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Usynlige løsninger med synlige gevinster

e-nettet har med ambitionen om at være finanssektorens objektive og betroede partner i løbet af de seneste
år gennemgået en stor udvikling.
Vi har strammet op på vores rolle og ansvar i sektorsamarbejdet, så vi i dag har en velfungerende ramme til at
drive vores fælles løsninger og udføre nye projekter.
På de interne linjer har vi udviklet vores måde at arbejde
og lede på, mens e-nettets kompetencer i samme periode er styrket både i dybden og i bredden. De øvelser har
været medvirkende til, at e-nettet i dag står et rigtig godt
sted i forhold til at samle finanssektoren og digitalisere
Danmark.

Ny strategi

I slutningen af 2020 satte vi de sidste penselstrøg på
e-nettets nye strategi. Med den skærper vi bevidstheden
om, hvem vi er, og hvor vi kommer fra.
I arbejdet med strategien har vi set på, hvilken virksomhed e-nettet er, hvorfor vi er til, og hvad der gør os unik.
Alt det har vi kogt ned til et formål, der med dyb rod i vores mere end 20-årige historie fokuserer på vores virke for
vores ejere i den finansielle sektor.
Vi er nu modne til at træde et skridt frem og introducere en mere vidtrækkende ambition for e-nettet. Derfor
udtrykker e-nettets nye strategi en klar ambition om at
bidrage væsentligt til Danmarks digitalisering og dermed
et betydeligt bidrag til det danske samfund.

Driften stabil trods Covid-19

Vi har i e-nettet, som alle andre i samfundet, naturligvis
været påvirket af Covid-19’s lunefulde indtog. Foruden
medarbejdernes sikkerhed og trivsel har vores hovedfokus været at opretholde en stabil og sikker drift, og det
kan vi med stor tilfredshed konstatere, at vi er lykkedes
med.
Vi ser meget frem til, at vi igen kan møde kollegerne på
kontoret, og vi ser især frem til, at vi kan mødes med
repræsentanter fra finanssektoren, det offentlige og alle
andre, som vi i e-nettet samler for at bygge de usynlige
løsninger, der leverer synlige gevinster for alle parter –
i kroner, i timer og i sammenhængskraft.
God læselyst

Jørn Knudsen
Adm. direktør i e-nettet
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
TDKK

Beretning

Hovedtal

2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsætning

207.789

183.408

180.508

172.106

163.961

Bruttofortjeneste

109.728

97.333

89.017

88.833

83.200

7.656

770

4.945

20.883

6.899

Resultat

Resultat før finansielle poster
Resultat af finansielle poster

-439

-133

-213

-309

-284

5.620

482

3.687

16.048

5.165

Balancesum

252.501

217.299

170.805

166.553

155.761

Egenkapital

108.689

103.069

102.587

98.900

82.852

27.219

7.424

32.119

10.038

29.314

-35.205

-61.496

-54.259

-22.372

-20.365

0

-930

-1.430

-1.249

-416

Årets resultat
Balance

Pengestrømme
Pengestrømme fra:
- driftsaktivitet
- investeringsaktivitet heraf
investering i materielle anlægsaktiver
- finansieringsaktivitet
Årets forskydning i likvider
Antal medarbejdere (gennemsnitlig årlig)

7.985

43.005

0

0

0

0

-11.067

-22.140

-12.334

8.949

90

87

80

66

66

52,8%

53,1%

49,3%

51,6%

50,7%

3,7%

0,4%

2,7%

12,1%

4,2%

Nøgletal i %
Bruttomargin
Overskudsgrad
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapital

3,0%

0,4%

2,9%

12,5%

4,4%

43,0%

47,4%

60,1%

59,4%

53,2%

5,3%

0,5%

3,7%

17,7%

6,4%

Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
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Nøgletal
NETTOOMSÆTNING
MIO. DKK

ÅRETS RESULTAT
MIO. DKK

207,8

EGENKAPITAL
MIO. DKK

5,6

108,7

3,7%

DRIFTSSTABILITET

96

MEDARBEJDERTILFREDSHED

SYGEFRAVÆR

98%

1,8%

KØNSFORDELING

KURSUSUDGIFTER
MIO. DKK

1,9

PERSONALEOMSÆTNING

15,6%
45%

99,8%

SLA agreement

99,21%
2017

EJERFORHOLD

22%

ejes af Lokale Pengeinstitutter*

11%

ejes af Landsdækkende Banker*

7%

ejes af Jyske Bank

99,62%
2018

99,91%
2019

99,94%
2020

* DLR er kapitalejer for medlemmer af Lokale Pengeinstitutter
og Landsdækkende Banker, men ejer selv 0,008% af e-nettet.

