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Vi er klar til små og store
opgaver, alene eller
sammen med andre, og vi
leverer kvalitetsarbejde til
aftalt tid.
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LEDELSESBERETNING | OM HM ENTREPRENØR A/S

Vi flytter Himmelbjerget, mens du sover
Entreprenørfirma med speciale inden for jord, kloak, beton, belægning, grusgrave og genbrug.

Vi har ikke langt fra ord til handling
Det var ikke kun en kliche, men en realitet, da Michael Mortensen i 2008 overtog Henning Mathiassens entreprenørforretning, grundlagt i 1971. Nu som dengang er der ikke langt fra en aftale er indgået, til arbejdet er i gang.
Traditionerne fulgte således med, da firmaet flyttede fra Hovedgård til Glud og skiftede navn til HM Entreprenør A/S.
Det samme gjorde en del af mandskabet, men siden er både maskinpark og antallet af medarbejdere vokset til det
dobbelte.
Med traditionerne i bagagen er fornyelsen til at få øje på. Vi har en ny og meget alsidig maskinpark og er p.t. ca. 90
medarbejdere. Fra vort 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. Dagligt 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.
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LEDELSESBERETNING | VORES VISION

Vi ønsker at levere arbejde i bedste kvalitet og til tiden
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 vore 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 vil stille med det bedst mulige materiel og sørge for, at vore 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.

Se mere om
HM Entreprenør
i videoen.
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LEDELSESBERETNING | STATUS PÅ ÅRET DER ER GÅET

En investering i fremtiden
I 2020/21 fortsatte den positive udvikling med højt aktivitetsniveau. Trods lavere
omsætning har vi formået at øge indtjeningen i forhold til året før. HM Entreprenør
indfrier dermed fuldt ud egne forventninger til regnskabsåret. Hvor store dele af
samfundet har været mærket af COVID-19, så har vi – grundet vores kundesegment –
ikke været påvirket negativt. Tre fjerdedele af vores kunder er private erhvervskunder og
hos dem, oplever vi stor velvilje til at investere og igangsætte projekter inden for de
fagområder, hvor vi er stærkest – halbyggeri, byggemodninger og jordflytning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et overskud på kr. 47.286.219, og selskabets balance pr. 30. september 2021 udviser en egenkapital på kr. 71.976.549.

Årets resultat anses for tilfredsstillende, og højere end forventet.

Vi forventer fortsat stor aktivitet
Vores forventning til det kommende regnskabsår er positiv. Selvfølgelig er vi opmærksomme på den samfundsmæssige udvikling omkring COVID-19, da dette kan medføre
mange ubekendte faktorer og konsekvenser for branchen. I kraft af den ordrebeholdning vi har på nuværende tidspunkt, forventer vi fortsat stor aktivitet inden for
vores kernekompetencer. Vi forventer, at omsætning, resultat og overskudsgrad vil ligge
på samme niveau som i 2020/2021.

Vi takker for opbakningen til kunder og samarbejdspartnere, for året der er gået. Vi ser
frem til fremtidens spændende projekter og sætter fortsat fokus på sikring af høj
kvalitet, i det arbejde vi udfører. Vi glæder os til kendte og endnu ikke kendte projekter i
det nye år.

Vores forventning til det kommende regnskabsår er positiv og der forventes et positivt
resultat, dog på et lavere niveau end indeværende år.

Vores største entreprisekontrakt
I september 2020 underskrev vi den største entreprisekontrakt i HM’s historie. I Solrød
syd for København bygger det britisk baserede selskab Verdion et nyt logistikcenter med
240.000 m2 under tag. Det er et spændende projekt, som løber over en længere periode.

Stor investering i fremtiden
I 2020/21 har vi investeret markant i vores maskin- og bilpark. Det er en investering i
fremtiden, som sikrer høj produktion, effektivitet, økonomisk rentabilitet og ikke mindst
arbejdsglæde hos vores medarbejdere. Det er afgørende for driften, at vi følger
udviklingen på markedet og har det nyeste materiel – af høj kvalitet.
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VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE | VORES VÆRDIER

Vores værdier er med til at skabe en samlet virksomhed
#1

#2

#3

UDVIKLING

FLEKSIBILITET

TROVÆRDIGHED

Hos HM Entreprenør bliver du udviklet som
medarbejder. Her bliver du bedre! Gennem kurser
og efteruddannelse, 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.

