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Ledelsesp åtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 
31.12.2015 for KOMBIT A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og fi
nansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 
regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 05.02.2016

Direktion

Thomas Rysgaard Christiansen 
administrerende direktør

formand
Lars Krarup Kristensen 
næstformand

Niels Arne Boelt

Helge Friis

Nina Uhland Kristensen

Dorthe Andersen
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i KOMBIT A/S 
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for KOMBIT A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regn
skabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn
skabsloven. 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.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i 
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere 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 er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. 
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i 
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der 
er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud
forme 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, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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 giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i over
ensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til
læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet.

København, den 05.02.2016

Deloitte

Kela Østerdal 
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning

2015 2014 2013 2012 2011
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hoved- og nøgletal 
Hovedtal
Nettoomsætning 135.171 136.209 98.858 145.000 186.000
Bruttoresultat 83.696 65.575 22.901 (16.663) 0
Driftsresultat
Resultat af finansielle

(69.728) (62.990) (89.276) (111.652) 0

poster 120.192 51.631 24.863 (61.000) (7.000)
Årets resultat 58.575 (6.340) (39.755) 22.000 12.000
Samlede aktiver 2.098.863 2.489.759 2.441.960 2.575.000 2.567.000
Investeringer i materi
elle anlægsaktiver 1.368 58 3.856 735 0
Egenkapital 1.446.002 1.405.427 1.406.491 1.453.000 1.435.000

Nøgletal
Bruttomargin (%) 61,9 48,1 23,2 (11,5) 0,0
Nettomargin (%) 
Egenkapitalens for-

43,3 (4,7) (40,2) 15,2 6,5

rentning (%) 4,1 (0,5) (2,8) 1,5 0,8
Soliditetsgrad (%) 68,9 56,4 57,6 56,4 55,9
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet 
Præsentation af selskabet
KOMBIT A/S er kommunernes it-fællesskab - en indkøbsorganisation, der kravspecificerer og indkøber it- 
løsninger til kommunerne. Forretningsområdet er kommunal it og digitalisering. En af KOMBITs vigtigste 
opgaver er at samle kommunerne for at sikre en stærk position i dialogen med it-leverandører om pris og kvali
tet. Desuden fungerer KOMBIT som projektleder i processen med at designe, bestille og indkøbe it-løsninger 
og -serviceydelser.

KOMBIT er endvidere drivkraften bag konkurrenceudsættelsen af KMD’s monopol på it-løsningeme, der 
håndterer beregning og udbetaling af kontanthjælp (KMD Aktiv), sygedagpenge (KMD Dagpenge) og giver 
sagsbehandlere og andre brugere data om borgere og deres sager hos kommunen (KMD Sag). Kommunerne 
betaler på nuværende tidspunkt samlet set 0,5 mia.kr. årligt for disse løsninger. KOMBIT løfter opgaven for 
landets 98 kommuner vha. fire projekter, som gennem udbudsprocesser skal finde leverandører, som skal ud
vikle nye og mere tidssvarende alternativer til KMD’s løsninger. Disse løsninger træder i stedet for KMD’s 
løsninger - se mere om dette arbejde under selskabets aktiviteter i 2015.

Selskabets resultatopgørelse for 2015 viser et overskud på 58.575 t.kr., og selskabets balance pr. 31. december 
2015 viser en egenkapital på 1.446.002 t.kr.

Årets resultat anses for at være tilfredsstillende.

Salg af selskabets datterselskaber
Pr. 28. februar 2015 blev selskabets tre ejendomsselskaber:

• Ejendomsselskabet Lautrupparken 40-42 A/S
• Ejendomsselskabet Niels Bohrs Allé 185 A/S
• Ejendomsselskabet Lauritzens Plads 1 A/S

solgt fra. Selskabet har ikke længere datterselskaber.