26%

ejes af Danske Bank

16%

ejes af Nykredit

18%

ejes af Nordea

Tiltrådt

kvinder hele
e-nettet

mænd hele
e-nettet

55%

Fratrådt

35%

65%

15

kvindelige
ledere

mandlige
ledere

ANCIENNITET

18

ALDER

10%
>5 år
21%
<1 år
13%
1 år
28%
2 år

gns

3,3 år

4%
5 år

7%
>59

11%
4 år

24%
50-59 år

13%
3 år

27%
40-49 år

gns

18%

20-29 år

42 år

25%
30-39 år
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e-nettets hovedaktivitet er at drive og udvikle fælles projekter og
løsninger relateret til den finansielle sektor inden for områderne
kerneinfrastruktur, fælles service
og produkter.

Ledelsesberetning
Årsregnskabet for e-nettet a/s for 2020 er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis
som sidste år.

Væsentligste aktiviteter

mer et mersalg af konsulenttimer til sektoren. Omkostningerne lå under det forventede niveau.
Finanssektoren samarbejder om digital kerneinfrastruktur, fælles services og produkter, og har valgt e-nettet til
at drive sektorens fælles systemer samt lede, udvikle og
eksekvere fælles projekter.

e-nettets hovedaktivitet er at drive og udvikle fælles
projekter og – løsninger relateret til den finansielle sektor
inden for områderne kerneinfrastruktur, fælles service og
produkter.

I 2020 har e-nettet haft fokus på aktiviteter, der forbinder
finanssektoren med den offentlige sektor for at skabe
løsninger og services, der bidrager til en mere simpel
hverdag for alle danskere.

Produktporteføljen er bygget op af en række produkter,
som sikrer ensartet kommunikation imellem to eller flere
aktører, indsamler relevante offentlige data og standardiserer fælles processer i sektoren.

Et af eksemplerne på det er NemID nøgleapp, som e-nettet
har udviklet på vegne af finanssektoren og den offentlige
sektor. NemID nøgleapp blev lanceret den 29. maj 2018,
og ved udgangen af 2020 var appen downloadet ca.
4.800.000 gange med lige knap 3.000.000 unikke brugere.

En af e-nettets vigtigste opgaver er desuden at sikre en
stabil dataadgang for den danske finanssektor ved at
have en fast hånd om sektorens infrastruktur fra udvikling
til drift og forvaltning.
Selskabets formål er at bygge rygraden i den finansielle infrastruktur ved at forbinde komplekse processer i
sammenhængende systemer, der er nemme og sikre at
bevæge sig rundt i.

Udvikling i året

e-nettet er fortsat programleder på udviklingen af MitID,
der afløser NemID. De første leverancer kom i første halvår
af 2020. Foruden selve udviklingen af løsningen har et
fokusområde været migrering af brugere fra NemID til
MitID. Migreringen påbegyndes umiddelbart efter, at MitID
sættes i drift i maj 2021 - og skal være afsluttet inden
udgangen af 2021.

Fælles datacentral

Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud
på 5,6 mio. DKK , og selskabets balance pr. 31. december
2020 udviser en egenkapital på DKK 108,8 mio. DKK.

Siden årets begyndelse har Finanstilsynet betragtet
e-nettet som en fælles datacentral. Det betyder, at vi skal
efterleve væsentlige dele af lov om finansiel virksomhed,
og at vi dermed også er kommet under tilsyn.

Årets resultat ligger 5 mio. kr. over forventningen. Det skyldes en højere omsætning på datasalg til mæglere, som
følge af en positiv udvikling i boligmarkedet. Dertil kom-

Derfor har et stort fokusområde i 2020 været at sikre
yderligere formalisering og dokumentation af forretningsgange og stramme op i governancestrukturen.
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Vi er ikke gået på kompromis
med fremdriften i vores udviklingsprojekter, på trods af at
arbejdet til tider har været udfordret af den forsigtighed, hvormed
vi har måttet omgås hinanden
på i samfundet og dermed også
i finanssektoren.

Vi havde et godt udgangspunkt for at efterleve flere af
kravene fra lovgivningen med en høj standard i vores
politikker, og opgaven har primært været at sikre, at vi har
en plan for at understøtte de samlede krav.