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.

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.

UDVIKLING SIKRER VORES FREMTID

VI SER MULIGHEDER OG FINDER LØSNINGER

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

VI HOLDER DET, VI LOVER

#4

#5

ARBEJDSGLÆDE

KVALITET

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.

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.

VI VISER INTERESSE FOR DET, VI LAVER

VI TROR PÅ GRUNDIGHED OG KLOGE LØSNINGER
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LEDELSESBERETNING | HOVED- OG NØGLETAL

5-års udvikling hos HM Entreprenør A/S

Nettoomsætning
t.kr.
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Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
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LEDELSESBERETNING | FAGOMRÅDER

Vi er specialister inden for bygge- og anlægsprojekter

JORDARBEJDE

BYGGEMODNING

Jordarbejde og byggemodning
– HM Entreprenør skaber grunden
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.

KLOAK

BETON

BELÆGNING

Kloakarbejde

Støbe- og betonarbejde

Belægning

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 kloakseparering, da regnvand og spildevand skal skilles
fra hinanden, og når der er
tale om helt nye kloakanlæg.

Når grunden er gravet ud,
skal fundamentet støbes. Vi
har dygtige og veluddannede 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 fundament.

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.
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LEDELSESBERETNING | 50-ÅRS JUBILÆUM

50-års jubilæum – det skal fejres
50-års jubilæum

Tre dages firmatur

For 50 år siden startede Henning Mathiassen sin entreprenørforretning.

I forbindelse med jubilæet inviterede vi vores medarbejdere på firmatur. Turen gik til
Mols, hvor medarbejderne blev kørt i busser. Herefter ventede der tre dage med fest og
farver, masser af oplevelser samt et styrket sammenhold.

I 2008 købte Michael Mortensen Hennings forretning med ca. 40 medarbejdere og
omdøbte den til HM Entreprenør A/S – det andet var, som han selv siger, for svært at
stave til.

Henning kommer heldigvis jævnligt og besøger os, og dagen fejrede vi sammen med ham.
Takket være Henning Mathiassen og Michael Mortensen fejrer vi 50-års jubilæum – for en
fantastisk virksomhed og arbejdsplads, som i dag har 90 ansatte.

Til venstre Michael Mortensen, direktør
Til højre Henning Mathiassen, stifter
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LEDELSESBERETNING | SPONSORATER

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.

AC Horsens

HH Elite

Fusionsklubben Alliance Club Horsens er en
dansk fodboldklub med base i den nordlige
ende af den østjyske by Horsens. Fodboldklubben blev grundlagt den 1. januar 1994.

HH Elite er en dansk kvindehåndboldklub,
hvis førstehold hos damerne spiller i landets
bedste kvindelige række.

HIC Basket

Palsgaard Sommerspil

Horsens Idræts Club Basketball er en professionel basketballklub hjemmehørende i
Horsens med både en amatørafdeling og en
eliteafdeling.

Palsgaard Sommerspil er en amatørteaterforening hjemmehørende på Palsgaard Gods
ved Juelsminde.

Horsens and Friends

Horsens Sejlklub

Giver kommunens borgere og besøgende
oplevelser for livet og skaber samtidig en
levende kulturfortælling om Horsens.

Horsens Sejlklub tilbyder uddannelse, kapsejlads- og klubaktiviteter for alle aldersgrupper.
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LEDELSESBERETNING | UDVALGTE PROJEKTER

Etablering af drive-in-trælast
Bauhaus i Vejle skulle have lavet en drive-in-trælast, og i den forbindelse stod vi
for udførsel af jord- og kloakarbejde, etablering af sandpude, brønd og belægning
samt opsætning af kantsten. Entreprisen indeholdt: Rydning af grunden for
træer, knusning af beton, kantsten og asfalt, udgravning til bygning, indbygning
af sand og stabilgrus og bygning af rørbassin til regnvand. Se mere om projektet

Kunde Morten Friis A/S
Projekttype Jord, kloak og belægning
Adresse Dandyvej 13, 7100 Vejle
Påbegyndt 18-01-2021

Bauhaus Vejle
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LEDELSESBERETNING | UDVALGTE PROJEKTER

