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FIRMA ANALYSEN

Firma Analysen viser tallene bag virksomhedens kreditrating. Analysen giver et veldokumenteret bevis på, om
virksomheden er en veletableret og pålidelig samarbejdspartner. Den kan således fungere som et redskab i
forhandlingerne med eksisterende og potentielle forretningspartnere.

Firma Analysen kan med fordel bruges ved indkøb, tilbudsgivning, leverandørforhandlinger, licitationer, udbud,
virksomhedspræsentationer eller på bestyrelsesmødet. Analysen giver et grundigt indblik i, om virksomheden er
blandt de mest solide i dansk erhvervsliv.
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VIRKSOMHEDEN

2020-12-31REGNSKAB

86579090TLF. NR.

306075297D-U-N-S NR.

25191153CVR NR.

Vroldvej 168ADRESSE

Bigadan A/SFIRMANAVN
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RATING

Kredit max 39.327 tDKK

Højeste kreditværdighed

AAA

Bisnode Danmarks kreditvurdering består af en rating samt et anbefalet kreditmaksimum. Ratingen strækker sig
fra AAA-C og viser virksomhedens kreditværdighed. Bogstavkoden er et udtryk for, hvor pålidelig virksomheden
er at gøre forretning med.

Det anbefalede kreditmaksimum er den maksimale værdi, som Bisnode Danmark anbefaler virksomheder at
have i udestående hos en given debitor. Beløbet er kalkuleret på baggrund af en række kriterier, herunder
Bisnode Danmarks rating, som er en bredt funderet statistisk beregning af en virksomheds kreditværdighed.
Kreditmaksimummet kan bruges som en vejledende guideline eller som del af en semi-automatiseret
kreditpolitik.

På side 8 findes vores Ratingguide, som giver en mere uddybende forklaring af vores rating. Herudover findes
på side 10 en oversigt over, hvad risikoen er for konkurs ved de enkelte ratings.
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DELBEDØMMELSER

EJERFORHOLD

Betalingserfaringer indeholder oplysninger omkring en virksomheds betalingsmønstre målt i antal dage, som en
faktura betales før/efter sidste betalingsdato.

Bisnode Danmarks rating og kreditmax bliver fastsat på baggrund af delbedømmelserne; grunddata, ejerforhold,
økonomi og betalingserfaringer.

Økonomi har udgangspunkt i årsregnskabet og er det vigtigste område i vurderingen.
ØKONOMI

I ejerforhold indgår, om virksomheden er del af en koncern. Derudover bliver moderselskabets tilstand
kontrolleret.

BETALINGSERFARINGER

I grunddata indgår, om virksomheden er aktiv, i betalingsstandsning eller under likvidation. Herudover fortæller
grunddata, hvornår virksomheden er grundlagt, hvilken branche virksomheden befinder sig inden for mv.

GRUNDDATA

Kan ikke beregnes

Ingen anmærkningerKan ikke beregnes

Ingen aktiviteterOpløst

Ingen regnskabKan ikke beregnesUnder konkurs/konkurs

Regnskab for gammelIngen anmærkningerI likvidation

Kan ikke beregnesDårligDårligAndet

Ingen anmærkningerSvagSvagNyetableret

SvagTilfredsstillendeTilfredsstillendeNyetableret

DårligGodGodEtableret

Meget dårligStærkStærkVeletableret

BetalingserfaringerØkonomiEjerforholdGrunddata

Ovenstående tabel viser de vurderingskriterier, som indgår i de forskellige delbedømmelser.
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RATINGHISTORIK

Ovenstående graf viser virksomhedens historiske rating.

KreditmaxRatingDato

Ratinghistorikken viser virksomhedens kreditværdighed over en længere periode. Det giver en indikation af
virksomhedens stabilitet.

39.327AAA2021-06-25

31.909AAA2020-08-03

26.946AAA2019-06-17

20.860AAA2018-06-20

22.620AAA2017-06-20
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RATINGGUIDE

Træfsikkerheden med Bisnode Danmarks kreditvurderingssystem hjælper dig med at sige ja til flere forretninger
og nej til tab. Kreditvurderingen består af en rating, som foretages ud fra flere end 2.400 beslutningsregler. Det
sikrer dig markedets mest omfattende og træfsikre kreditvurdering.