ED2

e-nettet har arbejdet med udvikling af en ny løsning for
ejendomsdata baseret på data leveret af det offentlige
grunddataprogram.
Projektet, der bærer titlen ED2, vil erstatte e-nettets
nuværende ejendomsdata-løsning med en tidssvarende løsning, og vil indeholde opslagsservices, standard
masseudtræk, website og rapporter som eksempelvis
BBR-ejermeddelelse.

samfundskontrakten og danne en fælles front i den finansielle sektor mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
Finans Danmark har i forlængelse af sektorens ønske og
ambition om samarbejde på området, anmodet e-nettet
om at udarbejde et forslag til udmøntning af det langsigtede sektorfælles AML-samarbejde.
KYC-standarden
I årets begyndelse leverede vi KYC-standarden til finanssektoren, der er en standard for ”kend-din-kunde”-procedurer.

Det primære formål er dermed at sikre dataforsyningen af
offentlige data til finanssektoren og ejendomsmæglerne.

KYC-standarden spiller en helt central rolle, når det kommer til at styrke samarbejdet på tværs af sektoren, da
ambitionen har været at skabe et minimumsniveau, som
standardiserer og strømliner en række af de generiske
KYC-processer for privatkunder.

Alle produkter blev i løbet af 2020 lagt på løsningen og er
dermed klar til test hos e-nettets kunder, der løbende har
modtaget snitflader til klargøring af egne forrentningssystemer.

Standarden blev implementeret i sektoren og vil danne
fundament for et fælles sprog og videndeling, samt understøtte muligheden for yderlig fælles digitalisering med
ensartede datapunkter.

I løbet af 2021 sættes det nye system i produktion og
siden følges op af den egentlige igangsætning hos de
første kunder.

DataIndsigt
Senere på året gik anden leverance i AML-programmet i
luften, nemlig DataIndsigt. Den centrale automatiske løsning, der skal opfylde lovkravet fra det 5. hvidvaskdirektiv,
artikel 32a, er udviklet af e-nettet i samarbejde med repræsentanter fra finanssektoren og Hvidvasksekretariatet.
Løsningen hedder DataIndsigt og giver mulighed for, at:
• En offentlig myndighed kan sende en forespørgsel om
data hos en eller flere danske pengeinstitutter.
• Et pengeinstitut kan besvare en forespørgsel fra en
offentlig myndighed.
• Pengeinstitutter og offentlige myndigheder kan blive
mailnotificeret af systemet.

AML

Finanssektoren har sat gang i et fælles AML-program
(Anti Money Laundry), og e-nettet har fået til opgave at
løfte programledelsen.
Det sektorfælles AML-program er udarbejdet på baggrund
af en erkendelse i sektoren af, at hvis hvidvask skal bekæmpes effektivt, må sektoren øge samarbejdet på området.
Ydermere vil øget samarbejde bidrage til at genetablere
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Den nye strategi skal ikke sende e-nettet i markant nye retninger, men vi skal
skærpe det, vi gør bedst; nemlig at samle finanssektoren og bygge digitale broer
til den offentlige sektor, til partnere og til
danskerne.

• Offentlige myndigheder og pengeinstitutter løbende
kan tilgå tilgængeligt data.
• Offentlige myndigheder og pengeinstitutter kan eksportere data til egne systemer.
Konkretiseringsfasen
I efteråret gik AML-programmet ind i en ny fase i arbejdet
med sektorfælles AML, der bærer navnet ”Konkretiseringsfasen”.
Her tages de afgørende skridt til at konkretisere sektorens
vision om at etablere sektorfælles samarbejde om kampen mod hvidvask og finansiering af terrorisme ved hjælp
af digitale og datadrevne løsninger baseret på samarbejde med den offentlige sektor.
Målet er et sammenhængende roadmap for AML-programmets efterfølgende udviklingsfaser.

Ny teknologisk platform

e-nettet i færd at skabe sin nye tekniske platform, der vil
omfatte alle e-nettets produkter og erstatte de eksisterende platforme.
Platformen vil være nemmere at vedligeholde, hvilket er
til gavn for både e-nettet og aktørerne i finanssektoren,
ligesom platformen i højere grad vil kunne skaleres, end
det er muligt med de nuværende platforme.
Den moderniserede platform vil være en gevinst for e-nettet og ikke mindst vores kunders driftskvalitet og omkostninger.