RessourceCenter Vejle
I januar 2021 gik vi i gang med byggeriet til RessourceCenter Vejle, som bidrager til
en grønnere fremtid og bliver fremtidens svar på en moderne genbrugsplads.
Byggeriet skal så vidt muligt opføres af genanvendelige materialer og
overskudsmaterialer. FN’s 17 Verdensmål er tænkt ind i alle elementer af det
bæredygtige projekt. Hele kommunens nye RessourceCenter slår dørene op for
borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, samarbejdspartnere og
medarbejdere i efteråret 2022.
Gæsterne på RessourceCenter Vejle skal opleve indbydende og inspirerende
rammer, for at aflevere deres sorterede ressourcer, i form af flot arkitektur, høj
funktionalitet og digital formidling. Se mere om projektet

RessourceCenter Vejle

Adresse Nimvej 5, 7100 Vejle
Påbegyndt 04-01-2021
Forventet afsluttet 07-07-2022
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LEDELSESBERETNING | UDVALGTE PROJEKTER

Etablering af ny omfartsvej
For Palsgaard A/S skal vi etablere en ny omfartsvej, i Juelsminde.
Her skal vi stå for udførsel af jord- og kloakarbejde, etablering af sandpude,
samt opsætning af belægning og kantsten. Vi laver en ny 750 m adgangsvej til
deres industribygninger og etablerer en 2.000 m² lastbilsparkeringsplads.
Se mere om projektet

Kunde Palsgaard A/S
Projekttype Vejbygning
Adresse Palsgaardvej 8, 7130 Juelsminde
Påbegyndt 06-04-2021

Palsgaard A/S
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LEDELSESBERETNING | UDVALGTE PROJEKTER

Kunstgræsplæne
Hos FC Horsens er vi i fuld gang med at etablere en kunstgræsbane. Vi har færdiggjort
jordarbejdet, så der nu kan sættes stolper til hegnet og lægges kantsten.
I forbindelse med jordarbejdet har vi udnyttet det gode vejr, vi har haft.
Se mere om projektet

FC Horsens

•

Bortkørt 2.400 m3 muld

•

Tilkørt 6.000 m3 sand og 1.500 m3 drænstabil

Kunde Horsens Kommune
Projekttype Bold- og kunstgræsbaner
Adresse Ternevej 83, 8700 Horsens
Påbegyndt 01-07-2021
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LEDELSESBERETNING | UDVALGTE PROJEKTER

Hvileanlæg og sikker lastbilparkering
HM Entreprenør vil bygge et stort, sikkert lastbilparkerings- og hvileanlæg med
vedvarende energiforsyning. Projektet er placeret ud for ”Exit 57” på E45
mellem Horsens og Hedensted. Dette vil være det første af sin slags i Danmark
og dermed tilbyde first-mover-fordele. Se mere om projektet

Vil bygge den første, største og sikreste
parkeringsplads i Europa for lastbilchauffører.
Udvikle jord på 730.000 m2 til industrielle
virksomheder, logistikvirksomheder og
engrosvirksomheder samt til liberale erhverv.

Forbedre infrastrukturen til og fra E45.

Opnå EU-standarden ”Safe and Secure Truck Parking
Area (SSTPA)” på service- og sikkerhedsniveau
PLATINUM som er det højeste niveau.
Tiltrække både nationale og internationale
virksomheder inden for transport-, logistik- og
fremstillingsindustrien.

Exit 57
År 2021
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LEDELSESBERETNING | UDVALGTE PROJEKTER

Byggemodning til stort logistikcenter
HM Entreprenør byggemodner for Verdion til et 240.000 m2 stort logistikcenter under
tag tæt på motorvejen ved Solrød Strand, sydvest for København.

På nuværende tidspunkt er HM Entreprenør i gang med kalkstabilisering,
regnvandsbassiner, regnvandsledninger og jordregulering. Alt dette for at øge
bæreevnen og få styr på vandmængderne.
Se mere om projektet

Verdion

Kunde Verdion
Projekttype Industrihaller
Adresse Åsvej 15, 2680 Solrød Strand
Påbegyndt 01-10-2020
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LEDELSESBERETNING | JORD TIL SALG

Vi udvikler bolig- og erhvervsområder

- Eksempler på grunde til salg

Erhvervsgrund til salg på Dyrskuevej i Give

Grund til salg på Hjortsvangen i Give

Hedensted 8722, Gesagervej 87

Grunden er på 15.000 m2. Den omtalte
erhvervsgrund er placeret i et veludbygget
erhvervsområde og har naboer som bl.a.
Danespo A/S, Combigas ApS og Jem & Fix.