Hos Bisnode Danmark arbejder vi med AAA-rating, som bruges til at bedømme virksomheders kreditværdighed
og helbredstilstand. Ratingen udtrykker sandsynligheden for, at en virksomhed påfører dens leverandører
betalingsproblemer. Sandsynligheden vises gennem en bogstavskode, hvor ratingen AAA er den bedste, mens
C er den dårligste. På følgende side findes en definition af de enkelte ratings.
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RATINGGUIDE

A
For at opnå A skal der være tale om en virksomhed med tilstrækkelig evne til at imødekomme aktuelle
betalingsforpligtelser.

NY

For at opnå AA skal der være tale om en virksomhed med god evne til at imødekomme aktuelle
betalingsforpligtelser. AA er den højeste rating, som en enkeltmandsvirksomhed kan få.

AAA
For at opnå AAA skal der være tale om en virksomhed med særdeles god evne til at imødekomme aktuelle
betalingsforpligtelser.

AA

Der er en høj kreditrisiko. Virksomhedens evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser bedømmes
som meget ringe.

IR
Væsentlig information om virksomheden savnes eller er uaktuel. Banker, forsikringsselskaber,
investeringsselskaber o.l. får desuden denne rating.

C

Der findes ingen negativ information om virksomhedens betalingsevne. Udviklingen bør følges nøje.

B
Der er en kreditrisiko. Virksomhedens evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser bedømmes som
svag.
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RATINGFORDELING OG KONKURSRISIKO

I skemaet findes en forklaring af, hvad den enkelte rating betyder. Desuden vises, hvor mange virksomheder i
Danmark, der har opnået de forskellige ratings, samt hvorledes konkursrisikoen fordeler sig inden for de enkelte
ratings.

9,3636.344CKredit frarådes

4,6613.521BKredit mod sikkerhed

1,8193.224AKreditværdig

0,6377.000AAHøj kreditværdighed

0,3125.027AAAHøjeste kreditværdighed

KonkursrisikoAntal virksomhederRatingRatingforklaring

Ovenstående skema viser Bisnode Danmarks ratingskala, den statistiske konkursrisiko samt antallet af virksomheder i dansk erhvervsliv med
den enkelte rating.
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GRUNDDATA

Bisnode Danmark har pr. 10/9 - 2021 følgende grunddata registreret på virksomheden:

Selskabet tegnes af en direktør, eller af den samlede bestyrelse i forening.TEGNINGSREGEL

Advosion, Statsautoriseret RevisionspartnerselskabREVISOR

86579093FAX

mail@bigadan.dkE-MAIL

www.bigadan.dkHJEMMESIDE

439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialiseringBRANCHEKODE

NejEKSPORT

NejIMPORT

NejBØRSNOTERET

NejKONCERNREGNSKAB

JaARBEJDSGIVERSTATUS

35ANTAL ANSATTE

743 tDKKSELSKABSKAPITAL

2000-02-10JURIDISK STARTDATO

JaHOVEDSÆDE

AktieselskabSELSKABSFORM

INDEHAVER

KALDENAVN

Bigadan A/SFIRMANAVN
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EJERFORHOLD

ProcentLandTypeVirksomhedenD-U-N-S NR.

MODERSELSKAB

100%DanmarkModerBigadan Holding ApS306070116

ProcentLandTypeVirksomhedenD-U-N-S NR.

DATTERSELSKABER

100%TysklandDatterBigadan Deutschland Gmbh507122559

100%FrankrigDatterBigadan France267074969

100%SpanienDatterBigadan Spain Sl.464709400

100%StorbritannienDatterBigadan Uk Limited221192047

ProcentLandTypeNavn

AKTIONÆR

Ingen aktionærer er registreret.
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BESLUTNINGSTAGERE

TitelFunktionNavn

BESTYRELSESINFORMATION

BestyrelsesmedlemEdvin Andersen

DirektørBestyrelsesmedlemKarsten Buchhave

BestyrelsesmedlemNigel David Hildyard

TitelFunktionNavn

DIREKTION

Administrerende direktørHenrik Vestergaard Laursen

DirektørKarsten Buchhave

TitelFunktionNavn

FUNKTIONSCHEFER

DirektørLedelseKarsten Buchhave
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REGNSKAB I HOVEDTAL

Her ses hovedposterne i resultatopgørelsen. En udspecificeret resultatopgørelse findes i Firma Analysens
appendiks.

35.80935.85521.02525.12126.432Årets resultat

45.74245.60727.05531.86833.919Resultat før skat

45.74245.60727.05531.86833.919Ordinært resultat

-773-1.479-1.202-1.812-2.136Finansielle udgifter

4.0077.0525.0317.2786.149Finansielle indtægter

42.50740.03323.22626.40129.907Primært resultat

54.13054.35441.31747.93747.141Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste

Nettoomsætning

Bruttoomsætning

1212121212Antal måneder

2017-06-192018-06-192019-06-142020-07-312021-06-24Offentliggørelsesdato

2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31Afslutningsdato
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BALANCE I HOVEDTAL

Her ses hovedposterne i balancen. En udspecificeret balance findes i Firma Analysens appendiks.

