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Ansvarsbegrænsning
Denne publikation indeholder en illustrativ IFRS-delårsrapport aflagt i overensstemmelse med det danske regelsæt for børsnoterede 
virksomheders aflæggelse af delårsrapporter: IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og danske krav for børs-
noterede virksomheder, noteret på NASDAQ Copenhagen (børsen).

Til den illustrative IFRS-delårsrapport er der indarbejdet forklaringsnoter, der forklarer og/eller uddyber selve IFRS-delårsrapporten 
og henvisninger til de specifikke bestemmelser for udarbejdelse af delårsrapporter. Publikationen bør ikke anvendes som erstatning 
for rådgivning fra revisorer eller andre rådgivere. Det anbefales at rådføre sig med EY, før der træffes beslutning om regnskabs- og 
rapporteringsforhold ved udarbejdelsen af delårsrapporter.

Selv om EY har arbejdet på at sikre, at oplysningerne i publikationen er korrekte og i overensstemmelse med gældende regnskabsre-
gulering samt børsens regler, kan EY ikke påtage sig ansvar som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. EY fraskriver sig derfor 
ethvert ansvar for fejl, handlinger, udeladelser eller beslutninger foretaget alene ved eller som følge af oplysningerne i publikationen.
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Forord

Denne illustrative IFRS-delårsrapport er tiltænkt som et praktisk opslagsværk eller inspirations-
kilde til udarbejdelsen af delårsrapporter. 

IFRS-delårsrapporten 2022 indeholder en illustrativ sammendraget IFRS-delårsrapport for Indu-
stri D A/S. Formålet med publikationen er at vise, hvordan en IFRS-delårsrapport kan præsente-
res for ikke-finansielle danske børsnoterede virksomheder, der aflægger delårsrapporter efter 
delårsrapportbekendtgørelsen og IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU 
og danske krav for børsnoterede virksomheder.

Publikationen henvender sig til børsnoterede virksomheder på NASDAQ Copenhagen (børsen). 
Publikationen illustrerer ikke de særlige oplysningskrav for førstegangsaflæggere af IFRS-regn-
skaber.

Den illustrative IFRS-delårsrapport kan ikke anses for dækkende for alle virksomheder og alle 
regnskabsmæssige forhold i en IAS 34-delårsrapport, men er baseret på de konkrete forhold, 
der er forudsat ved udarbejdelsen. Publikationen er baseret på de standarder og fortolknings-
bidrag, der er obligatoriske for 2022 for danske børsnoterede virksomheder, der har kalender-
året som regnskabsår. 

Følgende nye eller ajourførte standarder træder i kraft i 2022:
• Amendments to IFRS 3 Business Combinations; IAS 16 Property, Plant and Equipment; IAS 37 

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, and Annual Improvements 2018-
2020.

Derudover er der i 2021 udsendt en forlængelse af den midlertidige ændring til IFRS 16 om regn-
skabsmæssig behandling af lejenedsættelser som følge af COVID-19, der trådte i kraft den 1. juni 
2020. 

I denne illustrative IFRS-delårsrapport har vi forudsat, at ovenstående ændringer ikke har haft 
indflydelse på indregning og måling i Industri D A/S. 

Vi offentliggør kvartalsvist et overblik over nye IFRS-standarder og kommende ændringer til 
eksisterende IFRS-standarder og nye fortolkninger heraf, som kan findes på vores hjemmeside. 
Vi har udarbejdet en tjekliste til en sammendraget delårsrapport efter IAS 34 og yderligere dan-
ske krav for ikke-finansielle virksomheder. Tjeklisten kan findes på www.ey.com/dk.

Enkelte noter indeholder mere information end krævet efter IAS 34 og danske oplysningskrav. I 
disse tilfælde er det anført i forklaringsnoterne. Forklaringsnoterne er ikke udtømmende og ved-
rører kun regelsættet for delårsrapporter. For kommentarer til andre IAS-/IFRS-standarder hen-
vises til EY’s publikation International GAAP 2022. Der er gratis tilgængelig online på følgende 
link: https://www.ey.com/en_gl/audit/atlas-client-edition.

De talmæssige oplysninger i de primære opgørelser og i noterne er medtaget for bedre at illu-
strere kravene til indregning og måling samt præsentation og oplysning i de internationale regn-
skabsstandarder. Tallene er fiktive og afspejler derfor ikke faktiske forhold. Selvom det er til-
stræbt at sikre indre sammenhænge, kan der være situationer, hvor disse ikke er til stede, eller 
hvor tal og sammenhænge ikke nødvendigvis er realistiske.

Der er i forklaringsnoterne anvendt en del forkortelser. En oversigt over forkortelserne og deres 
betydning fremgår af appendiks 3.