Vi har knap 17.000 m2 erhvervsjord til salg.
Grunden kan deles op i to, og så måler de
hhv. 10.252 m2 og 6.387 m2. Grundene er
placeret i et veludbygget område, hvor flere
virksomheder har til huse. Her kan bl.a.
nævnes Dan Cake A/S, Give Huset A/S, Give
Elementer A/S, Stark mv.

Grunden er på 42.000 m2, heraf er 35.000
m2 etableret som grusplads. Den omtalte
grund er indhegnet og med to porte. Én
mod Gesagervej og én mod Glarmestervej
til tung trafik.

Erhvervsgrund til salg på Vrøndingvej 5a i
Lund ved Horsens

Skal din virksomhed starte sit nye liv i
Horsens? Tæt ved motorvej E45 ligger dette
attraktive erhvervsområde, som er fuldt
udbygget. Den omtalte grund er på 6.500
m2.

Erhvervsgrund til salg på Stiftsvej i Vejle

Stiftsvej 25 i Vejle er på 17.000 m2 og
placeret i en veludbygget erhvervspark kun
2 km fra E45-motorvejen. Indhegnet erhvervsgrund med mange muligheder.

Parcelhusgrunde til salg på Torpvej 9 i
Østbirk

Parcelhusgrundene er placeret i skønne og
grønne omgivelser med en fantastisk udsigt
ud over Østbirk by og gåafstand til skole, hal
og handlemuligheder. Fra parcelgrundene
er der kun 15 minutters kørsel til E45motorvejen.
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LEDELSESBERETNING | BESTYRELSE

Bestyrelsen sikrer gode resultater
Vores bestyrelse har andet end jord i hovedet
Vores bestyrelse består af tre medlemmer, der hver især har deres styrker og erfaringer, som styrker HM
Entreprenør A/S. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af HM Entreprenør A/S.

Michael Mortensen,
indehaver af HM
Entreprenør A/S og
bestyrelsesmedlem
Har siden 2008 ejet HM
Entreprenør A/S, der nu
er mere end tre gange så
stor, som da han tog
over. Michael motiveres
af at skabe, igangsætte
og udvikle. Han ser sine
medarbejdere som
firmaets vigtigste ressource og motiverer dem
via involvering til
konstant faglig og personlig udvikling.

Mads Kloster,
indehaver af Kloster
A/S og
bestyrelsesmedlem
Mads driver Kloster A/S og
står til daglig i fronten for
over hundrede medarbejdere. Mads' vision er at
styrke forretningen med et
højt og kompetent serviceniveau med totalkoncepter inden for
transport og stevedore.
Hos Kloster er leveregel
nummer 1: Vi gør, som vi
siger, og holder hvad vi
lover!

Ole Skov Mortensen,
formand i bestyrelsen

Tidligere indehaver af
OM Entreprenørforretning A/S og OM Transport A/S. I 2008 solgte
Ole vognmandsforretningen, men startede
OM Transport op igen i
2010. Seks år efter
solgte han OM Transport til HM Logistik ApS.
Ole har mere end 50 års
erfaring fra entreprenør- og transportbranchen.

50 ÅRS ERFARING
- en stærk og engageret
samarbejdspartner!
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Vi fremtidssikrer driften og tror på kloge løsninger
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabet driver entreprenørvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt resultatet af selskabets
aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2020/21 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 forekommende 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 understøtter hinanden
på tværs af alle fagområder. Alle medarbejdere har værdi og 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.
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Resultatopgørelse 1. oktober 2020 – 30. september 2021

Note

2020/21
kr.

Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Direkte omkostninger
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger
Resultat før af- og nedskrivninger

1

Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster

2019/20
t.kr.

411.030.790
616.707
(244.955.098)
(36.875.052)
129.817.347

286.345
320
(184.164)
(19.866)
82.635

(67.503.128)
62.314.219

(51.952)
30.683

(1.215.942)
61.098.277

0
30.683

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat

2
3

129.935
(368.573)
60.859.639

136
(885)
29.934

Skat af årets resultat
Årets resultat

4

(13.573.420)
47.286.219

(6.645)
23.289

Resultatdisponering

5
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Balance pr. 30. september 2021

Note

2021
kr.