183.330186.926182.864255.640342.119Passiver i alt

84.80682.32756.513102.611164.687Kortfristet gæld

5490Langfristet gæld

93.230100.095121.138146.303172.735Egenkapital

183.330186.926182.864255.640342.119Aktiver i alt

173.003176.838173.966246.115331.154Omsætningsaktiver

10.32710.0888.8989.52510.964Anlægsaktiver

1212121212Antal måneder

2017-06-192018-06-192019-06-142020-07-312021-06-24Offentliggørelsesdato

2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31Afslutningsdato
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BETALINGSINDEX

Bisnode Danmarks Betalingsindex er et nøgletal og en variabel, som viser virksomheders betalingsadfærd. Her
ses de betalingserfaringer, der er registeret på den aktuelle virksomhed. Betalingsindexet består af indsamlede
informationer fra Bisnode Danmarks samarbejdspartnere om deres kunders betalingsmønstre.

Betalingsindexet er vægtet i forhold til fakturabeløbet. Hvis en virksomhed har Betalingsindex 80, betyder det at
virksomheden i gennemsnit betaler sine fakturaer på forfaldsdagen. Med et Betalingsindex på mere end 80
betaler virksomheden sine fakturaer før forfaldsdatoen, mens det modsatte er tilfældet ved et Betalingsindex
under 80.

Virksomhedens betalingstrend bliver på følgende side sammenholdt med en branchemedian. Hermed ses
betalingserfaringerne på virksomheden i forhold til de generelle betalingserfaringer på branchen. Betalingstrend
er sammenlignet med branchemedian for Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.

BETALINGSERFARINGER PÅ VIRKSOMHEDEN

-2
Gennemsnitlige antal dage (før/efter)
forfaldsdato

13Antal fakturaer

Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialiseringBetalingsindex på branchen

80Betalingsindex på Bigadan A/S

2021-01-08Dato

Bisnode Danmark har pr. 10/9 - 2021 modtaget information angående 13 betalte fakturaer, samlet beløb DKK
757.527.
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BETALINGSINDEX

Antal leverand.
i alt

Beløb i
DKK

Antal
fakturaer

Gnsn. dage eft.
forfaldsdato

Betalingsindex
på branchen

Betalingsindex
på Bigadan A/S

Dato

Den gennemsnitlige betaling efter forfaldsdato beregnes som middelværdien, hvilket betyder at tallet ikke er
vægtet og ikke tager hensyn til fakturabeløb.

Ovenstående graf viser virksomhedens Betalingsindex. Et Betalingsindex 80 viser, at virksomheden betaler sine
fakturaer på betalingsdagen, mens et Betalingsindex over 80 viser, at virksomheden betaler før forfaldsdato.

2757.52713-282802021-01

2759.36914-282802021-01

2763.63815-281802020-12

2766.22516-281802020-12

2768.63717-281802020-12

2736.06616-282802020-11

2736.06616-281802020-10

2773.08617-281802020-10

2773.08617-281802020-09

2447.76617-281832020-09
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BRANCHESAMMENLIGNING

Branchesammenligningen viser, hvordan virksomheden er placeret på udvalgte nøgletal i sammenligning med
branchen. Denne del af analysen kan bruges til at vurdere, hvordan virksomheden klarer sig i forhold til de
øvrige virksomheder inden for branchen.

De udvalgte nøgletal er overskudsgrad, likviditetsgrad 1, soliditetsgrad samt afkastningsgrad. Disse nøgletal
fortæller om virksomhedens indtjeningsevne, kreditværdighed og rentabilitet. Der findes en uddybende forklaring
ved hvert nøgletal.

Udover at se på tallene for de enkelte år, er det vigtigt at forholde sig til nøgletallenes forandring over tid, hvilket
kaldes trenden.

Virksomheden er sammenlignet med Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering,
branchekode 439990.
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BRANCHESAMMENLIGNING

Overskudsgraden viser resultatet af den primære driftsandel af nettoomsætningen. Beregningen er før renter og
skat, men efter afskrivninger.

Nøgletallet viser, hvor stor en procentdel af virksomhedens aktivitet (nettoomsætning), der medgår til renter og
overskud. Overskudsgraden giver derved en indikation af, hvor stor en andel af omsætningen, der bliver til
indtjening i virksomheden.

