
Ejendomsselskabet
Vejle A/S

Årsrapport for 2013

CVR-nr. 31 06 10 08

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på koncer-
nensogmoderselskabets
ordinære generalforsamling
den / 2014

Henrik Schlüter
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors erklæringer 2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger 4

Beretning 5

Koncern- og årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7

Balance 31. december 8

Noter til årsrapporten 10

Regnskabspraksis 19



Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2013 for Ejendomsselskabet Vejle A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncer-

nensogmoderselskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt

af resultatet af koncernensogmoderselskabets og koncernens aktiviteter for 2013.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 19. marts 2014

Direktion

Ole Madsen

Bestyrelse

Johnny Richard Kristiansen

formand

Peter Martin Gorrissen

næstformand

Henrik Higham Schlüter

Mogens Skriver Bisborg Svenn Haargaard Jørgen Nederby Pedersen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i Ejendomsselskabet Vejle A/S

Påtegning på årsregnskabet og koncernregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for Ejendomsselskabet Vejle A/S for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet og koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og koncernregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og et koncernregnskab uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores

revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yder-

ligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og

udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og koncernregnskabet er uden

væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i

årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,

herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er rele-

vant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende bil-

lede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men

ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter

endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens

regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og

koncernregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af koncer-

nensogmoderselskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt

af resultatet af koncernensogmoderselskabets og koncernens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere

handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er på denne

baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregn-

skabet og koncernregnskabet.

Trekantområdet, den 19. marts 2014

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jan Bunk Harbo Larsen

statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Ejendomsselskabet Vejle A/S

c/o Vinding Gruppen A/S

Vindingvej 2A

7100 Vejle

Telefon: 75 85 88 11

Telefax: 75 85 77 50

CVR-nr.: 31 06 10 08

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Vejle

Bestyrelse Johnny Richard Kristiansen, formand

Peter Martin Gorrissen

Henrik Higham Schlüter

Mogens Skriver Bisborg

Svenn Haargaard

Jørgen Nederby Pedersen

Direktion Ole Madsen

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Herredsvej 32

7100 Vejle
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Beretning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive ejendomsinvestering og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i året

Koncernens resultatopgørelse for 2013 udviser et overskud på TDKK 7.443, og koncernens balance pr. 31.

december 2013 udviser en egenkapital på TDKK 310.340.

Koncernens ejendomsportefølje består dels af færdige ejendomme til anlægsbeholdning, dels af

ejendomme til udvikling. De seneste års generelle økonomiske konjunkturer er ikke blevet forbedret i 2013,

hvorfor det i nogen grad har ændret og udskudt planerne for koncernens beholdning af

udviklingsejendomme. Disse er i størst muligt omfang forsøgt udlejet, indtil konjunkturerne igen giver

mulighed for at udnytte det udviklingsmæssige potentiale.

Lejeindtægten er i 2013 steget med ca. 1,4% i forhold til 2012, således at den positive udvikling heri er

fortsat. Årets resultat før værdireguleringer svarer i al væsentlighed til det forventede.

Årets værdireguleringer i koncernen har påvirket resultatet negativt med TDKK 13.600.

Under hensyntagen til de økonomiske konjunkturer er årets driftsresultat som forventet.

Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici

Valutarisici

Koncernen er kun disponeret i DKK og EUR, idet finansieringen er optaget i disse valutaer, ligesom en del

af ejendomsporteføljen er disponeret i EUR. Ledelsen vurderer ikke, at der er valutariske risici forbundet

hermed.

Renterisici

Koncernens ejendomme er i overvejende grad finansieret med kort rente. Koncernen har afdækket en del

heraf ved indgåelse af renteswaps. Ultimo regnskabsåret har disse instrumenter en negativ markedsværdi

på TDKK 16.489, som er afsat i balancen som gæld.
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Beretning

Usikkerhed ved indregning og måling

Som følge af de generelle økonomiske usikkerheder og dermed lave aktivitet på ejendomsmarkedet, knytter

der sig en usikkerhed til fastsættelse af værdien af selskabets ejendomme.