2020
t.kr.

Aktiver
120.300
120.300

121
121

79.548.703
587.000
30.660.278
1.488.810
1.400.777
113.685.568

58.737
0
12.965
1.343
1.578
74.623

72.257.606

38.784

Omsætningsaktiver i alt

186.063.474

113.528

Aktiver i alt

186.063.474

113.528

Råvarer og hjælpematerialer
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger

6

7

8
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Balance pr. 30. september 2021

Note

2021
kr.

2020
t.kr.

Passiver
1.000.000
24.476.549
46.500.000
71.976.549

1.000
48.690
0
49.690

10.546.006
10.546.006

14.534
14.534

312.679
24.630.286
446.000
26.384.428
17.506.811
34.260.715
103.540.919

752
19.772
6.687
0
130
21.963
49.304

Gældsforpligtelser i alt

103.540.919

49.304

Passiver i alt

186.063.474

113.528

Virksomhedskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital
Hensættelse til udskudt skat
Hensatte forpligtelser i alt
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Forudfakturering igangværende arbejder
Gæld til tilknyttede virksomheder
Skyldigt sambeskatningsbidrag
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

9

7

Eventualforpligtelser

10

Nærtstående parter og ejerforhold

11
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Egenkapitalopgørelse
Virksomhedskapital
Egenkapital 1. oktober 2020
Betalt ekstraordinært udbytte
Årets resultat
Egenkapital 30. september 2021

1.000.000
0
0
1.000.000

Overført
resultat
48.690.330
(25.000.000)
786.219
24.476.549

Foreslået udbytte for regnskabsåret
0
0
46.500.000
46.500.000

I alt
49.690.330
(25.000.000)
47.286.219
71.976.549
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Pengestrømsopgørelse 1. oktober 2020 – 30. september 2021
Note

2020/21
kr.

Årets resultat
Reguleringer
Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster

2019/20
t.kr.

47.286.219
13.812.058
15.966.063
77.064.340

23.289
7.394
2.431
33.114

Renteindbetalinger og lignende
Renteudbetalinger og lignende
Pengestrømme fra ordinær drift

129.934
(368.572)
76.825.702

136
(885)
32.365

Betalt selskabsskat
Pengestrømme fra driftsaktivitet

(156.252)
76.669.450

(7.443)
24.922

12
13

Udlån
Pengestrømme fra investeringsaktivitet

(18.194.972)
(18.194.972)

100.546
100.546

Betalt udbytte
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

(25.000.000)
(25.000.000)

(45.000)
(45.000)

Ændring i likvider

33.474.478

80.468

Likvide beholdninger
Kassekredit
Likvider 1. oktober 2020
Likvider 30. september 2021

38.783.128
0
38.783.128
72.257.606

316
(42.000)
(41.684)
38.784

Likvider specificeres således:
Likvide beholdninger
Likvider 30. september 2021

72.257.606
72.257.606

38.784
38.784
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Noter til årsrapporten
2020/21

2019/20

kr.

1

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

t.kr.

59.230.579
4.837.893
1.282.040
2.152.616
67.503.128

43.020
5.329
1.370
2.233
51.952

75

90

129.935
129.935

136
136

367.510
1.063
368.573

862
23
885

17.561.786
(3.988.366)
13.573.420

156
6.489
6.645

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

2

3

4

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger
Valutakurstab

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
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Noter til årsrapporten
2020/21
kr.

5

6

7

Resultatdisponering
Foreslået udbytte
Overført resultat

Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer

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

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

8

2019/20
t.kr.

46.500.000
786.219
47.286.219

0
23.289
23.289

120.300
120.300

121
121

268.006.000
(267.865.000)
141.000

372.796
(379.483)
(6.687)

587.000
(446.000)
141.000

0
(6.687)
(6.687)

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier, abonnementer
og renter.
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Noter til årsrapporten
9

Hensættelse til udskudt skat
Hensættelse til udskudt skat 1. oktober 2020
Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen
Hensættelse til udskudt skat 30. september 2021

Immaterielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Igangværende arbejder for fremmed regning
Værdipapirer
Periodeafgrænsningsposter
Hensatte omkostninger
Låneomkostninger

2021

2020

kr.

t.kr.