KOMBITs hovedaktiviteter
KOMBITs hovedaktiviteter kan inddeles i følgende tre områder:

Rammebetingelser
Bedre konkurrence i det kommunale it-marked. KOMBIT løser ikke opgaver, hvor markedet selv kan løse 
dem. KOMBIT investerer i løsninger, der fremmer effektivisering og øger det økonomiske råderum i kommu
nerne. Forudsætningen for investeringerne er en positiv Business Case for både kommuner og KOMBIT.
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Ledelsesberetning

K-98 løsninger
KOMBIT kravspecificerer og indkøber kun løsninger, der kan udbredes til 98 kommuner.

Videncenter
KOMBIT rådgivning 1:98 kommuner. KOMBITs viden skal udbredes til alle 98 kommuner, hvilket også er 
gældende for rådgivning i henhold til Transitionsaftalen (TSA). KOMBIT har ansvaret for den TSA, som KL 
indgik med KMD i forbindelse med salget af KMD tilbage i 2009. Det sker for at sikre, at kommunerne også i 
de kommende år vil have adgang til effektive systemer.

Formålet med Transitionsaftalen er at sikre, at KMD fortsætter hidtidig praksis i relation til de kritiske it- 
løsninger, dvs. de løsninger, hvor KMD i dag har monopol. Mere herom kan læses på KOMBITs hjemmeside.

Selskabets aktiviteter i 2015
Hovedoverskrifterne for KOMBITs arbejde i 2015 er:

• Indgåelse af kontrakter, afklaringsfase samt udvikling af Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommu
nernes Sygedagpengesystem (KSD), Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA) og Støttesystemerne (STS).

• Indgåelse af kontrakt på Køreprøvebooking
• Idriftsættelse af Bibliotekssystemet
• Indgåelse af kontrakter på KOMBIT s proj ekter under Grunddataprogrammet

Indgåelse af kontrakter, afklaringsfase samt udvikling af Kommunernes Ydelsessystem, Kommunernes Sy
gedagpengesystem, Sagsoverblik/Partskontakt og Støttesystemerne
Store dele af det kommunale it-marked har været præget af et monopol efter kommunernes salg af KMD i de
cember 2008. Det har gjort det vanskeligt for andre leverandører at vinde markedsandele i et marked, der igen
nem mange år har været domineret af kun én leverandør.

12015 blev markedet for alvor åbnet, efter KOMBIT havde tildelt kontrakter på Kommunernes Ydelsessystem, 
Kommunernes Sygedagpengesystem, Sagsoverblik/Partskontakt i løbet af januar måned (kontrakten på Støtte
systemerne blev tildelt tilbage i 2014). Der blev i alt afgivet 19 tilbud fra leverandørerne.

Siden tildelingen af SAPA-kontrakten til Netcompany i februar 2015 har der pågået først en afklaringsfase og 
dernæst en intensiv udviklingsfase fra maj 2015. Udviklingsfasen er nu tilendebragt, og SAPA-løsningen er 
færdigudviklet til version 1.0.

Både Kommunernes Ydelsessystem og Kommunernes Sygedagpengesystem har tilvejebragt afklaringsfasen og 
er påbegyndt udviklingen af systemerne. Støttesystemerne er under udvikling og følger planen. Således er den 
samlede tidsplan for monopolbruddet uændret.
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Ledelsesberetning

Som en del af Kommunernes Sygedagpengesystem er der i 2015 udviklet en borgervendt selvbetjeningsløsning 
(Mit Sygefravær), hvor den sygemeldte kan indtaste de oplysninger, der ligger til grund for udbetaling/refusion 
af sygedagpenge. Mit Sygefravær gik i drift den 1. juni 2015. Mit Sygefravær indgik i KOMBITs genudbud af 
NemRefusion og bliver således lanceret før selve KSD-løsningen.

Indgåelse af kontrakt på Køreprøvebooking
KOMBIT underskrev den 1. juli 2015 kontrakt med Knowledge Cube A/S som kommende leverandør af Kø
reprøvebooking.

