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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Dustin A/S for regnskabsåret 1. september 2018 – 31. august 2019.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2018 – 31. august
2019.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i
selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stilling.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Aarhus, den 15. november 2019
Direktion:

Michael Haagen Petersen

Bestyrelse:

Thomas Viktor Ekman

Per Johan Karlsson

Michael Haagen Petersen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Dustin A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dustin A/S for regnskabsåret 1. september 2018 – 31. august 2019, der omfatter
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. september 2018 – 31. august 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis
er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
►

EIdentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af
fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
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►

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.

►

ETager 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 årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion 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.

►

ETager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at
der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aarhus, den 15. november 2019

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Lone Nørgaard Eskildsen
statsaut. revisor
mne32085
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Ledelsesberetning
Oplysninger om selskabet
Navn
Adresse, postnr., by

Dustin A/S
Åhave Parkvej 27, 8260 Viby

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår
Hjemmeside
E-mail
Telefon
Telefax

26 09 21 83
6. juni 2001
Aarhus
1. september 2018 - 31. august 2019
www.dustin.dk
info@dustin.dk
70 13 70 40
70 13 70 50

Bestyrelse

Thomas Viktor Ekman, formand
Per Johan Karlsson
Michael Haagen Petersen

Direktion

Michael Haagen Petersen

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C

Bankforbindelse

Nordea Bank Danmark A/S
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Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal
t.kr.

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

Hovedtal
Bruttofortjeneste
Resultat før finansielle poster
Resultat af finansielle poster
Årets resultat

119.936
12.440
44.464
44.382

125.039
23.823
-1.683
16.954

101.329
32.997
636
25.253

94.103
29.881
58
23.230

105.547
44.726
22
34.225

Balancesum
Investeringer i materielle anlægsaktiver
Egenkapital

583.330
1.023
148.797

288.076
6.805
41.680

137.578
0
49.726

103.199
284
47.473

111.938
21
58.743

2,9 %
25,5 %
46,6 %

11,2 %
14,5 %
37,1 %

27,4 %
36,1 %
52,0 %

27,8 %
46,0 %
43,7 %

37,6 %
52,5 %
54,4 %

138

125

110

114

114

Nøgletal
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Egenkapitalforrentning
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

For nøgletal henvises til anvendt regnskabspraksis.
Nøgletal
Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens ”Recommendations & Ratios 2019”.
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Egenkapitalforrentning

Resultat af primær drift
Gennemsnitlige aktiver x 100
Egenkapital, ultimo x 100
Passiver i alt, ultimo
Resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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Ledelsesberetning
Beretning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er afsætning af standard-it og tilbehør til virksomheder, offentlige institutioner og private.
Hosting erhvervelse
I april erhvervede Dustin den danske it-virksomhed Inventio.IT A/S, som er specialiseret i hosting, infrastruktur og
ERP-løsninger as a service. Inventio.IT A/S blev grundlagt i 2001 og omsatte for ca. 106 mio. kr. i 2018. Virksomheden har omkring 80 medarbejdere på deres kontorer i København, Aarhus og Odense.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Virksomhedens resultatopgørelse for 2018/19 udviser et overskud på 44.382 t.kr. og virksomhedens balance pr. 31.
august 2019 udviser en egenkapital på 148.797 t.kr.
Årets resultat er påvirket af nedskrivningen af det hensatte beløb til earn-out i forbindelse med overtagelse af Norriq i 2017/18. Hensættelsen justeres som følge heraf og nedskrivningen indtægtsføres som finansielle indtægter.
Der henvises til note 2 for yderligere information om årets særlige forhold.
Der har i 2018/19 desuden været en kapitalforhøjelse på 34 mio. Kr. og et koncerntilskud på 48 mio. kr.
Selskabet har i 2018/19 været i stand til, at opnå den forventede vækst i omsætning, som man havde meldt ud for
regnskabsåret 2018/19.
Forventet udvikling
Selskabet har i lighed med koncernen en langsigtet forventning om en vækst i omsætningen.
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Årsregnskab 1. september 2018 – 31. august 2019
Resultatopgørelse
Note

t.kr.

2019

2018

119.936
-80.794

125.039
-76.898

-26.702

-24.318

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
4 Finansielle omkostninger

12.440
44.538
-74

23.823
50
-1.733

Resultat før skat
5 Skat af årets resultat

56.904
-12.522

22.140
-5.186

44.382

16.954

Bruttofortjeneste
3 Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

Årets resultat
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Årsregnskab 1. september 2018 – 31. august 2019
Balance
Note

t.kr.