Markedsforholdene betyder, at værdiansættelsen derfor fortsat er behæftet med usikkerhed.

Det er ledelsens opfattelse, at den indregnede værdi, efter de foretagne værdireguleringer, på bedst mulig

vis afspejler ejendommenes dagsværdi.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Koncern Moderselskab

Note 2013

DKK

2012

DKK

2013

DKK

2012

DKK

Lejeindtægter 54.454.072 53.677.297 35.083.689 34.826.449

Værdireguleringer af investerings-

aktiver -13.600.000 -17.000.000 -11.500.000 -21.000.000

Bruttoresultat efter

værdireguleringer 40.854.072 36.677.297 23.583.689 13.826.449

Ejendomsomkostninger -12.965.382 -12.585.038 -6.996.770 -7.222.836

Administrationsomkostninger -5.257.454 -3.704.346 -4.882.904 -3.492.724

Resultat af ordinær primær drift 22.631.236 20.387.913 11.704.015 3.110.889

Andre driftsindtægter 1.350.000 3.500.000 0 3.500.000

Resultat før finansielle poster 23.981.236 23.887.913 11.704.015 6.610.889

Indtægter af kapitalandele i

dattervirksomheder 6 0 0 1.724.984 5.281.239

Værdireguleringer af finansielle

forpligtelser -1.535.238 -492.951 -1.481.263 -483.869

Finansielle indtægter 1 6.983.420 884.070 11.459.881 3.811.484

Finansielle omkostninger 2 -22.345.186 -27.440.505 -16.015.515 -19.965.325

Resultat før skat 7.084.232 -3.161.473 7.392.102 -4.745.582

Skat af årets resultat 3 75.180 1.380.176 -232.690 2.964.285

Årets resultat 7.159.412 -1.781.297 7.159.412 -1.781.297

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Reserve for nettoopskrivning efter

den indre værdis metode 0 0 1.724.977 4.439.683

Overført resultat 7.159.412 -1.781.297 5.434.435 -6.220.980

7.159.412 -1.781.297 7.159.412 -1.781.297
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Balance 31. december

Aktiver

Koncern Moderselskab

Note 2013

DKK

2012

DKK

2013

DKK

2012

DKK

Investeringsejendomme 5 954.833.248 966.145.309 644.967.294 654.390.665

Andre anlæg, driftsmateriel og inven-

tar 4 22.500 40.500 22.500 40.500

Materielle anlægsaktiver 954.855.748 966.185.809 644.989.794 654.431.165

Kapitalandele i dattervirksomheder 6 0 0 27.473.042 24.208.662

Finansielle anlægsaktiver 0 0 27.473.042 24.208.662

Anlægsaktiver 954.855.748 966.185.809 672.462.836 678.639.827

Tilgodehavender hos tilknyttede

virksomheder 0 0 86.201.316 99.100.727

Andre tilgodehavender 7.584.471 6.896.562 4.313.736 3.240.486

Selskabsskat 358.373 517.787 636.825 1.058.607

Periodeafgrænsningsposter 42.265 31.780 3.332 474

Tilgodehavender 7.985.109 7.446.129 91.155.209 103.400.294

Likvide beholdninger 5.779.465 5.687.758 4.414.898 4.817.057

Omsætningsaktiver 13.764.574 13.133.887 95.570.107 108.217.351

Aktiver 968.620.322 979.319.696 768.032.943 786.857.178
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Balance 31. december