Efterfølgende blev afklaringsfasen velgennemført, og den 21. september 2015 påbegyndtes udviklingen af 
systemet.

Idriftscettelse af Fælles Bibliotekssystem
Onsdag den 2. september 2015 tog Horsens Kommune det Fælles Bibliotekssystem i brug. Dermed kom den 
første kommune i gang med at bruge det system, som næsten alle landets kommuner har tilsluttet sig. Ibrug
tagningen af systemet i Horsens gik som planlagt, og i løbet af 2015 og 2016 vil de resterende kommuner tage 
systemet i brug.

Indgåelse af kontrakter på KOMBITs projekter under Grunddataprogrammet
KOMBIT har en række projekter under det fællesoffentlige grunddataprogram - det drejer sig om Bygnings- 
og Boligregistret (BBR), som hidtil har været Danmarks officielle adresseregister. Det har ændret sig i 2015, 
hvor adressedelen er blevet udskilt fra BBR og lagt over i et nyt selvstændigt register DAR (Dan
marks AdresseRegister), som KOMBIT har til opgave at udbyde og få udviklet. Herudover skal KOMBIT som 
led i det fællesoffentlige grunddataprogram forestår udfasningen af Ejendomsstamregistret (ESR). I den for
bindelse har KOMBIT indgået kontrakt om en ny it-løsning til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbi
drag. Der er tale om en samlet løsning, der dækker de to forretningsmæssige områder: opkrævning af ejen
domsskat og opkrævning af ejendomsbidrag.

Status for KOMBITs arbejde på Grunddataområdet i 2015 er, at både BBR, DAR og ESR har været i udbud, 
og at der er indgået kontrakter på alle tre projekter. Projekterne har afsluttet afklaringsfaseme og er i gang med 
udviklingen.

Foruden udbudsarbejdet arbejder KOMBIT med CPR-/CVR-projektet, som har til formål at reducere kommu
nernes udgifter til registre, der er kopier af C VR og CPR. Projektet udspringer af det fællesoffentlige grundda
taprogram. På sigt er målet, at projektet fører til, at kommunerne kan udfase deres brug af og betaling til de 
nuværende kopiregistre inden for persondata - fx P-data og DPR - og virksomhedsdata - fx V-data.
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Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
KOMBIT har i 2015 fortsat væksten i ressourcer og kompetencer som forudsætning for at løfte KOMBITs 
opgaver. Der har i 2015 været en nettotilvækst på ca. 15 nye medarbejdere.

Arbejdet med at konkurrenceudsætte KMD’s monopolsystemer fylder fortsat meget i den samlede projektfor
retning. Løsningerne har valgt leverandør i 2015, og løsningerne forventes implementeret successivt i perioden 
2016-2018. Når løsningerne herefter går i drift, vil investeringerne, der vil beløbe sig til mere end 1 mia.kr., 
blive tilbagebetalt over en 10-årig periode.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling
Der er ikke identificeret usikkerhed ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling
Ingen usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling.

Forventet udvikling
Forventningerne til resultatet i 2016 vil være et underskud i størrelsesordenen 40 mio.kr. før skat. Underskud
det skyldes fortsatte investeringer i løsninger til kommunerne samt bortfald af indtægter fra datterselskaber.

Særlige risici
Der skønnes ikke at være specielle risici knyttet til KOMBITs aktiviteter ud over de for branchen almindeligt 
kendte forretningsmæssige risici.

Videnressourcer
Selskabet råder over særlig ekspertise i relation til varetagelse af de forskellige aktivitetsområder. Det er væ
sentligt for KOMBITs opgaveløsning, at denne ekspertise fastholdes og udvikles, og at viden fra indkøbt kon
sulentbistand fastholdes i selskabet.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter
Selskabets udviklingsaktiviteter er knyttet til videreudvikling af metoder i relation til KOMBITs hovedaktivite
ter.