2018/19

2017/18

111.127
18.027

132.989
21.573

129.154

154.562

2.337
493

2.831
315

2.830

3.146

248.610
2.100

0
2.281

250.710

2.281

382.694

159.989

13.740

6.223

13.740

6.223

171.630
592
14.674

111.374
137
10.353

186.896

121.864

Omsætningsaktiver i alt

200.636

128.087

AKTIVER I ALT

583.330

288.076

AKTIVER
Anlægsaktiver
6 Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Kundekontrakter

7 Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

8 Finansielle aktiver
Kapitalandele i dattervirksomhed
Andre tilgodehavender

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
9 Periodeafgrænsningsposter
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Årsregnskab 1. september 2018 – 31. august 2019
Balance

Note

t.kr.

2018/19

2017/18

39.461
99.665
9.671

5.461
16.954
19.265

148.797

41.680

7.402

445

7.402

445

0

59.500

0

59.500

65.000
14
96.033
214.770
3.554
14.928
32.832

0
650
68.043
81.590
2.115
13.919
20.134

427.131

186.451

Gældsforpligtelser i alt

427.131

245.951

Passiver i alt

583.330

288.076

PASSIVER
Egenkapital
10 Selskabskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret
Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
11 Udskudt skat
Hensatte forpligtelser i alt
Langfristede gældsforpligtelser
Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser
12 Kortsigtet del af langfristet gæld
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Skyldig selskabsskat
13 Periodeafgrænsningsposter
Anden gæld

1
2
14
15
16
17

Anvendt regnskabspraksis
Særlige poster
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
Resultatdisponering
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Årsregnskab 1. september 2018 – 31. august 2019
Egenkapitalopgørelse
Selskabskapital

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

I alt

Egenkapital 1. september 2018
Udloddet udbytte
Koncerntilskud
Kapitalforhøjelse
Årets resultat

5.461
0
0
34.000
0

16.954
0
48.000
0
34.711

19.265
-19.265
0
0
9.671

41.680
-19.265
48.000
34.000
44.382

Egenkapital 31. august 2019

39.461

99.665

9.671

148.797
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Årsregnskab 1. september 2018 – 31. august 2019
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Dustin A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en
mellemstor klasse C-virksomhed.
I henhold til årsregnskabslovens § 112, stk. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Undladelse af pengestrømsopgørelse
Med henvisning til ÅRL § 86, stk. 4 udarbejdes ikke pengestrømsopgørelse. Virksomhedens pengestrømme indgår i
koncernpengestrømsopgørelsen for den højereliggende modervirksomhed Dustin AB.
Præsentationsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (t.kr.).
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer,
der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen
eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste
fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for overgang af de væsentligste fordele og risici tager udgangspunkt i standardiserede leveringsbetingelser
baseret på Incoterms® 2010.
Bruttofortjeneste
I resultatopgørelsen er nettoomsætning, produktionsomkostninger og andre driftsindtægter med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttoresultat.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af langfristede aktiver.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter kostprisen på de varer, som er medgået til at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i
årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på
operationelle leasingkontrakter m.v.
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Årsregnskab 1. september 2018 – 31. august 2019
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra
offentlige myndigheder.
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver
Goodwill og kundekontrakter afskrives lineært over 7 år.
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den
forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

3-7 år
3-5 år

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, herunder fra tilknyttede og associerede virksomheder, deklarerede udbytter fra andre værdipapirer og kapitalandele, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede
og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende andre værdipapirer og kapitalandele, transaktioner i fremmed
valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt
skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen
med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balance
Immaterielle aktiver
Goodwill og kundekontrakter afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill og kundekontrakter afskrives lineært over
afskrivningsperioden. Afskrivningsperioden er fastsat med udgangspunkt i den overtagne virksomheds karakter,
indtjening, markedsposition, branchens stabilitet og afhængighed af nøglemedarbejdere.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter
anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. Modtaget udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i dattervirksomheden i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen.
Andre tilgodehavender vedrører tilgodehavender som forfalder senere end 1 år fra balancedagen.
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Årsregnskab 1. september 2018 – 31. august 2019
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger og andre omkostninger direkte forbundet med købet.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation
på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
Indestående på koncernens cash pool-ordning anses som følge af ordningens karakter ikke som likvide beholdninger, men indgår i regnskabsposten tilgodehavender hos dattervirksomheder.

Egenkapital
Foreslået udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling
(deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
Selskabsskat
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 betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor
midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter
forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet,
henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
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Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi,
som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i
udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Andre gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrører indtægter i
efterfølgende regnskabsår.

2

Særlige poster
Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til selskabets
indtjeningsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og tab i tilknytning hertil, og som over
tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væsentlige beløb af engangskarakter, som efter ledelsens vurdering ikke er en del af koncernens primære drift.
Som omtalt i ledelsesberetningen er årets resultat påvirket af et forhold, som afviger fra, hvad ledelsen vurderer
som en del af den primære drift.
Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.
t.kr.