Med overskudsgraden kan udviklingen i virksomheden vurderes. Som udgangspunkt bør overskudsgraden
være så stor som muligt. Det er dog nødvendigt at se dette nøgletal i sammenhæng med andre nøgletal for at
få et retvisende billede. Det kan blandt andre være afkastningsgraden, som beregnes på side 22.

Ovenstående graf viser virksomhedens overskudsgrad sammenlignet med branchen.

OVERSKUDSGRAD
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BRANCHESAMMENLIGNING

Likviditetsgraden viser virksomhedens evne til at opfylde kortsigtede økonomiske forpligtelser. Nøgletallet kan
opgøres som tilgodehavender plus likvide beholdninger i procent af den kortfristede gæld.

Nøgletallet fortæller, om virksomheden har en balanceret gældsstruktur. Ud fra et likviditetshensyn bør en
virksomheds likviditetsgrad være så høj som muligt.

Ovenstående graf viser virksomhedens likviditetsgrad 1 sammenlignet med branchen.

LIKVIDITETSGRAD 1
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BRANCHESAMMENLIGNING

Soliditetsgraden bruges til at måle en virksomheds evne til at opfylde langsigtede forpligtelser. Soliditeten i
virksomheden viser andelen af egenkapital i forhold til gæld. Nøgletallet viser således, hvor stor en del af
virksomhedens aktiver, der er finansieret gennem opsparet eller indskudt kapital.

En høj soliditetsgrad betyder alt andet lige, at virksomheden har en god økonomisk styrke til at imødegå tab.
Nøgletallet må dog sammenlignes med branchemedianen, da der er store forskelle på tværs af brancher.
Sammenligningen med branchen viser, om virksomheden er under- eller overkapitaliseret i forhold til lignende
virksomheder.

Ovenstående graf viser virksomhedens soliditetsgrad sammenlignet med branchen.

SOLIDITETSGRAD
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BRANCHESAMMENLIGNING

Afkastningsgraden udtrykker udviklingen i en virksomhed i form af, hvor meget virksomheden er i stand til at
forrente den samlede kapital. Nøgletallet beregnes ved at dividere virksomhedens overskud af den primære drift
med de samlede aktiver.

Afkastningsgraden viser således virksomhedens indtjening før renter og skal ses i forhold til de samlede aktiver.
Dette forhold giver en indikation af, hvor god virksomheden er til at bruge dens aktiver til at generere indtjening,
før de kontraktlige forpligtelser skal betales.

Størrelsen på virksomhedens indtjening i forhold til dens aktiver viser, hvor effektivt virksomhedens aktiver bliver
udnyttet.

Ovenstående graf viser virksomhedens afkastningsgrad sammenlignet med branchen.

AFKASTNINGSGRAD
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KONKURRENTSAMMENLIGNING

Denne del af analysen givet et indblik i, hvordan virksomheden er placeret på udvalgte regnskabs- og nøgletal i
sammenligning med tre valgfrie konkurrenter.

Til sammenligning er valgt følgende virksomheder:

ADRESSEFIRMANAVNCVR NR.D-U-N-S NR.

Konkurrentsammenligningen gør det muligt at vurdere virksomhedens situation i forhold til de virksomheder,
som anses for at være de nærmeste konkurrenter.

Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal i hovedtal, overskudsgrad, likviditetsgrad 1, soliditetsgrad samt
afkastningsgrad. Disse regnskabs- og nøgletal fortæller om virksomhedens og konkurrenternes indtjeningsevne,
kreditværdighed og rentabilitet.

Udover at se på tallene for de enkelte år, er det vigtigt at forholde sig til nøgletallenes forandring over tid, hvilket
kaldes trenden.
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KONKURRENTSAMMENLIGNING

Her ses en sammenligning af virksomhedens og konkurrenternes regnskabstal i hovedtal.

REGNSKABSTAL

Ovenstående skema viser virksomhedens regnskabstal sammenlignet med de udvalgte konkurrenter.

26.432Årets resultat

33.919Resultat før skat

33.919Ordinært resultat

-2.136Finansielle udgifter

6.149Finansielle indtægter

29.907Primært resultat

47.141Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste

Nettoomsætning

Bruttoomsætning

12Antal måneder

2021-06-24Offentliggørelsesdato

2020-12-31Afslutningsdato

Bigadan A/S
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KONKURRENTSAMMENLIGNING

Overskudsgraden viser resultatet af den primære driftsandel af nettoomsætningen. Beregningen er før renter og
skat, men efter afskrivninger.