Passiver

Koncern Moderselskab

Note 2013

DKK

2012

DKK

2013

DKK

2012

DKK

Selskabskapital 289.576.400 289.576.400 289.576.400 289.576.400

Reserve for nettoopskrivning efter

den indre værdis metode 0 0 6.164.660 4.439.683

Overført resultat 20.480.037 13.320.663 14.315.377 8.880.980

Egenkapital 7 310.056.437 302.897.063 310.056.437 302.897.063

Hensættelse til udskudt skat 19.599.647 19.662.488 16.141.286 15.771.511

Hensættelser vedrørende

kapitalandele i tilknyttede

virksomheder 6 0 0 7.639.228 4.167.265

Hensatte forpligtelser 19.599.647 19.662.488 23.780.514 19.938.776

Gæld til realkreditinstitutter 482.995.118 473.873.808 298.412.928 309.607.718

Kreditinstitutter 5.500.000 6.800.000 5.500.000 6.800.000

Huslejedepositum 6.560.738 6.944.151 5.830.451 6.219.836

Langfristede gældsforpligtelser 8 495.055.856 487.617.959 309.743.379 322.627.554

Gæld til realkreditinstitutter 8 18.829.402 16.298.667 12.456.673 12.073.422

Kreditinstitutter 8 90.566.333 119.557.316 80.672.369 100.412.328

Huslejedepositum 8 3.258.740 3.208.622 0 0

Leverandører af varer og

tjenesteydelser 592.117 1.094.299 592.117 1.094.299

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 4.021.821 3.379.005

Anden gæld 30.628.470 28.983.282 26.709.633 24.434.731

Periodeafgrænsningsposter 33.320 0 0 0

Kortfristede gældsforpligtelser 143.908.382 169.142.186 124.452.613 141.393.785

Gældsforpligtelser 638.964.238 656.760.145 434.195.992 464.021.339

Passiver 968.620.322 979.319.696 768.032.943 786.857.178

Eventualposter og øvrige

økonomiske forpligtelser 9

Medarbejderforhold 10

Ejerforhold 11
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Noter til årsrapporten

Koncern Moderselskab

2013

DKK

2012

DKK

2013

DKK

2012

DKK

1 Finansielle indtægter

Renteindtægter tilknyttede

virksomheder 0 0 4.592.770 3.615.447

Andre finansielle indtægter 6.981.888 819.673 6.867.111 147.440

Valutakursreguleringer 1.532 13.064 0 0

Vautakursgevinster 0 51.333 0 48.597

6.983.420 884.070 11.459.881 3.811.484

2 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger tilknyttede

virksomheder 0 0 1.532.970 76.452

Andre finansielle omkostninger 22.337.554 26.353.960 14.474.913 18.902.328

Kursreguleringer omkostninger 0 100.000 0 0

Valutakurstab 7.632 986.545 7.632 986.545

22.345.186 27.440.505 16.015.515 19.965.325

3 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 0 0 -128.450 -509.275

Årets udskudte skat -690.241 -1.198.602 -257.625 -2.079.366

Regulering af skat vedrørende tidligere

år -17.299 318.050 -12.345 29.237

Regulering af udskudt skat tidligere år 632.360 -499.624 631.110 -404.881

-75.180 -1.380.176 232.690 -2.964.285
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Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

Koncern
Andre anlæg,

driftsmateriel og

inventar

DKK

Kostpris 1. januar 97.087

Kostpris 31. december 97.087

Ned- og afskrivninger 1. januar 56.587

Årets afskrivninger 18.000

Ned- og afskrivninger 31. december 74.587

Regnskabsmæssig værdi 31. december 22.500

Moderselskab
Andre anlæg,

driftsmateriel og
inventar

DKK

Kostpris 1. januar 97.087

Kostpris 31. december 97.087

Ned- og afskrivninger 1. januar 56.587

Årets afskrivninger 18.000

Ned- og afskrivninger 31. december 74.587

Regnskabsmæssig værdi 31. december 22.500
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Noter til årsrapporten

5 Aktiver der måles til dagsværdi

Koncern Moderselskab

Investerings-

ejendomme

Investerings-

ejendomme

DKK DKK

Kostpris 1. januar 940.217.693 622.161.552

Valutakursregulering -2.552 -1.064

Tilgang i årets løb 2.290.490 2.077.693

Kostpris 31. december 942.505.631 624.238.181

Værdireguleringer 1. januar 25.927.617 32.229.113

Årets værdireguleringer -13.600.000 -11.500.000

Værdireguleringer 31. december 12.327.617 20.729.113

Regnskabsmæssig værdi 31. december 954.833.248 644.967.294

Moderselskab

2013

DKK

2012

DKK

6 Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris 1. januar 13.669.154 13.669.154