3

2018/19

2017/18

Indtægter
Indtægtsførsel af gældsforpligtelser vedr. earn-out

44.500

0

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet
Finansielle indtægter

44.500

0

Resultat af særlige poster, netto

44.500

0

Personaleomkostninger
Lønninger
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

70.156
555
10.083

71.562
405
4.931

80.794

76.898

138

125

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

Vederlag til virksomhedens ledelse oplyses ikke med henvisning til årsregnskabslovens § 98b, stk. 3, nr. 2.
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t.kr.

4

5

6

7

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder
Renteomkostninger i øvrigt

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Årets regulering af udskudt skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år

2018/19

2017/18

30
44

1.662
71

74

1.733

-4.167
-6.956
-1.399

-4.698
-482
-6

-12.522

-5.186

Immaterielle anlægsaktiver
t.kr.

Goodwill

Kundekontr
akter

I alt

Kostpris 1. september 2018
Tilgang i årets løb

153.028
0

24.824
0

177.852
0

Kostpris 31. august 2019

153.028

24.824

177.852

Af- og nedskrivninger 1. september 2018
Årets af- og nedskrivninger
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver

-20.039
-21.862
0

-3.251
-3.546
0

-23.290
-25.408
0

Af- og nedskrivninger 31. august 2019

-41.901

-6.797

-48.698

Regnskabsmæssig værdi 31. august 2019

111.127

18.027

129.154

Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af
lejede
lokaler

I alt

8.895
734
-2.421

1.529
288
-993

10.424
1.022
-3.414

7.208

824

8.032

-6.064
-1.185
2.378

-1.214
-110
993

-7.278
-1.295
3.371

-4.871

-331

-5.202

2.337

493

2.830

Materielle anlægsaktiver

t.kr.

Kostpris 1. september 2018
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
Kostpris 31. august 2019
Af- og nedskrivninger 1. september 2018
Årets afskrivninger
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Ned- og afskrivninger 31. august 2019 2019

Regnskabsmæssig værdi 31. august 2019
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8

Finansielle anlægsaktiver

t.kr.

Kapitalandele i
dattervirksomheder

Andre
tilgodehavender

I alt

Kostpris
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

0
293.110
0

2.281
0
-181

2.281
293.110
-181

Kostpris 31. august 2019

293.110

2.100

295.210

Nedskrivning

-44.500

0

-44.500

Værdiregulering 31. august 2019

-44.500

0

-44.500

Regnskabsmæssig værdi

248.610

2.100

250.710

Oplysninger om dattervirksomhed

Dattervirksomheder
Inventio.IT A/S

9

Ejerandel

Egenkapital
31/12 2018

Resultat 31/12
2018

100 %

16.477

15.917

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter under tilgodehavende, 14.674 t.DKK (2017/18: 10.353 t.DKK) består af omkostninger,
der vedrører næste regnskabsperiode.

10

Selskabskapital
t.kr.

Selskabskapitalen er fordelt således:
Aktier, 7.892.169 stk. a nom 5,00 kr.

2018/19

2017/18

39.461

5.461

39.461

5.461

Virksomhedens aktiekapital ændret ved en kapitalforhøjelse i 2019 på 34 mio. kr. Der her ikke været øvrige ændringer til aktiekapitalen de seneste 5 år.
11

Udskudt skat
t.kr.

2018/19

2017/18

Udskudt skat 1. september
Årets regulering af udskudt skat

445
6.957

-37
482

Udskudt skat 31. august

7.402

445

Udskudt skat vedrører:
Materielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver

-99
7.501

-22
467

7.402

445
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Kortfristet gæld
Den kortfristede gæld forfalder januar og maj 2020.

13

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter under forpligtelser, 14.928 t.DKK (2017/18: 13.919 t.DKK), omfatter periodisering af
indtægter, der først vedrører efterfølgende år.

14

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre økonomiske forpligtelser
t.kr.

Leje- og leasingforpligtelser i øvrigt:
Leje- og leasingforpligtelser

15

2018/19

2017/18

11.056

10.920

Sikkerhedsstillelser
Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. august 2019.

16

Nærtstående parter
Dustin A/S’ nærtstående parter omfatter følgende:
Nærtstående part

Hjemsted

Grundlag for bestemmende
indflydelse

Dustin AB

Stockholm, Sverige

Kapitalbesiddelse

Modervirksomhed

Hjemsted

Rekvirering af modervirksom-hedens
koncernregnskab

Dustin AB

Stockholm, Sverige

www.dustingroup.com/en/reports-and-presentations

Oplysning om koncernregnskaber

17

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering:
t.kr.

Foreslået udbytte
Overført til egenkapitalreserver

2018/19

2017/18

9.671
34.711

19.265
-2.311

44.382

16.954
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