Redegørelse for samfundsansvar 
Politikker for samfundsansvar
KOMBIT færdiggjorde, og bestyrelsen godkendte i 2015 en CSR-politik, som har særlig fokus på miljø og 
energi, arbejdsforhold, anti-korruption samt privatlivsbeskyttelse hos it-leverandøreme. Endvidere har CSR- 
politikken fokus på en række forhold i henhold til KOMBITs virke.
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Ledelsesberetning

KOMBITs leverandører skal opfylde følgende:
Miljø & energi
Leverandørerne af fælleskommunale it-systemer forpligter sig på de miljømæssige principper i FN’s ”Global 
Compact”1, herunder at anvende en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, fremme større miljø
mæssig ansvarlighed og udvikle og sprede miljøvenlige teknologier. Krav herom er en integreret del af de kon
trakter, som KOMBIT indgår med leverandører i forbindelse med udvikling og drift af systemerne.

Arbejdsforhold
Leverandørerne af fælleskommunale it-systemer forpligter sig på principperne angående arbejdsforhold i FN’s 
”Global Compact”, herunder opretholdelse af foreningsfriheden og anerkendelse af retten til kollektiv forhand
ling, udryddelse og afskaffelse af alle former for tvangs- og børnearbejde og afskaffelse af diskrimination i 
relation til arbejds- og ansættelsesforhold. Krav herom er en integreret del af de kontrakter, som KOMBIT 
indgår med leverandører i forbindelse med udvikling og drift af systemerne.

Anti-korruption
Leverandørerne af fælleskommunale it-systemer forpligter sig på princippet ang. anti-korruption i FN’s 
”Global Compact”, herunder forbud mod alle former for korruption. Krav herom er en integreret del af de kon
trakter, som KOMBIT indgår med leverandører i forbindelse med udvikling og drift af systemerne.

Privatlivsbeskyttelse
Leverandørerne af fælleskommunale it-systemer skal leve op til persondataloven, herunder relevante standar
der f.eks. ISO 27001. Ved kritiske overtrædelser kan indgåede kontrakter mellem en leverandør og KOMBIT 
ophæves. Endvidere følger KOMBIT udviklingen på området og implementerer løbende relevante standarder 
og procedurer, der måtte styrke privatlivsbeskyttelsen i fælleskommunale it-systemer.

KOMBITs egne aktiviteter skal have fokus på følgende:
KOMBIT har fokus på at minimere påvirkningen af miljøet i vores forretning og aktiviteter. Således søger 
KOMBIT at belaste miljøet mindst muligt f.eks. i henhold til kontorhold og transport.

Kernen i KOMBITs virksomhed er medarbejderne. KOMBIT arbejder aktivt med at skabe og vedligeholde 
gode medarbejderforhold og et godt arbejdsmiljø.

I henhold til den fysiske og psykiske sundhed blandt KOMBITs medarbejdere har KOMBIT valgt at have fo
kus på tilbud om fitness- og frugtordning samt sundhedsforsikring til medarbejderne.

1 "Global Compact” omfatter ti principper for samfundsansvar i forbindelse med virksomhedsdrift, heraf tre principper ang. miljø & 

energi, og fire principper ang. arbejdsforhold. Yderligere information kan findes på http://samfundsansvar.dk/fh_global_compact.

http://samfundsansvar.dk/fh_global_compact
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Ledelsesberetning

I forhold til personalesammensætningen i KOMBIT sigtes der mod, at medarbejdernes etnicitet er sammenlig
nelig med det øvrige danske arbejdsmarked. Angående ligestilling i KOMBIT sigtes der mod en omtrentlig 
ligelig andel af kvinder og mænd i virksomheden, som er sammenlignelig med andelen i den øvrige danske it- 
branche. KOMBIT har i henhold til rekruttering af nye medarbejdere fokus på den sociale bredde, herunder 
f.eks. alder og andelen af nyuddannede.

KOMBIT involverer i meget stort omfang landets kommuner i virksomhedens aktiviteter. Den kommunale 
involvering er et grundlæggende fundament for KOMBITs virke, og er forankret i virksomhedens politik for 
govemance i projekter.