Nøgletallet viser, hvor stor en procentdel af virksomhedens aktivitet (nettoomsætning), der medgår til renter og
overskud. Overskudsgraden giver derved en indikation af, hvor stor en andel af omsætningen, der bliver til
indtjening i virksomheden.

Med overskudsgraden kan udviklingen i virksomheden vurderes. Som udgangspunkt bør overskudsgraden være
så stor som muligt. Det er dog nødvendigt at se dette nøgletal i sammenhæng med andre nøgletal for at få et
retvisende billede. Det kan blandt andre være afkastningsgraden, som beregnes på side 28.

OVERSKUDSGRAD

Ovenstående graf viser virksomhedens overskudsgrad sammenlignet med de udvalgte konkurrenter.
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KONKURRENTSAMMENLIGNING

Likviditetsgraden viser virksomhedens evne til at opfylde kortsigtede økonomiske forpligtelser. Nøgletallet kan
opgøres som tilgodehavender plus likvide beholdninger i procent af den kortfristede gæld.

Nøgletallet fortæller, om virksomheden har en balanceret gældsstruktur. Ud fra et likviditetshensyn bør en
virksomheds likviditetsgrad være så høj som muligt.

LIKVIDITETSGRAD 1

Ovenstående graf viser virksomhedens likviditetsgrad 1 sammenlignet med de udvalgte konkurrenter.
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KONKURRENTSAMMENLIGNING

Soliditetsgraden bruges til at måle en virksomheds evne til at opfylde langsigtede forpligtelser. Soliditeten i
virksomheden viser andelen af egenkapital i forhold til gæld. Nøgletallet viser således, hvor stor en del af
virksomhedens aktiver, der er finansieret gennem opsparet eller indskudt kapital.

En høj soliditetsgrad betyder alt andet lige, at virksomheden har en god økonomisk styrke til at imødegå tab.
Nøgletallet må dog sammenlignes med branchemedianen, da der er store forskelle på tværs af brancher. Ved
branchesammenligningen kan det vurderes, om virksomheden er under- eller overkapitaliseret i forhold til
lignende virksomheder. Branchesammenligningen findes på side 21.

SOLIDITETSGRAD

Ovenstående graf viser virksomhedens soliditetsgrad sammenlignet med de udvalgte konkurrenter.
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KONKURRENTSAMMENLIGNING

Afkastningsgraden udtrykker udviklingen i en virksomhed i form af, hvor meget virksomheden er i stand til at
forrente den samlede kapital. Nøgletallet beregnes ved at dividere virksomhedens overskud af den primære drift
med de samlede aktiver.

Afkastningsgraden viser således virksomhedens indtjening før renter og skat set i forhold til de samlede aktiver.
Dette forhold giver en indikation af, hvor god virksomheden er til at bruge dens aktiver til at generere indtjening,
før de kontraktlige forpligtelser skal betales.

Størrelsen på virksomhedens indtjening i forhold til dens aktiver viser, hvor effektivt virksomhedens aktiver bliver
udnyttet.

AFKASTNINGSGRAD

Ovenstående graf viser virksomhedens afkastningsgrad sammenlignet med de udvalgte konkurrenter.
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FIRMA ANALYSEN
APPENDIKS
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NØGLETAL I TDKK

Ændring af regnskabsperiode

Kapitalændring

Payout ratio %

Resultatgrad %

3,6923,9112,17Gearing %

Likvide midler i % af nettoomsætning

Egenkapital i % af nettoomsætning

60,30Varelagrets omsætningshastighed

8,34Debitorernes omsætningshastighed

45,00Kreditorernes omsætningshastighed

56,2155,0721,7063,44Sikkerhedsmargin

1.385Nulpunktsomsætning

2,282,231,162,74Kapacitetsgrad

39,79Dækningsgrad

1,88Aktivernes omsætningshastighed p/år

0,510,751,170,98Gældsgrad %

17,3617,1731,8415,30Egenkapitalens forrentning %

12,7010,338,108,74Afkastningsgrad %

5,06Overskudsgrad %

307,83239,85130,67201,08Likviditetsgrad 1 %

307,83239,85123,13201,08Likviditetsgrad 2 %

66,2457,2335,0350,49Soliditetsgrad %

293327Antal ansatte

182.864255.640342.119Aktiver i alt

121.138146.303172.735Egenkapital

27.05531.86833.919Resultat før skat

Nettoomsætning

121212Antal måneder

2019-06-142020-07-312021-06-24Offentliggørelsesdato

2018-12-312019-12-31
Branche
median

2020-12-31Afslutningsdato
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29.0000Udbytte (disp.)