14.534.372
(3.988.366)
10.546.006

8.045
6.489
14.534

(47.142)
(219.583)
10.559.560
(55.000)
308.171
0
0
10.546.006

(61)
(84)
14.424
(55)
347
(24)
(12)
14.534

10

Eventualforpligtelser

10

Eventualforpligtelser
Eventualforpligtelser
Selskabet har pr. 30. september 2021 stillet arbejdsgarantier for 78.899 t.kr.
Eventualforpligtelser
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 samt for kildeskat på udbytter , renter og royalties.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Michael Mortensen ApS og hæfter solidarisk med øvrige
sambeskattede
selskaber
for betaling
af selskabsskat
samt for
for følgende
kildeskat beløb:
på udbytter, renter og royalties.
Selskabet
har indgået
operationelle
lejeog leasingaftaler
-Huslejeforpligtelse med 6 måneders opsigelse svarende til 1.500 t.kr.
-Leje af maskiner med en lejeforpligtelse på 17.590 t.kr.
Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

-Huslejeforpligtelse med 6 måneders opsigelse svarende til 1.500 t.kr.
-Leje af maskiner med en lejeforpligtelse på 17.590 t.kr.
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Noter til årsrapporten
11

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, CVR-nr. 21 08 38 01, som er den
største og mindste koncern, hvori selskabet indgår som dattervirksomhed.

12

13

Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Skat af årets resultat

Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandører mv.

2020/21

2019/20

kr.

t.kr.

(129.935)
368.573
13.573.420
13.812.058

(136)
885
6.645
7.394

0
(21.395.490)
37.361.553
15.966.063

413
(1.630)
3.648
2.431
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for HM Entreprenør A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

økonomiske fordele vil tilgå selskabet.
Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at
de vil blive genindvundet.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Direkte omkostninger

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

Andre driftsindtægter

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles
aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som
oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Omkostninger til direkte omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

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

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

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.

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

Resultatopgørelsen

Finansielle indtægter og omkostninger

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 færdiggørelsesgraden på balancedagen kan skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes 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 acontoskatteordningen mv.
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Anvendt regnskabspraksis
Skat af årets resultat
Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af
eget skattemæssigt overskud.

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.

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.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i
resultatopgørelsen, i takt med at de afholdes.

Balancen

Periodeafgrænsningsposter

Varebeholdninger

Periodeafgrænsningsposter, indregnes under omsætningsaktiver, omfatter afholdte
omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Likvide beholdninger
Tilgodehavender

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Egenkapital
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 tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

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

Hensatte forpligtelser
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de
samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

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.
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Anvendt regnskabspraksis
Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperioden 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.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investeringsog 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 vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet
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.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets resultat reguleret for ikkekontante 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 sammensætning 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.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder
samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel
værdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Hoved og nøgletalsoversigt
Forklaring af nøgletal.

Afkastningsgrad

Soliditetsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Gennemsnitlige aktiver
Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo
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Selskabsoplysninger

Ledelsespåtegning

Selskabet

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. oktober 2020 – 30. september 2021 for HM Entreprenør A/S.

HM Entreprenør A/S
Orionvej 10
8700 Horsens

Bestyrelse

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

CVR-nr.:

10 13 55 67

Regnskabsperiode:
Hjemsted:

1. oktober 2020 – 30. september 2021
Horsens

Ole Skov Mortensen, formand
Mads Kloster
Michael Mortensen

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 og resultatet af
selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret
1. oktober 2020 – 30. september 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse
for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Horsens, den 12. november 2021

Direktion

Michael Mortensen, direktør

Revision

Roesgaard
Godkendt Revisionspartnerselskab
Sønderbrogade 16

Direktion

Michael Mortensen
Direktør
Bestyrelse

8700 Horsens
Ole Skov Mortensen, formand

Mads Kloster

Michael Mortensen
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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
2020 - 30. september 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,
balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af
selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30.
september 2021 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 overensstemmelse 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. Fejlinformationer
kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.
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
revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er
tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.

•

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

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
•

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis
vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede
heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og
den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer
under revisionen.

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 ledelsesberetningen.
Horsens, den 12. november 2021

Roesgaard
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Søren Roesgaard
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33225

Marianne Seeberg
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne47422

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 ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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