Strategi

2020 var sidste år i Strategi 2020. Vi brugte derfor året på
at løbe strategiens initiativer i mål, samtidig med at vi

etablerede en ny strategi for e-nettet, der blev vedtaget på
e-nettets bestyrelsesmøde i november måned.
Den overordnede ambition med Strategi 2020 har været at
opnå en position som den finansielle sektors objektive og
betroede partner. For at indfri den ambition har vi i strategiperioden udviklet en mere kundecentreret organisation,
blandt andet via en reorganisering, der har til hensigt at
styrke vores direkte kundekontakt og inddrage kunderne
mest muligt i produktudviklingen.
Samtidig har vi omstillet e-nettet til at arbejde ud fra agile
udviklingsprincipper, hvilket har været medvirkende til, at vi
har nedsat gennemførselstiden for produktudvikling i e-nettet, mens vi generelt har løftet kompetenceniveauet blandt
e-nettets medarbejdere.
I udviklingen af e-nettets nye strategi har der været en stor
involvering af kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.
Den nye strategi skal ikke sende e-nettet i markant nye
retninger, men vi skal skærpe det, vi gør bedst; nemlig
at samle finanssektoren og bygge digitale broer til den
offentlige sektor, til partnere og til danskerne – for på den
måde at styrke Danmarks førerposition som verdens bedst
digitaliserede samfund.
En grundlæggende ambition for e-nettets nye strategi er
således at udvide vores horisont fra et rollebaseret fokus
som objektiv partner for finanssektoren til et fremadskuende ønske om at bidrage til det danske samfund.

Viden og medarbejdere

e-nettet har styrket og modnet HR-fundamentet for medarbejderne væsentligt over de seneste år. For at sikre, at
vores medarbejdere har de bedste kompetencer - til fordel

for både deres egen markedsværdi og det faglige miljø
i e-nettet - har alle mulighed for at komme på kursus
mindst en gang om året, følge online-kurser, deltage i netværk, samt gennemgå uddannelses- og opkvalificeringsforløb. Derudover har alle medarbejdere og ledere været
på kurser i agile arbejdsmetoder, hvilket også understøttes
af videns- og læringskulturen i e-nettet.
e-nettet har stort fokus på medarbejdernes trivsel. På
alle niveauer i organisationen arbejder vi systematisk og
kontinuerligt med forbedringer af emnerne i den årlige
APV-undersøgelse. Det har blandt andet ført til et øget
fokus på både fysisk og psykisk velvære. Der er derfor
både brugt tid og ressourcer på hjemmearbejdspladser,
ergonomi og motion, og samtidig har vi fået en politik for,
hvordan vi håndterer og forebygger krænkelser. Begge
dele understøtter et lavt og faldende sygefravær, samt en
stabil høj medarbejdertilfredshed.

Covid-19

I e-nettet har vi, som alle andre, forsøgt at tilpasse os
udviklingen i samfundet, siden Covid-19 gjorde sit indtog
i foråret. Vores altoverskyggende fokus har været at fastholde driftsstabilitet og tilgængelighed samt medarbejdernes sikkerhed og sundhed.
Vi har med stor tilfredshed kunnet konstatere, at vores drift
har været stabil og sikker gennem hele perioden.
Gennem forskellige ordninger for at arbejde skiftevis hjemmefra og på kontoret har vi ligeledes sikret vores vigtigste
ressource, nemlig vores medarbejdere, selvom vi må se
langt efter sociale aktiviteter og andet, der kitter os sammen.
Samtidig er vi ikke gået på kompromis med fremdriften i
vores udviklingsprojekter, på trods af at arbejdet til tider

har været udfordret af den forsigtighed, hvormed vi har
måttet omgås hinanden på i samfundet og dermed også
i finanssektoren.