35.80935.85521.02525.12126.432Årets resultat efter minoritetsinteresser

Minoritetsaktionærers andel

35.80935.85521.02525.12126.432Årets resultat

000Skatteregulering

Andre skatter

-9.932-9.752-6.030-6.747-7.488Skat af årets resultat

Skat af ekstraordinært resultat

45.74245.60727.05531.86833.919Resultat før skat

Ekstraordinært resultat

Ekstraordinære udgifter

Ekstraordinære indtægter

45.74245.60727.05531.86833.919Ordinært resultat

Sekundære poster

-773-1.479-1.202-1.812-2.136Finansielle udgifter

4.0077.0525.0317.2786.149Finansielle indtægter

Uspecificerede finansielle poster

Nedskrivning af finansielle aktiver

Indtægter andre kapitalandele

4771.333-2731.3080Indtægter kapitalandele

Andre finansielle omkostninger

-773-1.479-929-1.812-2.136Finansieringsudgifter

Andre finansielle indtægter

3.5305.7195.0315.9706.149Finansieringsindtægter

42.50740.03323.22626.40129.907Primært resultat

Andre indtægter

Andre driftsudgifter

-876-1.278-1.005-1.036-181Afskrivninger

-10.748-13.042-17.087-20.500-17.053Personaleomkostninger

Administrationsomkostninger

Distributions- & Salgsomkostninger

54.13054.35441.31747.93747.141Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste

Produktionsomkostninger

Eksterne omkostninger

Vareforbrug

Andre driftsindtægter

Arbejde for egen regning

Lagerændring

Nettoomsætning

Afgifter

Bruttoomsætning

1212121212Antal måneder

2017-06-192018-06-192019-06-142020-07-312021-06-24Offentliggørelsesdato

2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31Afslutningsdato

RESULTATOPGØRELSE I TDKK
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29.0000Udbytte (disp.)

35.80935.85521.02525.12126.432Årets resultat efter minoritetsinteresser

Minoritetsaktionærers andel

35.80935.85521.02525.12126.432Årets resultat

000Skatteregulering

Andre skatter

-9.932-9.752-6.030-6.747-7.488Skat af årets resultat

Skat af ekstraordinært resultat

45.74245.60727.05531.86833.919Resultat før skat

Ekstraordinært resultat

Ekstraordinære udgifter

Ekstraordinære indtægter

45.74245.60727.05531.86833.919Ordinært resultat

Sekundære poster

-773-1.479-1.202-1.812-2.136Finansielle udgifter

4.0077.0525.0317.2786.149Finansielle indtægter

Uspecificerede finansielle poster

Nedskrivning af finansielle aktiver

Indtægter andre kapitalandele

4771.333-2731.3080Indtægter kapitalandele

Andre finansielle omkostninger

-773-1.479-929-1.812-2.136Finansieringsudgifter

Andre finansielle indtægter

3.5305.7195.0315.9706.149Finansieringsindtægter

42.50740.03323.22626.40129.907Primært resultat

Andre indtægter

Andre driftsudgifter

-876-1.278-1.005-1.036-181Afskrivninger

-10.748-13.042-17.087-20.500-17.053Personaleomkostninger

Administrationsomkostninger

Distributions- & Salgsomkostninger

54.13054.35441.31747.93747.141Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste

Produktionsomkostninger

Eksterne omkostninger

Vareforbrug

Andre driftsindtægter

Arbejde for egen regning

Lagerændring

Nettoomsætning

Afgifter

Bruttoomsætning

1212121212Antal måneder

2017-06-192018-06-192019-06-142020-07-312021-06-24Offentliggørelsesdato

2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31Afslutningsdato
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FalseFalseFalseFalseFalseRevisionsanmærkning

Vurderingsdato

Offentlig ejendomsvurdering

183.330186.926182.864255.640342.119Passiver i alt

84.80682.32756.513102.611164.687Kortfristet gæld

1.638Øvrig kort gæld

Periodeafgrænsninger

28.90221.27614.06125.40749.992Anden gæld

Aconto igangværende arbejde

18.43429.80301.04567.543Forudbetalinger

Udbytte

5.3215.7828.968Selskabsskat

10.69223.84932.65835.93915.530Varekreditorer

Kort gæld til ejer mv.

26.7257.3994.47310.50220.834Kort gæld til koncern

53023.937183Kort bankgæld

Kort gæld til realkreditinstitutter

5490Langfristet gæld

5490Øvrig lang gæld

Lang gæld til ejer mv.