Kostpris 31. december 13.669.154 13.669.154

Værdireguleringer 1. januar 4.439.683 -849.366

Valutakursregulering -7 7.810

Årets resultat 1.724.984 5.281.239

Værdireguleringer 31. december 6.164.660 4.439.683

Kapitalandele med negativ indre værdi nedskrevet over tilgodehavender 0 1.932.560

Kapitalandele med negativ indre værdi overført til hensatte forpligtelser 7.639.228 4.167.265

Regnskabsmæssig værdi 31. december 27.473.042 24.208.662
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Noter til årsrapporten

6 Kapitalandele i dattervirksomheder (fortsat)

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn Hjemsted Selskabskapital

Stemme- og

ejerandel Egenkapital Årets resultat

Ejendomsselskabet

Kobbelhusene ApS Vejle 125.000 %100 3.207.639 599.860

Ejendomsselskabet

Salzgitter ApS Vejle 125.000 %100 956.798 -134.282

Ejendomsselskabet

af 15.3.2001 ApS Vejle 150.000 %100 14.745.908 2.105.588

Oldenborggade 25-

31 ApS Vejle 126.000 %100 7.555.799 1.568.181

Ejendomsselskabet

Vindinggård Projekt

ApS Vejle 125.000 %100 -6.552.786 -452.962

Ejendomsselskabet

Vindinggård

Tyskland ApS Vejle 125.000 %100 -1.086.442 -1.977.592

Ramsherred 33 A/S Vejle 1.005.000 %100 1.006.898 16.191

19.833.814 1.724.984
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Noter til årsrapporten

7 Egenkapital

Koncern

Selskabskapital

Reserve for net-

toopskrivning

efter den indre

værdis metode

Overført

resultat I alt

DKK DKK DKK DKK

Egenkapital 1. januar 289.576.400 0 13.320.663 302.897.063

Valutakursregulering 0 0 -38 -38

Årets resultat 0 0 7.159.412 7.159.412

Egenkapital 31. december 289.576.400 0 20.480.037 310.056.437

Moderselskab

Selskabskapital

Reserve for net-

toopskrivning

efter den indre

værdis metode

Overført

resultat I alt

DKK DKK DKK DKK

Egenkapital 1. januar 289.576.400 4.439.683 8.880.980 302.897.063

Valutakursregulering 0 0 -38 -38

Årets opskrivning 0 1.724.977 0 1.724.977

Årets resultat 0 0 5.434.435 5.434.435

Egenkapital 31. december 289.576.400 6.164.660 14.315.377 310.056.437
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Noter til årsrapporten

7 Egenkapital (fortsat)

Aktiekapitalen består af 2.895.764 aktier á nominelt DKK 100. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Aktiekapitalen har udviklet sig således:

2013

DKK

2012

DKK

2011

DKK

2010

DKK

2009

DKK

Selskabskapital 1. januar 289.576.400 289.576.400 289.576.400 50.000.000 50.000.000

Kapitalforhøjelse 0 0 0 239.576.400 0

Kapitalnedsættelse 0 0 0 0 0

Selskabskapital 31.

december 289.576.400 289.576.400 289.576.400 289.576.400 50.000.000
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Noter til årsrapporten

8 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er

indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

Koncern Moderselskab

2013

DKK

2012

DKK

2013

DKK

2012

DKK

Gæld til realkreditinstitutter

Efter 5 år 401.825.367 403.856.957 243.595.815 258.033.391

Mellem 1 og 5 år 81.169.751 70.016.851 54.817.113 51.574.327

Langfristet del 482.995.118 473.873.808 298.412.928 309.607.718

Inden for 1 år 18.829.402 16.298.667 12.456.673 12.073.422

501.824.520 490.172.475 310.869.601 321.681.140

Kreditinstitutter

Efter 5 år 1.300.000 0 1.300.000 0

Mellem 1 og 5 år 4.200.000 6.800.000 4.200.000 6.800.000

Langfristet del 5.500.000 6.800.000 5.500.000 6.800.000

Øvrig kortfristet gæld til kreditinstitutter 90.566.333 119.557.316 80.672.369 100.412.328