I denne illustrative IFRS-delårsrapport har vi indarbejdet overvejelser vedrørende regnskabsaf-
læggelse i en krisetid, som følge af fx den nuværende situation i Ukraine eller COVID-19 i sær-
skilte bokse, hvor vi vurderer, at omtale kan være relevant for Industri D A/S. Hvor og hvordan 
det er relevant at omtale forholdene, afhænger af den enkelte virksomheds specifikke situation.

EY, marts 2022

https://www.ey.com/da_dk/assurance/ifrs-industri-d
https://www.ey.com/en_gl/audit/atlas-client-edition
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Forklaringsnoter 

1. Del-BEK § 3  Ikke-finansielle børsnoterede virksomheder skal anvende delårsrapportbekendtgørelsen ved 
udarbejdelse af delårsrapporter for de første 6 måneder af et regnskabsår. For koncerner gæl-
der det endvidere, at koncernhalvårsregnskabet skal udarbejdes efter IAS 34 Præsentation af 
delårsregnskaber.

 Del-BEK §§ 4 og 7 Ved udarbejdelse af halvårsregnskaber for modervirksomheder eller virksomheder, der ikke 
udarbejder koncernregnskab, kan IAS 34 også finde anvendelse, men det er ikke et krav. I stedet 
kan de generelle bestemmelser i delårsrapportbekendtgørelsen anvendes.

  Hvis en virksomhed ønsker at offentliggøre rapporter for Q1 og Q3 med benævnelsen delårsrap-
port, skal IAS 34 følges ved koncernkvartalsrapporter, mens der for øvrige kvartalsrapporter er 
valgfrihed mellem IAS 34 og delårsrapportbekendtgørelsen.

2. MMR 3.3.2 Delårsrapporter skal i henhold til børsens regelsæt offentliggøres inden for tre måneder efter 
udløbet af regnskabsperioden. Tidsfristen på tre måneder er obligatorisk for alle delårsrappor-
ter, herunder kvartalsrapporter for første og tredje kvartal, hvis selskabet offentliggør sådanne 
rapporter.

 KML § 27, stk. 1 Kapitalmarkedsloven stiller også krav om offentligørelse af halvårsrapport. Her er fristen også 
tre måneder efter udløbet af halvårsperioden. 

 INDB § 31, stk. 3 Fristen gør sig også gældende i indsendelsesbekendtgørelsen, hvor fristen for indberetning af 
halvårsrapporter til Erhvervsstyrelsen også er tre måneder.

  Hvis en virksomhed frivilligt offentliggør kvartalsrapporter, gælder ovenstående indberetnings-
frister også for disse frivillige offentliggørelser.

3. MMR 3.11.3 Børsnoterede virksomheder skal i finanskalenderen offentliggøre de forventede datoer for bl.a. 
delårsrapporter. Finanskalenderen skal offentliggøres forud for begyndelsen af hvert regn-
skabsår.
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Industri D A/S

Industrivej 17, 2100 Handelsby

Delårsrapport 1. januar — 30. juni 2022
og 2. kvartal (1. april — 30. juni 2022) 1,2,3

Selskabsmeddelelse nr. 30 af 
1. august 2022

CVR-nr. 12 34 56 78

Side 1 ud af 35
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Forklaringsnoter 

1.  Der er ingen specifikke krav om, at delårsrapporten skal have en indholdsfortegnelse.
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Forklaringsnoter 

1.  En delårsrapport skal vise udviklingen akkumuleret i de måneder af regnskabsåret, som delårs-
rapporten dækker. Derfor vil en række begivenheder, fx køb af virksomheder, skulle gentages i 
eksempelvis halvårsrapporten og delårsrapporten for 3. kvartal, selv om det er omtalt i delårs-
rapporten for 1. kvartal.

Delårsrapportbekendtgørelsen kræver, at ledelsesberetningen kommenterer på udviklingen m.v. 
år-til-dato.

Meget sæsonpræget virksomhed og andre forhold kan betyde, at det herudover også vil være 
nødvendigt at kommentere på kvartalets tal (i denne publikation 2. kvartal 2022). 

I praksis vælger mange også at kommentere på kvartalets udvikling i delårsrapporten, selv om 
det ikke er et eksplicit lovkrav, og selv om der i kvartalet ikke har været væsentlige begivenheder. 
Vi har i denne illustrative IFRS-delårsrapport vist, hvordan der kan kommenteres på udviklingen 
i 2. kvartal i en delårsrapport for 1. halvår.
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Ledelsesberetning

Selskabsmeddelelse nr. 30 — 2022
Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar — 30. juni 2022. 