Lang gæld til koncern

Lang bankgæld

Lang gæld til realkreditinstitutter

Ansvarlig lånekapital

Ansvarlig lånekapital uden ubetinget
tilbagetrædelseserklæring

Ansvarlig lånekapital med ubetinget
tilbagetrædelseserklæring

5.2944.5035.2126.1774.697Hensættelse

Øvrige hensættelser

Pensioner

5.2944.5035.2126.1774.697Udskudt skat

93.230100.095121.138146.303172.735Egenkapital

Minoritetsaktionærers andel

93.230100.095121.138146.303172.734Egenkapital før minoritetsinteresser

Overkurs ved emission

6.2317.5757.3208.6728.672Øvrige reserver

29.0000Forventet udbytte

57.25491.776113.073136.886163.318Overført resultat

Opskrivningshenlæg

745745745745745Selskabskapital

183.330186.926182.864255.640342.119Aktiver i alt

173.003176.838173.966246.115331.154Omsætningsaktiver

Andre omsætningsaktiver

2.8495.60210.3484108.700Likvide midler

5.1314.6524.5964.6150Værdipapirer

1204091801501.009Periodeafgrænsninger

157137140332137Andre tilgodehavender

Tilgodehavende fra ejer mv.

159.922161.043148.699220.240288.154Kort tilgodehavende i koncern

4.8254.9954.68020.36831.851Varedebitorer

Ejendomme til salg

5.32301.303Igangværende arbejde

Varebeholdninger

10.32710.0888.8989.52510.964Anlægsaktiver

6.4397.7837.5298.9418.941Finansielle anlægsaktiver

6060Øvrige finansielle aktiver

Egne aktier

Andre tilgodehavender

Lang tilgodehavende i koncern

Anlægsværdipapirer

6.4397.7837.5298.8818.881Kapitalinteresser

3.8872.3041.3705842.023Materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle aktiver

Anlæg uden opførelse

3.8872.3041.3705841.466Driftsmidler

557Grunde og bygninger

Immaterielle anlægsaktiver

Øvrige immaterielle aktiver

Patent og andre rettigheder

Udviklingsprojekter

Goodwill

1212121212Antal måneder

2017-06-192018-06-192019-06-142020-07-312021-06-24Offentliggørelsesdato

2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31Afslutningsdato

BALANCE I TDKK
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FalseFalseFalseFalseFalseRevisionsanmærkning

Vurderingsdato

Offentlig ejendomsvurdering

183.330186.926182.864255.640342.119Passiver i alt

84.80682.32756.513102.611164.687Kortfristet gæld

1.638Øvrig kort gæld

Periodeafgrænsninger

28.90221.27614.06125.40749.992Anden gæld

Aconto igangværende arbejde

18.43429.80301.04567.543Forudbetalinger

Udbytte

5.3215.7828.968Selskabsskat

10.69223.84932.65835.93915.530Varekreditorer

Kort gæld til ejer mv.

26.7257.3994.47310.50220.834Kort gæld til koncern

53023.937183Kort bankgæld

Kort gæld til realkreditinstitutter

5490Langfristet gæld

5490Øvrig lang gæld

Lang gæld til ejer mv.

Lang gæld til koncern

Lang bankgæld

Lang gæld til realkreditinstitutter

Ansvarlig lånekapital

Ansvarlig lånekapital uden ubetinget
tilbagetrædelseserklæring

Ansvarlig lånekapital med ubetinget
tilbagetrædelseserklæring

5.2944.5035.2126.1774.697Hensættelse

Øvrige hensættelser

Pensioner

5.2944.5035.2126.1774.697Udskudt skat

93.230100.095121.138146.303172.735Egenkapital

Minoritetsaktionærers andel

93.230100.095121.138146.303172.734Egenkapital før minoritetsinteresser

Overkurs ved emission

6.2317.5757.3208.6728.672Øvrige reserver

29.0000Forventet udbytte

57.25491.776113.073136.886163.318Overført resultat

Opskrivningshenlæg

745745745745745Selskabskapital

183.330186.926182.864255.640342.119Aktiver i alt

173.003176.838173.966246.115331.154Omsætningsaktiver

Andre omsætningsaktiver

2.8495.60210.3484108.700Likvide midler

5.1314.6524.5964.6150Værdipapirer

1204091801501.009Periodeafgrænsninger

157137140332137Andre tilgodehavender

Tilgodehavende fra ejer mv.