96.066.333 126.357.316 86.172.369 107.212.328

Huslejedepositum

Mellem 1 og 5 år 6.560.738 6.944.151 5.830.451 6.219.836

Langfristet del 6.560.738 6.944.151 5.830.451 6.219.836

Øvrige forudbetalinger fra kunder 3.258.740 3.208.622 0 0

9.819.478 10.152.773 5.830.451 6.219.836
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Noter til årsrapporten

Koncern Moderselskab

2013

DKK

2012

DKK

2013

DKK

2012

DKK

9 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Sikkerhedsstillelser

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:

Pant på i alt TDKK 391.547 i grunde

og bygninger med en

regnskabsmæssig værdi på 0 0 554.386.349 574.994.446

Pant på i alt TDKK 515.429 i grunde

og bygninger med en

regnskabsmæssig værdi på 755.063.085 726.495.893 0 0

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser:

Ejerpantebreve og skadesløsbreve på

i alt TDKK 170.346, der giver pant i

grunde og bygninger til en samlet

regnskabsmæssig værdi af 0 0 505.758.038 574.994.446

Pant i datterselskabers

selskabskapital med en nom. værdi på 0 0 2.557.000 2.557.000

Ejerpantebreve og skadesløsbreve på

i alt TDKK 292.439, der giver pant i

grunde og bygninger til en samlet

regnskabsmæssig værdi af 765.040.607 787.057.917 0 0

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for egne og Ejendomsselskabet Salzgitter ApS' samt Ejendomsselskabet

Vindinggård Tyskland ApS' engagement med bankforbindelser:

Ejerpantebreve på i alt TDKK 54.833,

der giver pant i grunde og bygninger til

en samlet regnskabsmæssig værdi af 0 0 79.396.219 79.396.219

Eventualforpligtelser

Ejendomsselskabet Vejle A/S har kautioneret for Ejendomsselskabet Vindinggård Projekt ApS samt

Ejendomsselskabet Vindinggård Tyskland ApS's engagement med Sydbank.
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Noter til årsrapporten

9 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser (fortsat)

Ejendomsselskabet Vejle A/S har kautioneret for Ejendomsselskabet Kobbelhusene ApS's engagement med

Danske Bank.

Koncern Moderselskab

2013

DKK

2012

DKK

2013

DKK

2012

DKK

10 Medarbejderforhold

Lønninger 886.122 786.096 471.976 421.614

Pensioner 30.697 29.875 30.697 29.875

Andre omkostninger til social sikring 8.651 5.980 8.651 5.980

Andre personaleomkostninger 17.049 19.216 1.368 1.202

942.519 841.167 512.692 458.671

Lønninger, pensioner, andre

omkostninger til social sikring og

andre personaleomkostninger er

omkostningsført under følgende

poster:

Ejendomsomkostninger 942.519 841.167 512.692 458.671

942.519 841.167 512.692 458.671

11 Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller

minimum 5% af aktiekapitalen:

Jo-Kri A/S, Vejle

Sign Service Holding ApS, Hedensted

Developer ApS, Børkop

Sole Holding ApS, Hedensted

Hans Lybecker Holding ApS
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Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Vejle A/S for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Der er i årsregnskabet sket enkelte omklassificeringer. I disse tilfælde er sammenligningstallene tilpasset

den nye klassificering. Omklassificeringerne har ikke haft påvirkning på egenkapitalen pr. 31. december

2013.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Koncern- og årsregnskab for 2013 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 for-

pligtelser 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 afdrag

og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.

Konsolideringspraksis

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Ejendomsselskabet Vejle A/S samt virksomheder, hvori

moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori modersel-

skabet gennem aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse.

Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og

omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne

gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres.
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Regnskabspraksis

Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets

andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncern-

forholdet blev etableret.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår

mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en

finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdiregule-

ringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,

måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for

tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og om-

kostninger.

Resultatopgørelsen for integrerede udenlandske enheder omregnes til transaktionsdagens kurs eller en

tilnærmet gennemsnitskurs, idet poster afledt af ikke-monetære balanceposter dog omregnes til

transaktionsdagens kurser for de underliggende aktiver eller forpligtelser. Monetære balanceposter

omregnes til balancedagens kurs, mens ikke-monetære poster omregnes til transaktionsdagens kurs.

Valutakursreguleringer, der opstår ved omregningen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle

poster.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til

dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter klassificeres som ”Andre

tilgodehavender” henholdsvis ”Andre forpligtelser”.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Lejeindtægter

Lejeindtægter består af huslejeindtægter som indregnes lineært i lejeperioden.

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger i form af ejendomsskat, forsikring, vedligehold og

administration mv., som kan henføres til de enkelte ejendomme.
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Regnskabspraksis

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til selskabsadministration, ledelsen, kontorlokaler

samt kontoromkostninger mv.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i for-

hold til virksomhedernes hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle

anlægsaktiver.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posterne ”Indtægter

af kapitalandele i dattervirksomheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og ureali-

serede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer, amortisering af realkreditlån samt tillæg

og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-

opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der

kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles

mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Investeringsejendomme og øvrige materielle anlægsaktiver

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme udgør investeringer i grunde og bygninger med det formål at opnå afkast af den

investerede kapital i form af løbende driftsafkast og/eller kapitalgevinst ved videresalg.

Investeringsejendomme måles ved anskaffelse til kostpris omfattende anskaffelsespris inkl. købsomkost-

ninger. Kostprisen for egne opførte investeringsejendomme omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger

direkte tilknyttet anskaffelsen, herunder købsomkostninger og indirekte omkostninger til lønforbrug,

materialer, komponenter og underleverandører indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i

brug.
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Regnskabspraksis

Efter første indregning måles investeringsejendomme til dagsværdi. Værdireguleringer af investeringsejen-

domme indregnes i resultatopgørelsen.

Det er ledelsens vurdering, at der ikke har været vanskeligheder med klassifikationen af ejendommene

som investeringsejendomme.

Dagsværdien er udtryk for den pris ejendommen kan handles til mellem velinformerede og villige parter

på arms længde vilkår på balancedagen. Fastlæggelse af dagsværdi medfører væsentlige regnskabsmæssige

skøn.

Det er ledelsens vurdering, at det for indeværende år ikke har været muligt at finde dagsværdien ved hjælp

af markedsinformationer, hvorfor værdiansættelsen er sket på baggrund af diskonteringsmodeller.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indika-

tion af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i dattervirksomheder” den forholdsmæssige ejerandel

af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identi-

ficerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne

avancer eller tab.
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Regnskabspraksis

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponerin-

gen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven

reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i

dattervirksomhederne.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Har moderselskabet

en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat for-

pligtelse hertil.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket

her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab

opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra

salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende

husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en begivenhed indtruffet senest på

balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske

fordele for at indfri forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte an-

vendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles

til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-

ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil

være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som

følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.
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Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under fi-

nansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gæld til finansieringsinstitutter måles ved første indregning til dagsværdien af det betalte eller modtagne

vederlag. Efter første indregning måles gæld til finansieringsinstitutter til dagsværdi ligesom investerings-

ejendomme.

Ændring af dagsværdien af de finansielle gældsforpligtelser indregnes i resultatopgørelsen under posten

”Værdireguleringer af finansielle forpligtelser”.

Afholdte låneomkostninger ved optagelse af finansielle gældsforpligtelser indregnes i resultatopgørelsen

under posten ”Finansielle omkostninger”.

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende

opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt

forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.
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