Endvidere har KOMBIT fokus på inddragelse af både landets virksomheder og borgere i forbindelse med ud
vikling og drift af fælleskommunale it-systemer, såfremt virksomheder og borgere er i målgruppen for syste
merne. Derved søges det sikret, at systemerne opfylder både kommunernes og borgeres og virksomheders be
hov.

Begivenheder efter balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderin
gen af selskabets finansielle stilling.
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Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mel
lemstor).

Da datterselskaber er frasolgt i regnskabsåret 2015, aflægges der ikke koncernregnskab, og anvendt regnskabs
praksis er tilpasset disse forhold.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko
nomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forplig
telsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be
skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be
løb, der vedrører regnskabsåret.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, 
gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er aftegnet på balancedagen, omreg
nes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen 
på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af tjenesteydelser indregnes, når ydelsen er leveret. Indtægter ved fakturering til kommu
nerne for it-løsninger indgår i nettoomsætningen på tidspunktet, hvor løsningen er færdigudviklet og i takt med 
fakturering i henhold til indgåede aftaler. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.
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Anvendt regnskabspraksis

Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver omfatter personaleomkostninger og andre interne om
kostninger, der er afholdt i regnskabsåret og indregnet i kostprisen for egenudviklede immaterielle og materiel
le anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder regnskabsposter, der afholdes for at kunne opnå årets nettoomsæt
ning, herunder omkostninger til udvikling af ikke balanceførte projekter og drift af igangsatte projekter, samt 
andre eksterne omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på 
operationelle leasingkontrakter mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virk
somhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger
Anført under beskrivelsen af henholdsvis immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte virk
somheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

Salg af kapitalandele indregnes som forskellen mellem den bogførte indre værdi og salgssummen.

Andre finansielle indtægter
Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret og omfatter ren
teindtægter, aktieudbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer og transaktioner i 
fremmed valuta.

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder består af renteomkostninger mv. fra gæld til tilknyttede 
virksomheder.

Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til leveran
dører af varer og tjenesteydelser.
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Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den 
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer 
direkte på egenkapitalen.

Balancen
Immaterielle rettigheder mv.
KOMBITs primære aktivitet er at udvikle it-løsninger for landets kommuner. Udviklingsprojekter vedrørende 
produkter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressour
cer, og hvor der vurderes at være sikkerhed med hensyn til fremtidig dækning af omkostninger (gennem faktu
rering af kommuner) kan påvises, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Til den fremtidige dækning af 
omkostninger ses på det enkelte projekts grundlag i forhold til kommunerne. Projekter, som har en kommerciel 
usikkerhed, indregnes i balancen ud fra en konkret vurdering af hvert enkelt projekt med den forventede gen
indvindingsværdi, og det resterende bliver indregnet i resultatopgørelsen.

Projekter, hvor dele af KOMBITs udgifter finansieres og refunderes af 3. part, optages som et tilgodehavende i 
balancen.

Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklings
projekterne. I kostprisen indregnes endvidere indirekte produktionsomkostninger.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 
sædvanligvis 5 år, som er den normale periode for den enkelte løsnings drift, men kan i visse tilfælde udgøre 
op til 15 år, såfremt den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle selskabets nytte af det udvikle
de produkt mv.

De indregnede udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regn
skabsmæssige værdi. Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger 
og afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i udviklingsprocessen, indregnes i 
kostprisen baseret på det medgåede timeforbrug for det enkelte projekt.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle 
anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger.

Aktiver under eventuelle finansielle leasingkontrakter måles til det laveste beløb af anskaffelsespris ifølge 
leasingkontrakten og nutidsværdien af leasingydelseme, opgjort på basis af leasingkontraktens interne rente
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med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Aktiver under finansielle leasingkontrakter klassificeres 
som egne anlægsaktiver.

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Ned
skrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det 
højeste af aktivets eller aktivgruppens værdi.

