GRUNDLAG FOR KONKLUSION
Vi har udført vores revision i overensstem-
melse med internationale standarder om re-
vision og de yderligere krav, der er gældende 
i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standar-
der og krav er nærmere beskrevet i revisions-
påtegningens afsnit “Revisors ansvar for re-
visionen af årsregnskabet“. Vi er uafhængige 
af selskabet i overensstemmelse med inter-
nationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores 
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse 
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det 
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklusion.

Til kapitalejeren i HM Entreprenør A/S
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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 inter-
ne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at udarbejde et årsregnskab uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledel-
sen 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, med-
mindre ledelsen enten har til hensigt at likvi-
dere 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 væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, og at afgive en revisions-
påtegning med en konklusion. Høj grad af sik-
kerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er 
ikke en garanti for, at en revision, der udføres 
i overensstemmelse med internationale stan-
darder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark, altid vil afdække væ-
sentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-
formationer kan opstå som følge af besvigel-
ser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, 
hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de øko-
nomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder 
om revision og de yderligere krav, der er gæl-
dende i Danmark, foretager vi faglige vurde-
ringer 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 revisionshandlin-
ger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og eg-
net til at danne grundlag for vores konklu-
sion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig 
fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan om-
fatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsi-
desættelse af intern kontrol.

	 	Opnår vi forståelse af den interne kontrol 
med relevans for revisionen for at kunne 
udforme revisionshandlinger, der er pas-
sende efter omstændighederne, men ikke 
for at kunne udtrykke en konklusion om ef-
fektiviteten af selskabets interne kontrol.

	 		Tager vi stilling til, om den regnskabsprak-
sis, som er anvendt af ledelsen, er passen-
de, samt om de regnskabsmæssige skøn 
og tilknyttede oplysninger, som ledelsen 
har udarbejdet, er rimelige.

	 	Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse 
af årsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende, 
samt om der på grundlag af det opnåede re-
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visionsbevis er væsentlig usikkerhed forbun-
det 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 vo-
res revisionspåtegning gøre opmærksom på 
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
modificere vores konklusion. Vores konklu-
sioner 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, herun-
der noteoplysningerne, samt om årsregnska-
bet 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 tids-
mæssige placering af revisionen samt betyde-
lige revisionsmæssige observationer, herunder 
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 
som vi identificerer under revisionen.

UDTALELSE OM  
LEDELSESBERETNINGEN
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfat-
ter 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 ledelsesberetnin-
gen og i den forbindelse overveje, om ledel-
sesberetningen 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 le-
delsesberetningen indeholder krævede oplys-
ninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores 
opfattelse, at ledelsesberetningen er i over-
ensstemmelse med årsregnskabet og er ud-
arbejdet i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Horsens, den 2. december 2019.

Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Søren Roesgaard
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33225
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Årsrapporten for HM Entreprenør A/S for 
2018/19 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser  for mel-
lemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i 
forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG 
MÅLING
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i 
takt med, at de indtjenes. Herudover indreg-
nes værdireguleringer af finansielle aktiver 
og forpligtelser. I resultatopgørelsen indreg-
nes 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 akkumu-
lerede 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.

ANVENDT  
REGNSKABSPRAKSIS

ÅRSRAPPORT 2018/19 ÅRSREGNSK AB 2018/19 0230 HM ENTREPRENØR A/S



A
N

V
EN

D
T R

EG
N

S
K

A
B

S
P

R
A

K
S

IS

RESULTATOPGØRELSEN

NETTOOMSÆTNING
Hvor der leveres produkter med høj grad af indi-
viduel tilpasning, foretages indregning i nettoom-
sætningen, i takt med at produktionen udføres, 
hvorved omsætningen svarer til salgsværdien 
af årets udførte arbejder (produktionsmeto-
den). Denne metode anvendes, når de samlede 
indtægter og omkostninger på kontrakten og 
færdiggørelsesgraden 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 omsætnin-
gen kun svarende til de medgåede omkost-
ninger, i det omfang det er sandsynligt, at de 
vil blive genindvundet.

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 regnskabs-
poster af sekundær karakter i forhold til 
virksomhedernes aktiviteter, herunder fortje-
neste ved salg af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver.

ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER
Andre driftsomkostninger indeholder regn-
skabsposter af sekundær karakter i forhold 
til virksomhedernes aktiviteter, herunder 
tab ved salg af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver.

ANDRE EKSTERNE  
OMKOSTNINGER
Andre eksterne omkostninger omfatter 
omkostninger til distribution, salg, reklame, 
administration, lokaler, tab på debitorer, ope-
rationelle leasingomkostninger mv.
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PERSONALEOMKOSTNINGER
Personaleomkostninger omfatter løn og ga-
ger, inklusive feriepenge og pensioner samt 
andre omkostninger til social sikring m.v. til 
selskabets medarbejdere. I personaleom-
kostninger er fratrukket modtagne godtgørel-
ser fra offentlige myndigheder.

FINANSIELLE INDTÆGTER OG 
OMKOSTNINGER
Finansielle indtægter og omkostninger ind-
regnes i resultatopgørelsen med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster 
omfatter renteindtægter og -omkostninger, 
realiserede og urealiserede kursgevinster 
vedrørende gæld og transaktioner i fremmed 
valuta samt tillæg og godtgørelse under acon-
toskatteordningen mv.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Virksomheden er omfattet af de danske reg-
ler 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, 
indregnes i resultatopgørelsen med den del, 
der kan henføres til årets resultat, og direkte i 
egenkapitalen med den del, der kan henføres 
til posteringer direkte i egenkapitalen.
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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 tilgodehaven-
de eller en portefølje af tilgodehavender er 
værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv 
indikation på, at et individuelt tilgodehavende 
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 færdiggø-
relsesgraden på balancedagen og de samlede 
forventede indtægter på det enkelte igangvæ-
rende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres 
som andelen af de afholdte omkostninger i 
forhold til forventede samlede omkostninger 
på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende 
arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles 
salgsværdien til de medgåede omkostninger 
eller nettorealisationsværdien, hvis denne er 
lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indreg-
nes i balancen under tilgodehavender eller 

gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af 
summen af de igangværende arbejder, hvor 
salgsværdien af det udførte arbejde oversti-
ger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser 
udgøres af summen af de igangværende 
arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger 
salgsværdien.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbej-
de og opnåelse af kontrakter indregnes i re-
sultatopgørelsen, i takt med at de afholdes.

PERIODEAFGRÆNSNINGS- 
POSTER
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under 
omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkost-
ninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 sel-
skabet 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 økonomi-
ske ressourcer.

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til 
udbedring af arbejder inden for garantiperio-
den på 1-5 år. De hensatte garantiforpligtelser 
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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 
produktionsomkostninger.

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 acon-
toskatter.

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.

GÆLDSFORPLIGTELSER
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det 
modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktions-
omkostninger. I efterfølgende perioder måles de finan-
sielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til 
den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive 
rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle 
værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til 
leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret 
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Afkastningsgrad
Resultat før finansielle poster x 100

Gennemsnitlige aktiver

Soliditetsgrad
Egenkapital ultimo x 100

Samlede aktiver ultimo

Forrentning af egenkapital
Ordinært resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital
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PENGESTRØMS- 
OPGØRELSE

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

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virk-
somheder vises separat under pengestrømme 
fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgø-
relsen indregnes pengestrømme vedrørende 
købte virksomheder fra anskaffelsestidspunk-
tet, og pengestrømme vedrørende solgte virk-
somheder indregnes frem til salgstidspunktet.

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 om-
fatter 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 om-
fatter ændringer i størrelse eller sammensæt-
ning af selskabets aktiekapital og omkostnin-
ger 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
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2018/19

kr.

2017/18

t.kr.