159.922161.043148.699220.240288.154Kort tilgodehavende i koncern

4.8254.9954.68020.36831.851Varedebitorer

Ejendomme til salg

5.32301.303Igangværende arbejde

Varebeholdninger

10.32710.0888.8989.52510.964Anlægsaktiver

6.4397.7837.5298.9418.941Finansielle anlægsaktiver

6060Øvrige finansielle aktiver

Egne aktier

Andre tilgodehavender

Lang tilgodehavende i koncern

Anlægsværdipapirer

6.4397.7837.5298.8818.881Kapitalinteresser

3.8872.3041.3705842.023Materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle aktiver

Anlæg uden opførelse

3.8872.3041.3705841.466Driftsmidler

557Grunde og bygninger

Immaterielle anlægsaktiver

Øvrige immaterielle aktiver

Patent og andre rettigheder

Udviklingsprojekter

Goodwill

1212121212Antal måneder

2017-06-192018-06-192019-06-142020-07-312021-06-24Offentliggørelsesdato

2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31Afslutningsdato
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FalseFalseFalseFalseFalseRevisionsanmærkning

Vurderingsdato

Offentlig ejendomsvurdering

183.330186.926182.864255.640342.119Passiver i alt

84.80682.32756.513102.611164.687Kortfristet gæld

1.638Øvrig kort gæld

Periodeafgrænsninger

28.90221.27614.06125.40749.992Anden gæld

Aconto igangværende arbejde

18.43429.80301.04567.543Forudbetalinger

Udbytte

5.3215.7828.968Selskabsskat

10.69223.84932.65835.93915.530Varekreditorer

Kort gæld til ejer mv.

26.7257.3994.47310.50220.834Kort gæld til koncern

53023.937183Kort bankgæld

Kort gæld til realkreditinstitutter

5490Langfristet gæld

5490Øvrig lang gæld

Lang gæld til ejer mv.

Lang gæld til koncern

Lang bankgæld

Lang gæld til realkreditinstitutter

Ansvarlig lånekapital

Ansvarlig lånekapital uden ubetinget
tilbagetrædelseserklæring

Ansvarlig lånekapital med ubetinget
tilbagetrædelseserklæring

5.2944.5035.2126.1774.697Hensættelse

Øvrige hensættelser

Pensioner

5.2944.5035.2126.1774.697Udskudt skat

93.230100.095121.138146.303172.735Egenkapital

Minoritetsaktionærers andel

93.230100.095121.138146.303172.734Egenkapital før minoritetsinteresser

Overkurs ved emission

6.2317.5757.3208.6728.672Øvrige reserver

29.0000Forventet udbytte

57.25491.776113.073136.886163.318Overført resultat

Opskrivningshenlæg

745745745745745Selskabskapital

183.330186.926182.864255.640342.119Aktiver i alt

173.003176.838173.966246.115331.154Omsætningsaktiver

Andre omsætningsaktiver

2.8495.60210.3484108.700Likvide midler

5.1314.6524.5964.6150Værdipapirer

1204091801501.009Periodeafgrænsninger

157137140332137Andre tilgodehavender

Tilgodehavende fra ejer mv.

159.922161.043148.699220.240288.154Kort tilgodehavende i koncern

4.8254.9954.68020.36831.851Varedebitorer

Ejendomme til salg

5.32301.303Igangværende arbejde

Varebeholdninger

10.32710.0888.8989.52510.964Anlægsaktiver

6.4397.7837.5298.9418.941Finansielle anlægsaktiver

6060Øvrige finansielle aktiver

Egne aktier

Andre tilgodehavender

Lang tilgodehavende i koncern

Anlægsværdipapirer

6.4397.7837.5298.8818.881Kapitalinteresser

3.8872.3041.3705842.023Materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle aktiver

Anlæg uden opførelse

3.8872.3041.3705841.466Driftsmidler

557Grunde og bygninger

Immaterielle anlægsaktiver

Øvrige immaterielle aktiver

Patent og andre rettigheder

Udviklingsprojekter

Goodwill

1212121212Antal måneder

2017-06-192018-06-192019-06-142020-07-312021-06-24Offentliggørelsesdato

2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31Afslutningsdato
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AFSLUTNING

Bisnode Danmark er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation på erhverv og privatpersoner.
Vi hjælper din virksomhed med at finde nye kunder og med at analysere de eksisterende på hele det nordiske
marked. Det betyder flere handler og færre tab.

Hvis du vil vide mere om, hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os på tlf.
7022 0410 eller e-mail business.support@bisnode.com.
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