Anlægsaktiverne afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioderne er 
beregnet i forhold til oprindelig anskaffelsessum. Afskrivningshorisonteme er inden for disse intervaller:

Grunde og bygninger 30-50 år
Større bygningsinstallationer 10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2-15 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger og 
beregnes som forskellen mellem salgssum med fradrag af afhændelsesomkostninger og den regnskabsmæssige 
værdi på salgstidspunktet.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles i modervirksomheden efter den indre værdis me
tode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhe
dernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ 
goodwill.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodeha
vende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, hvis det 
vurderes uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes 
det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtel
se til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen 
til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

Indregning af fortjeneste/tab fra salg af kapitalandele i tilknyttede virksomheder beskrives under 'Indtægter af 
kapitalandele i tilknyttede virksomheder’.
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Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 
aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte 
anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes 
i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skattefor
pligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned
skrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der 
måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfattede i 2014 udbetalingsforpligtelser til tilsluttede kommuner, hvor KOMBIT i hen
hold til vedtægterne skulle afregne en del af salgsprovenuet ved salg af de tre ejendomsselskaber. Hensatte 
forpligtelser indregnes, når virksomheden på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er 
sandsynligt, at indfrielse vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser, som forventes indfriet senere end et år fra balancedagen, måles til nutidsværdien af de 
forventede betalinger. Andre hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

For 2015 er den hensatte forpligtigelse blevet aktuel, hvorfor den nu er præsenteret under ’Anden gæld’.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Skyldig og tilgodehavende selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efter
følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne 
ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresul
tatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver, 
værdipapirer henført til investeringsaktivitet samt modtaget udbytte fra dattervirksomheder og associerede 
virksomheder.

Pengestrømme fra flnansieringsaktivitet omfatter udbyttebetalinger til anpartshavere, kapitalforhøjelser og - 
nedsættelser samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af 
kortfristet bankgæld.

Hoved- og nøgletal
Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings 
“Anbefalinger & Nøgletal 2010”.

Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker

Bruttomargin (%) Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning

Virksomhedens driftsmæssige gea
ring.

Nettomargin (%) Årets resultat x 100
Nettoomsætning

Virksomhedens driftsmæssige rentabi
litet.

Egenkapitalens forrentning (%) Årets resultat x 100
Gns. egenkapital

Virksomhedens forrentning af den 
kapital, som ejerne har investeret i 
virksomheden.

Soliditetsgrad (%) Eeenkanital x 100
Samlede aktiver

Virksomhedens finansielle styrke.
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2015 2014
Note t.kr. t.kr.

Nettoomsætning 135.171 136.209
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 102.043 66.358
Andre eksterne omkostninger (153.518) (136.992)
Bruttoresultat 83.696 65.575

Personaleomkostninger 1 (119.794) (104.978)
Af- og nedskrivninger (33.630) (23.587)
Driftsresultat (69.728) (62.990)

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2 108.404 41.417
Andre finansielle indtægter 12.036 19.192
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder (209) (8.978)
Andre finansielle omkostninger (39) 0
Resultat af ordinære aktiviteter før skat 50.464 (11.359)

Skat af ordinært resultat 3 8.111 5.019
Årets resultat 58.575 (6.340)

Forslag til resultatdisponering
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen 18.000 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 41.417
Overført resultat 40.575 (47.757)

58.575 (6.340)
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2015 2014
Note t.kr. t.kr.