Samfundsansvar

Med lanceringen af vores nye strategi har vi indarbejdet
vores bidrag til det omgivende samfund som et helt centralt element, udtrykt gennem vores vision, der indeholder
ambitionen om ”at styrke Danmarks førerposition som
verdens bedst digitaliserede samfund”.
Det er en vision, som i høj grad forpligter, men – som vi
også har erfaret – rummer stor energi og skaber medejerskab både i vores ejerkreds og ikke mindst blandt virksomhedens ansatte både i vores ejerkreds og ikke mindst
blandt virksomhedens ansatte.
Vi er samtidig bevidste om, at det at være en samfundsansvarlig virksomhed ligger indlejret i selve vores ”license to operate”. Vi sidestiller derfor området med øvrige
grundvilkår, som eksempelvis stabil drift, effektiv governance og høj sikkerhed. Altså områder vi skal evne at levere
på, og som er forudsætninger for al øvrig værdiskabelse.
En stor del af vores bidrag til det omgivende samfund
kommer til udtryk gennem vores konkrete digitale løsninger. Herunder kan blandt andet nævnes vores varetagelse af programledelsen for det kommende MitID og
ikke mindst vores bidrag til anti hvidvask-samarbejdet på
tværs af den finansielle sektor.
Slutteligt har vi etableret et katalog indeholdende yderligere initiativer til, hvordan vi som virksomhed kan tage et
samfundsansvar – det være sig i forhold til medarbejdervilkår, klima og miljø og øvrige områder. Disse initiativer
udgør udgangspunktet for vores fremtidige indsatser.
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Med lanceringen af vores nye
strategi har vi indarbejdet vores
bidrag til det omgivende samfund som et helt centralt element,
udtrykt gennem vores vision, der
indeholder ambitionen om ”at
styrke Danmarks førerposition
som verdens bedst digitaliserede
samfund”.

Forretningsudvikling

I e-nettet er vi løbende opmærksomme på nye tendenser, der kan føre til nye ønsker, behov og muligheder, og
det fokus er med vores nye strategi kun blevet øget.
Ved at identificere tendenser og beskrive mulige scenarier, giver det os mulighed for bevidst at teste nye teknologier og forberede os på fremtidens krav.
e-nettet har således gennem de sidste par år investeret i
nye forretnings- og teknologimuligheder i dialog med kunderne. Eksempelvis har vi taget en aktiv rolle i at understøtte arbejdet med bæredygtig finans, hvor vi særligt har sat
luppen på klimadata på ejendomme og bæredygtighedsvurderinger af små og mellemstore virksomheder.
En del af arbejdet foregår i tæt dialog med nordiske økosystemer for fintech-virksomheder.

Risiko og IT-sikkerhed

e-nettet har stor fokus på risikostyring for projektrisici samt
operationelle, regulatoriske og forretningsmæssige risici.
I 2020 har der fortsat været arbejdet målrettet på at styrke arbejdet med risikostyring, blandt andet gennem det
nyoprettede forum, Risk Management Committee, der har
til formål at koordinere og styre e-nettets risici.
Derudover har vi gennemført en række initiativer til at
styrke vores informationssikkerhed med fokus på cybersikkerhed, beredskab og flere andre områder.

Forventninger og målsætningen for 2021

Forventningen til årets resultat 2021 ligger i størrelsesordenen 4-8 mio. kr. eller på samme niveau, som i 2020.
Omsætningen forventes at ligge i niveauet 210 til 215
mio. kr., hvilket er lidt over 2020. Omsætningsforventningen afhænger især af udviklingen på boligmarkedet og
e-nettets sektorprojekter i 2021. Omkostningerne forventes
at ligge på niveau med 2020.

e-nettet vil i 2021 fortsat have stort fokus på at sikre driften
og forvaltningen af infrastruktur og systemer.
Et vigtigt indsatsområde er fortsat informationssikkerhedsstyring, ligesom cybersikkerhed er sat højt på dagsordenen.
I 2021 ser vi i e-nettet frem til en række store leverancer.
Vores nye ejendomsdata-løsning, ED2, giver os en ny og
teknologisk opdateret løsning, som giver vores kunder et
opdateret og fremtidssikret grundlag for deres rådgivningssystemer og kundeløsninger.
Samtidig afslutter vi arbejdet med at udvikle vores nye
tekniske platform, hvor vi strømliner og optimerer vores
systemlandskab, som skal sikre e-nettets fremtidige teknologiske og økonomiske fundament.
Derudover vil e-nettet levere produktudvikling med en
række nye digitale projekter til finanssektoren.
e-nettet vil fortsat have projektledelsesopgaver for
finanssektoren i forbindelse med det offentlige grunddataprogram.
Vi vil fortsat være engageret i arbejdet med at være projektleder for det nye MitID, som vi ser frem til at blive taget
i brug af danskerne fra andet halvår af 2021.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og
måling i årsregnskabet.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har
væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.
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Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2020

DKK

Regnskab

Note

Nettoomsætning
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver
Direkte omkostninger
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat

2020

2019

207.788.588

183.408.274

4.995.089

6.230.139

-93.173.783

-81.316.923

-9.881.920

-10.988.473

109.727.974

97.333.017

Personaleomkostninger

1

-78.847.731

-73.562.667

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

2

-23.224.236

-23.000.850

7.656.007

769.500

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

3

0

193

-438.618

-133.020

7.217.389

636.673

-1.596.998

-155.120

5.620.391

481.553
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Aktiver

Passiver

2020

2019

Færdiggjorte udviklingsprojekter

48.290.342

53.305.291

Udviklingsprojekter under udførelse

94.157.699

76.133.781

4

142.448.041

129.439.072

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 		

1.177.952

1.986.679

18.923

320.303

1.196.875

2.306.982

1.040.918

959.470

Anden gæld

6

1.040.918

959.470

Langfristede gældsforpligtelser

Anlægsaktiver 		

144.685.834

132.705.524

DKK

Immaterielle anlægsaktiver

Note

Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

5

Depositum
Finansielle anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

93.081.617

77.110.841

3.341.751

530.483

198.000

198.000

7

11.188.213

6.748.393

Tilgodehavender 		

107.809.581

84.587.717

Likvide beholdninger 		

5.144

5.310

Omsætningsaktiver 		

107.814.725

84.593.027

Aktiver 		

252.500.559

217.298.551

Igangværende arbejder for fremmed regning
Selskabsskat 		
Periodeafgrænsningsposter
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DKK

Note

2020

2019

Selskabskapital		
11.000.000
11.000.000
Reserve for udviklingsomkostninger		

111.081.391

99.770.074

Overført resultat

-13.392.443

-7.701.517

108.688.948

103.068.557

7.326.685

5.729.687

7.326.685

5.729.687

0

2.133.023

0

2.133.023

Kreditinstitutter

50.990.599

43.005.236

Leverandører af varer og tjenesteydelser

29.762.131

30.022.474

Egenkapital
Hensættelse til udskudt skat

9

Hensatte forpligtelser

10

Anden gæld

10

31.284.705

13.691.871

Periodiseret omsætning

11

24.447.491

19.647.703

Kortfristede gældsforpligtelser		

136.484.926

106.367.284

Gældsforpligtelser

136.484.926

108.500.307

Passiver

252.500.559

217.298.551

Resultatdisponering

8

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

14

Anvendt regnskabspraksis

15
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Egenkapitalopgørelse
DKK
Selskabskapital
Reserve for
		udviklingsomkostninger
Egenkapital 1. januar

Overført
resultat

I alt

11.000.000

99.770.074

-7.701.517

103.068.557

Årets udviklingsomkostninger

0

11.311.317

-11.311.317

0

Årets resultat

0

0

5.620.391

5.620.391

11.000.000

111.081.391

-13.392.443

108.688.948

Egenkapital 31. december
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Noter til årsregnskabet

1. januar - 31. december

DKK

ÅRSRAPPORT 2020

Note

Årets resultat

2020

2019

5.620.391

481.553

DKK

Note

2020

2019

1 Personaleomkostninger

Reguleringer

12

25.259.852

23.288.797

Lønninger 		

67.135.373

61.653.895

Ændring i driftskapital

13

-3.222.608

-16.211.519

Pensioner 		

7.741.809

7.132.496

27.657.635

7.558.831

0

193

-438.617

-133.020

Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Finansiel indkomst
Renteudbetalinger og lignende
Pengestrømme fra ordinær drift
Betalt selskabsskat

27.219.018
0

7.426.004

611.704

3.422.126

4.164.572

		
78.847.731
73.562.667

Direktion 		

5.151.636

4.158.477

Bestyrelse 		

50.000

50.000

5.201.636

4.208.477

90

87

15.045.212

12.353.402

-2.447

27.219.018

Køb af immaterielle anlægsaktiver

-35.123.099

-60.713.425

0

-929.865

Køb af finansielle anlægsaktiver m.v.

548.423

Andre personaleomkostninger 		

Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse:

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Køb af materielle anlægsaktiver

Andre omkostninger til social sikring 		

7.423.557

			
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

-81.448

-25.160

Salg af materielle anlægsaktiver

0

5.831

Salg af finansielle anlægsaktiver m.v.