Nettoomsætning 318.052.219 379.745

Andre driftsindtægter 29.193 1.833

Direkte omkostninger (211.384.008) (268.058)

Andre eksterne omkostninger (21.222.534) (21.019)

Bruttoresultat 85.474.870 92.501

Personaleomkostninger 1 (56.513.727) (63.900) 

Andre driftsomkostninger (300.000) 0

Resultat før finansielle poster 28.661.143 28.601

Finansielle indtægter 2 468.930 190

Finansielle omkostninger 3 (881.166) (648)

Resultat før skat 28.248.907 28.143

Skat af årets resultat 4 (6.335.569) (6.376)

ÅRETS RESULTAT 21.913.338 21.767 

Resultatdisponering 5   

RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER 2018  
– 30. SEPTEMBER 2019

Note henvisning markeret med firkant X

Se noter fra side 42
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kr.

2018

t.kr.

AKTIVER

Varebeholdninger 6 533.300 1.181

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 57.587.998 62.185

Igangværende arbejder for fremmed regning 7 406.840 499

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 111.450.866 59.648

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 2.060.000 0

Andre tilgodehavender 1.464.575 587

Periodeafgrænsningsposter 8 595.484 106

Tilgodehavender 173.565.763 123.025 

Likvide beholdninger 315.630 21.238 

Omsætningsaktiver i alt 174.414.693 145.444 

AKTIVER I ALT 174.414.693 145.444

BALANCE PR. 30 SEPTEMBER 2019

Note henvisning markeret med firkant X

Se noter fra side 42
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2019

kr.

2018

t.kr.

PASSIVER

Virksomhedskapital 1.000.000 1.000 

Overført resultat 25.401.074 48.488

Foreslået udbytte for regnskabsåret 45.000.000 0

Egenkapital 9 71.401.074 49.488

Hensættelse til udskudt skat 10 8.045.247 9.187

Hensatte forpligtelser i alt 8.045.247 9.187

Banker 42.000.296 0

Modtagne forudbetalinger fra kunder 312.679 313

Leverandører af varer og tjenesteydelser 28.821.765 56.160

Forudfakturering igangværende arbejder 7 1.322.000 2.435

Selskabsskat 7.442.855 3.511

Anden gæld 15.068.777 24.350

Kortfristede gældsforpligtelser 94.968.372 86.769

Gældsforpligtelser i alt 94.968.372 86.769

PASSIVER I ALT 174.414.693 145.444

Eventualposter m.v. 11

Nærtstående parter og ejerforhold 12

BALANCE PR. 30 SEPTEMBER 2019

Note henvisning markeret med firkant X

Se noter fra side 42
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Virksomheds-
kapital

Overført
resultat

Foreslået 
udbytte for 

regnskabsåret
I alt
 

Egenkapital 1. oktober 2018 1.000.000 48.487.736 0 49.487.736

Årets resultat 0 (23.086.662) 45.000.000 21.913.338

EGENKAPITAL 30. SEPT. 2019 1.000.000 25.401.074 45.000.000 71.401.074

EGENKAPITALOPGØRELSE
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2018/19

kr.

2017/18

t.kr.

Årets resultat 21.913.338 21.767

Reguleringer 13 6.747.805 6.834

Ændring i driftskapital 14 (35.822.783) (21.568)

Pengestrømme fra drift før finansielle poster (7.161.640) 7.033

Renteindbetalinger og lignende 468.930 190

Renteudbetalinger og lignende (881.167) (647) 

Pengestrømme fra ordinær drift (7.573.877) 6.576

Betalt selskabsskat (3.545.515) (5.567) 

Pengestrømme fra driftsaktivitet (11.119.392) 1.009

Udlån (51.802.622) 0 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (51.802.622) 0

Ændring i likvider (62.922.014) 1.009

Likvider 1. oktober 2018 21.237.348 20.229

Likvider 30. september 2019 (41.684.666) 21.238

LIKVIDER SPECIFICERES SÅLEDES:

Likvide beholdninger 315.630 21.238

Kassekredit (42.000.296) 0

LIKVIDER 30. SEPTEMBER 2019 (41.684.666) 21.238

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. OKTOBER 2018 
– 30. SEPTEMBER 2019

Note henvisning markeret med firkant X

Se noter fra side 42
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1  �PERSONALEOMKOSTNINGER
2018/19

kr.

2017/18

t.kr.

Lønninger 47.148.404 51.037

Pensioner 5.587.271 7.041

Andre omkostninger til social sikring 892.995 2.420

Andre personaleomkostninger 2.885.057 3.402

56.513.727 63.900

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 93 99

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

2  �FINANSIELLE INDTÆGTER
2018/19

kr.