Færdiggjorte udviklingsprojekter 10.100 15.256
Udviklingsprojekter under udførelse 440.891 249.672
Immaterielle anlægsaktiver 4 450.991 264.928

Grunde og bygninger 0 47.214
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.366 1.796
Indretning af lejede lokaler 102 561
Materielle anlægsaktiver 5 2.468 49.571

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 1.056.635
Udskudt skat 7 21.435 17.092
Finansielle anlægsaktiver 6 21.435 1.073.727

Anlægsaktiver 474.894 1.388.226

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20.439 4.310
Andre tilgodehavender 8 49.380 89.306
Tilgodehavende selskabsskat 0 (42)
Periodeafgrænsningsposter 9 49 49
Tilgodehavender 69.868 93.623

Andre værdipapirer og kapitalandele 1.326.271 946.600
Værdipapirer og kapitalandele 1.326.271 946.600

Likvide beholdninger 227.830 61.310

Omsætningsaktiver 1.623.969 1.101.533

Aktiver 2.098.863 2.489.759
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2015 2014
Note t.kr. t.kr.

Virksomhedskapital 240.000 240.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 727.179
Overført overskud eller underskud 1.206.002 438.248
Egenkapital 1.446.002 1.405.427

Andre hensatte forpligtelser 10 0 624.239
Hensatte forpligtelser 0 624.239

Ansvarlig lånekapital 4.360 4.360
Anden gæld 11 436.959 0
Langfristede gældsforpligtelser 441.319 4.360

Leverandører af varer og tjenesteydelser 47.693 43.440
Gæld til tilknyttede virksomheder 0 403.900
Skyldig selskabsskat 9.951 0
Anden gæld 150.348 4.843
Periodeafgrænsningsposter 12 3.550 3.550
Kortfristede gældsforpligtelser 211.542 455.733

Gældsforpligtelser 652.861 460.093

Passiver 2.098.863 2.489.759

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
Koncernforhold

14
15
16
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Egenkapitalopgørelse for 2015

Reserve for 
nettoop-

Virksom
hedskapital

t.kr.

skrivning 
efter indre 

værdis 
metode 

t.kr.

Overført 
overskud 

eller under
skud 
t.kr.

Foreslået 
ekstraordi

nært ud
bytte 
t.kr.

Ialt
t.kr.

Egenkapital primo 240.000 727.179 438.248 0 1.405.427
Effekt af virksomhedskøb o.l. 0 0 727.179 0 727.179
Effekt af virksomhedssalg o.l. 0 (727.179) 0 0 (727.179)
Udbetalt ekstraordinært udbytte 0 0 0 (18.000) (18.000)
Årets resultat 0 0 40.575 18.000 58.575

Egenkapital ultimo 240.000 0 1.206.002 0 1.446.002
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2015 2014
Note t.kr. t.kr.

Driftsresultat (69.728) (62.990)
Af- og nedskrivninger 33.630 23.587
Andre hensatte forpligtelser (624.239) 0
Ændring i arbejdskapital 13 (224.776) (12.486)
Øvrige reguleringer 8.111 0
Pengestrømme vedrørende primær drift (877.002) (51.889)

Modtagne finansielle indtægter 12.036 19.191
Betalte finansielle omkostninger (253) (8.978)
Pengestrømme vedrørende drift (865.219) (41.676)

Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver (191.219) (62.806)
Køb mv. af materielle anlægsaktiver (1.368) (58)
Salg af materielle anlægsaktiver 20.000 0
Køb af finansielle anlægsaktiver (379.671) 141.123
Salg af virksomheder 1.165.038 0
Pengestrømme vedrørende investeringer 612.780 78.259

Optagelse af lån 436.959 0
Udbetalt udbytte (18.000) 0
Pengestrømme vedrørende finansiering 418.959 0

Ændring i likvider 166.520 36.583

Likvider primo 61.310 24.727
Likvider ultimo 227.830 61.310

Likvider ultimo sammensætter sig af:
Likvide beholdninger 227.830 61.310
Likvider ultimo 227.830 61.310
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2015 2014

1. Personaleomkostninger
t.kr. t.kr.

Gager og løn 104.116 91.084
Pensioner 15.001 13.244
Andre omkostninger til social sikring 677 650

119.794 104.978

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 150 132

Ledelses- Ledelses-
vederlag vederlag

2015 2014
t.kr. t.kr.

Samlet for ledelseskategorier 4.852 2.726
4.852 2.726

2. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og salg af kapitalandele:

2015
t.kr.