0

166.625

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 		

-35.204.547

Optagelse af gæld hos kreditinstitutter 		

7.985.363

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 		

7.985.363

2 Af- og nedskrivninger af immaterielle
og materielle anlægsaktiver

Afskrivninger af immaterielle anlægsaktiver 		
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

1.110.108

899.867

Nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver 		

7.068.916

9.747.581

23.224.236

23.000.850

-61.495.994
		

43.005.236
43.005.236

3 Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

Ændring i likvider

-166

Likvider 1. januar

5.310

11.072.511

Likvider 31. december

5.144

5.310

Likvide beholdninger

5.144

5.310

Likvider 31. december

5.144

5.310

0

0

1.596.998

155.120

1.596.998

155.120

-11.067.201
			

Likvider specificeres således:
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DKK

Færdiggjorte
udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter
under udførelse

85.881.362

Tilgang i årets løb

0

43.326.355

Afgang i årets løb

0

-8.203.259

10.030.262

-10.030.262

Kostpris 31. december

307.633.127

Ned- og afskrivninger 1. januar

244.297.573

9.747.581

0

7.068.916

15.045.212

0

Ned- og afskrivninger 31. december

259.342.785

16.816.497

Regnskabsmæssig værdi 31. december

48.290.342

Årets nedskrivninger
Årets afskrivninger

DKK

Andre anlæg,
driftsmateriel og inventar

Indretning af
lejede lokaler

5 Materielle anlægsaktiver

297.602.865

Overførsler i årets løb
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4 Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris 1. januar
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110.974.196

94.157.699

Kostpris 1. januar

4.547.734

1.814.742

Kostpris 31. december

4.547.734

1.814.742

Ned- og afskrivninger 1. januar

2.561.054

1.494.439

808.728

301.380

3.369.782

1.795.819

1.177.952

18.923

Årets afskrivninger
Ned- og afskrivninger 31. december
Regnskabsmæssig værdi 31. december

		

Depositum

6 Finansielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter omfatter modernisering af den digitale distribution af berigede ejendomsdata, udveksling af

Kostpris 1. januar 		

959.470

restgæld, AML-projekt og indfrielse af realkreditlån samt digitalisering af revisorforespørgsler. Grundet en forskydning i de

Tilgang i årets løb 		

81.448

Kostpris 31. december 		

1.040.918

Regnskabsmæssig værdi 31. december 		

1.040.918

oprindelige krav og efterfølgende udvikling af Digitalisering af revisorforespørgsler, vil kundernes businesscase for at tage
produktet i brug være forringet, hvilket er afspejlet i nedskrivningen. I projektforløbene har e-nettet løbende dialog med kunder og aktører, for at sikre den bedste løsning.

7 Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger
vedrørende husleje, løn, forsikringspræmier, abonnementer og renter.

2020

2019

5.620.391

481.553

5.620.391

481.553

8 Resultatdisponering
Overført resultat
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DKK		
2020
2019

DKK		
2020
2019

9 Hensættelse til udskudt skat

13 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Hensættelse til udskudt skat 1. januar		

5.729.687

5.574.566

Ændring i tilgodehavender 		

-23.221.864

-15.976.459

Årets indregnede beløb i resultatopgørelsen 		

1.596.998

155.121

Ændringer i leverandør 		

19.999.256

-235.060

Hensættelse til udskudt skat 31. december		

7.326.685

5.729.687

			

-3.222.608

-16.211.519

Inden for 1 år 		

5.932.143

1.891.510

Mellem 1 og 5 år 		

20.515.242

82.868

Efter 5 år 		

8.855.226

0

10 Langfristede gældsforpligtelser

14 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede

Leje- og leasingforpligtelser

gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under
langfristede gældsforpligtelser.

Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige
leasingydelser:

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:
Anden gæld

Mellem 1 og 5 år		

0

2.133.023

Langfristet del 		

0

2.133.023

Øvrig kortfristet gæld		

31.284.705

13.691.871

			

31.284.705

15.824.894

11 Periodiseret omsætning
Periodeafgrænsningsposter udgøres af modtagne forudbetalinger

Inden for 1 år 		

25.000.000

30.000.000

Mellem 1 og 5 år		

25.000.000

50.000.000

2.934.750

0

Der er stillet bankgaranti overfor selskabets leverandør. 		

12 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

0

-193

Finansielle omkostninger		

438.618

133.020

Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg		

23.224.236

23.000.850

Skat af årets resultat		

1.596.998

155.120

25.259.852

23.288.797

			

Systematic kontrakt:

Kautions- og garantiforpligtelser

vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Finansielle indtægter		

		
35.302.611
1.974.378
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Noter til årsregnskabet
15 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for e-nettet a/s for 2020 er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Årsregnskab for 2020 er aflagt i DKK.
Ændring af regnskabspraksis
Virksomheden har i regnskabsåret reklassificeret gæld til
pengeinstitutter i pengestrømsopgørelsen fra “Likvider” til
“Finansieringsaktivitet”. Sammenligningstallene er rettet.
Ændringerne påvirker ikke øvrige poster i regnskabet.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at
de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer 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 afskrivninger, nedskrivninger
og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af
ændrede regnskabsmæssige 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 forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Leasing
Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing.
Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes
lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Ved salg af ydelser indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået
til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det
er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget
vil tilgå selskabet.
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og
indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.
Direkte omkostninger
Direkte omkostninger indeholder omkostninger til drift og
vedligeholdelse af selskabets serviceydelser, herunder
køb af kontraktmæssige ydelser samt andre tilknyttede
omkostninger der er anvendt, for at opnå årets nettoomsætning
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder administrationsomkostninger, herunder omkostninger til lokaler, salg,
kontorhold mv. Endvidere indregnes avance og tab ved
løbende udskiftning af anlægsaktiver.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger
samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og 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 anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over
den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.
Udviklingsomkostninger, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller
udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor
det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvede
projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver,
såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af den fremtidige indtjening kan dække produktions-,
salgs- og administrationsomkostninger samt selve udviklingsomkostningerne.
Udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for
indregning i balancen, indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne
afholdes.
Udviklingsomkostninger, som omfatter licenser, software,
eksterne konsulentydelser samt egne gager og direkte
henførbare til projektet, måles til kostpris reduceret med
en eventuel restværdi og afskrives over den forventede
brugstid, der udgør 5-7 år.
Materielle anlægsaktiver
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. For egne fremstillede
aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering
af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes
i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

3-5 år
10 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som
udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter depositum.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt
udgør nominel 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.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til
salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden
opgøres som andelen af de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger.
Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt,
indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.
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Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles
salgsværdien til medgåede omkostninger eller en
lavere nettorealisationsværdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende
husleje, forsikringspræmier og lønninger.”
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet
forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat
af fremtidig indtjening 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 eller i
egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der
er indregnet i egenkapitalen.
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 finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al
væsentlighed svarer til nominel værdi.

Gældsforpligtelser der forfalder efter mere end et år klassificeres som langfristet gæld.
Periodiseret omsætning
Periodiseret omsætning opført som forpligtelser udgøres
af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de
efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme
for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider
ved årets begyndelse og slutning.

Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Bruttomargin
Bruttofortjeneste x 100
Nettoomsætning

Overskudsgrad

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante
resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte
forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver
fratrukket kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de
poster, der indgår i likvider.

Resultat før finansielle poster x 100

Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle
og finansielle anlægsaktiver.

Resultat før finansielle poster x 100

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede
gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra
selskabsdeltagerne.
Likvider
Likvide midler består af ”Likvide beholdninger”.
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det
offentliggjorte regnskabsmateriale.

Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Samlede aktiver

Soliditetsgrad
Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo

Forrentning af egenkapital
Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for e-nettet a/s.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

Direktion

Jørn Knudsen, Adm. direktør
Daniel Andreas Vittrup Møller, direktør

Bestyrelse

Bjørn Bøje Jensen, formand

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende

Jens Kristian Anders Møller

stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selska-

Casper Gjerris, næstformand
Lars Alstrup, næstformand
Lars Sandberg

bets aktiviteter og pengestrømme for 2020.

Jesper Jakob Reimann Andersen

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en

Betina Birring Bonnichsen, medarbejderrepræsentant

retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten er godkendt af e-nettets bestyrelse,
den 18. marts 2021
Årsrapporten blev godkendt på e-nettets generalforsamling den 25. maj 2021
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Bestyrelse

Bjørn Bøje Jensen, formand
Casper Gjerris, næstformand
Jens Kristian Anders Møller
Lars Alstrup, næstformand
Lars Sandberg
Jesper Jakob Reimann Andersen
Jørn Adam Møller
Betina Birring Bonnichsen

Direktion

Jørn Knudsen
Daniel Andreas Vittrup Møller

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup
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Den uafhængige
Revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i e-nettet a/s

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for e-nettet a/s for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen
af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse

overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.

med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på
de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på
grundlag af regnskabet.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:

Ledelsens ansvar for regnskabet

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning
eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans
for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men
ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er
passende, samt om der på grundlag af det opnåede

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret
for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig
for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig
for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er
relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at
afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad
af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en
garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse

revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl
om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur
og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at
der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hellerup, den 18. marts 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Jan Boje Andreassen
statsautoriseret revisor
mne2338

Niels Henrik B. Mikkelsen
statsautoriseret revisor
mne16675
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