2017/18

t.kr.

Andre finansielle indtægter 468.930 190

468.930 190

3  �FINANSIELLE OMKOSTNINGER
2018/19

kr.

2017/18

t.kr.

Andre finansielle omkostninger 734.800 648

Valutakurstab 146.366 0

881.166 648

NOTER TIL  
ÅRSRAPPORTEN
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4  �SKAT AF ÅRETS RESULTAT
2018/19

kr.

2017/18

t.kr.

Årets aktuelle skat 7.477.360 3.540

Årets udskudte skat (1.141.791) 2.836

6.335.569 6.376

5  �RESULTATDISPONERING
2018/19

kr.

2017/18

t.kr.

Foreslået udbytte 45.000.000 0

Overført resultat (23.086.662) 21.767

21.913.338 21.767

6  �VAREBEHOLDNINGER
2019

kr.

2018

t.kr.

Råvarer og hjælpematerialer 533.300 1.181

533.300 1.181

7  �IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED 
REGNING 2019

kr.

2018

t.kr.

Igangværende arbejder, salgspris 251.162.840 310.740

Igangværende arbejder, acontofaktureret (252.078.000) (312.676)

(915.160) (1.936)

Indregnet således i balancen:

Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver 406.840 499

Modtagne forudbetalinger under passiver (1.322.000) (2.435)

(915.160) (1.936)
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10  �HENSÆTTELSE�TIL�UDSKUDT�SKAT
2019

kr.

2018

t.kr.

Hensættelse til udskudt skat 1. oktober 2018 8.045.247 9.187

HENSÆTTELSE TIL UDSKUDT SKAT 30. SEPTEMBER 2019 8.045.247 9.187

Immaterielle anlægsaktiver (75.428) (24)

Materielle anlægsaktiver (88.082) (95)

Igangværende arbejder for fremmed regning 8.355.675 9.347

Værdipapirer (55.000) (55)

Låneomkostninger (11.550) (9)

Periodeafgrænsningsposter 7.632 23

Hensatte omkostninger (88.000) 0

HENSÆTTELSE TIL UDSKUDT SKAT 30. SEPTEMBER 2019 8.045.247 9.187

8  �PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier,  

abonnementer og renter.

9  �EGENKAPITAL

Virksomhedskapitalen består af 1.000 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.
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11  EVENTUALPOSTER�MV.

Eventualforpligtelser

Selskabet har pr. 30. september 2019 stillet arbejdsgarantier for 48.886 t.kr.

Selskabet stiller normale garantiforpligtelser for udført arbejde.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Michael Mortensen ApS og hæfter solidarisk 

med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem  

samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

Selskabet er involveret i retssager, der ikke forventes at medføre økonomiske forpligtelser for  

selskabet ud over det indregnede.

Operationelle leje- og leasingforpligtelser

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

-Huslejeforpligtelse med 6 måneders opsigelse svarende til 600 t.kr.  

-Leje af maskiner med en lejeforpligtelse på 18.290 t.kr.

12  NÆRTSTÅENDE�PARTER�OG�EJERFORHOLD

Bestemmende indflydelse

Michael Mortensen ApS, Orionvej 10, 8700 Horsens

Transaktioner

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,  

som er den største og mindste koncern, hvori selskabet indgår som dattervirksomhed.
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13  �PENGESTRØMSOPGØRELSE�-�REGULERINGER
2018/19

kr.

2017/18

t.kr.

Finansielle indtægter (468.930) (190)

Finansielle omkostninger 881.166 648

Skat af årets resultat 6.335.569 6.376

6.747.805 6.834

14  �PENGESTRØMSOPGØRELSE�  
-�ÆNDRING�I�DRIFTSKAPITAL 2018/19

kr.

2017/18

t.kr.

Ændring i varebeholdninger 647.000 262

Ændring i tilgodehavender 1.262.260 (49.140)

Ændring i leverandører mv. (37.732.043) 27.810

Ændring i andre hensatte forpligtelser 0 (500)

(35.822.783) (21.568)
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