Resultat af kapitalandele for perioden 01.01.2015 - 28.02 2015 (6.019)
Provenu ved salg af datterselskaber 95.423
Regulering af kommunernes andel heraf 19.000

108.404

2015 2014

3. Skat af ordinært resultat
t.kr. t.kr.

Ændring af udskudt skat (8.387) (8.922)
Regulering vedrørende tidligere år (20) 5.845
Effekt af ændrede skattesatser 296 (1.942)

(8.111) (5.019)
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4. Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris primo 
Tilgange
Kostpris ultimo

Af- og nedskrivninger primo 
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

5. Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo
Tilgange
Afgange
Kostpris ultimo

Af- og nedskrivninger primo 
Årets nedskrivninger 
Årets afskrivninger 
Tilbageførsel ved afgange
Af- og nedskrivninger ultimo

Færdig
gjorte ud

viklingspro
jekter 

t.kr.

Udviklings
projekter 
under ud

førelse 
t.kr.

55.000 249.672
0 191.219

55.000 440.891

(39.744)
(5.156)

0
0

(44.900) 0

10.100 440.891

Grunde og 
bygninger 

t.kr.

Andre an
læg, drifts
materiel og 

inventar 
t.kr.

Indretning 
af lejede 

lokaler 
t.kr.

75.000 7.709 3.451
0 1.368 0

(75.000) 0 0
0 9.077 3.451

(27.786)
(27.214)

0
55.000

(5.913)
0

(798)
0

(2.887)
0

(462)
0

0 (6.711) (3.349)

0 2.366 102Regnskabsmæssig værdi ultimo
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Kapitalan
dele i til
knyttede
virksom- Udskudt

heder skat

6. Finansielle anlægsaktiver
t.kr. t.kr.

Kostpris primo 329.386 0
Tilgange 0 21.435
Afgange (329.386) 0
Kostpris ultimo 0 21.435

Opskrivninger primo 727.247 0
Tilbageførsel ved afgange (727.247) 0
Opskrivninger ultimo 0 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 21.435

2015 2014

7. Udskudt skat
t.kr. t.kr.

Immaterielle anlægsaktiver 17.942 (23.841)
Materielle anlægsaktiver 473 561
Fremførbare skattemæssige underskud 3.020 40.372

21.435 17.092

2015 2014

8. Andre tilgodehavender
t.kr. t.kr.

Øvrige tilgodehavender 49.380 89.306
49.380 89.306

I beløbet indgår 35.671 t.kr., som er tilgodehavende vedrørende refusion af projektomkostninger hos Udbeta
ling Danmark.

9. Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter under aktiver består af forudbetalte omkostninger.
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10. Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtigelser bestod af en generel hensættelse til kommunerne for en del af provenuet ved 
salg af datterselskaber.

Datterselskaberne blev solgt i 2015, hvorfor hensættelsen indregnes under henholdsvis lang- og kortfristet 
anden gæld.

2015 2014

11. Anden gæld
t.kr. t.kr.

Andre skyldige omkostninger 436.959 0
436.959 0

Andre skyldige omkostninger består af langfristet gæld til kommunerne for provenu af salg af ejendomsselska
ber.

Den kortfristede del af langfristet anden gæld udgør pr. 31. december 2015 144.240 t.kr. og er placeret under 
anden gæld, kortfristede gældsforpligtigelser.

12. Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsninger under passiver består af modtagne forudbetalinger.

2015 2014
t.kr. t.kr.

13. Ændring i arbejdskapital
Ændring i tilgodehavender 23.755 (61.349)
Ændring i leverandørgæld mv. (244.188) 48.863
Andre ændringer (4.343) N/A

(224.776) (12.486)

2015 2014
t.kr. t.kr.

14. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb 22.231 5.000

15. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse
KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S ejer alle aktier i virksomheden og har dermed bestemmende 
indflydelse på denne.
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16. Koncernforhold
Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:

KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S