Resumé af 1. halvår 2022
Koncernomsætningen i 1. halvår 2022 blev 463,2 mio. kr. mod 455,1 mio. kr. i 1. halvår 2021 
eller en fremgang på 8,1 mio. kr. I 2. kvartal udgjorde koncernomsætningen 234,6 mio. kr. mod 
228,6 mio. kr. i 1. kvartal.

Resultat af primær drift for 1. halvår 2022 blev 60,0 mio. kr., eller et fald på 8,2 mio. kr. i for-
hold til samme periode sidste år. I 2. kvartal udgjorde resultat af primær drift 27,1 mio. kr. mod 
32,9 mio. kr. i 1. kvartal. I resultat af primær drift indgår nedskrivninger på varebeholdninger 
med 10,7 mio. kr., som kan henføres til produkter indkøbt til en specifik østeuropæisk kunde, der 
efterfølgende er taget under rekonstruktionsbehandling.

Resultat af fortsættende aktiviteter for 1. halvår 2022 blev 37,5 mio. kr. mod 42,0 mio. kr., eller 
en reduktion på 4,5 mio. kr. Ophørte aktiviteter viste et positivt resultat på 3,5 mio. kr. I 2. kvar-
tal udgjorde resultat af fortsættende aktiviteter 17,1 mio. kr. mod 20,4 mio. kr. i 1. kvartal. 

Resultat efter skat for 1. halvår 2022 udgør 41,0 mio. kr. eller en reduktion i forhold til sidste år 
på 4,2 mio. kr. I 2. kvartal udgjorde resultat efter skat 18,8 mio. kr. mod 22,2 mio. kr. i 1. kvartal. 

Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet blev på -16,9 mio. kr. mod -88,6 mio. kr. i 
samme periode sidste år. Forbedringen skyldes primært færre investeringer i materielle aktiver 
og færre køb af dattervirksomheder og aktiviteter. Dette er også afspejlet i 2. kvartal, hvor pen-
gestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter blev på -6,5 mio. kr. mod -10,4 mio. kr. i 1. kvar-
tal.

Hovedpunkter1

• Industri D A/S indgik den 7. februar 2022 en betinget aftale om salg af VVS Selskaber A/S til 
Stures VVS GmbH for 45 mio. kr., svarende til den regnskabsmæssig værdi af nettoaktiverne. 
Salget forventes afsluttet, når de endelige aftaler er forhandlet på plads, og endelig myndig-
hedsgodkendelse foreligger. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 20 af 7. februar 2022.

• Kapitaludvidelsen, der fandt sted i april 2022, blev fuldtegnet med 2.500 stk. aktier, og der er 
tilgået Industri D A/S 11,9 mio. kr.

• I selskabsmeddelelse nr. 27 af 7. maj 2022 oplystes, at Industri D A/S overtog alle aktier i Ven-
tilation Polen, som producerer og udvikler standardventilationsanlæg. Opkøbet har betydet 
en mindre omsætningsstigning i 2. kvartal 2022, som dog ikke har kunnet opveje det store 
fald i omsætningen i segmentet ”ventilationsanlæg”.

• Som tidligere meddelt i selskabsmeddelelse nr. 28 af 30. maj 2022 har koncernen påbegyndt 
nedlukningen af VVS-segmentet. Salget af dattervirksomheden VVS Pak A/S er i gang og for-
ventes afsluttet i august 2022. Som følge af en række nedlukningsomkostninger har nedluk-
ningen påvirket resultatopgørelsen negativt med 53 t.kr. 

• Der opstod en mindre brand i juni 2022, der har belastet resultatopgørelsen negativt med 
netto 0,5 mio. kr.

Side 3 ud af 35
Ledelsesberetning

Ledelsespåtegning
Koncerneregnskab

A
ppendiks
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Forklaringsnoter 

1.  Kravene til oplysninger om forventninger til fremtiden er reguleret af delårsbekendtgørelsen, 
MMR og Anbefalingerne for god selskabsledelse.

 Del-BEK § 9 Ledelsesberetningen skal som minimum indeholde omtale af udviklingen i koncernens eller virk-
somhedens aktiviteter, resultat og egenkapital samt angivelse af særlige forhold, der har påvir-
ket disse i den pågældende periode. Derudover skal ledelsesberetningen indeholde en beskri-
velse af den forventede udvikling og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder for 
den resterende del af regnskabsåret. Ofte er den forventede udvikling beskrevet i forhold til tid-
ligere udmeldte forventninger for hele regnskabsåret, men kan også gives som en mere direkte 
beskrivelse af forventningerne til 2. halvår.

 MMR 3.3.1 Offentliggjorte forventninger til eller andre udsagn om fremtiden skal præsenteres på en klar og 
konsekvent måde. Desuden skal der gives oplysninger om de forudsætninger og betingelser, der 
ligger til grund for de præsenterede forventninger. 

Forventer virksomheden, at dets resultat eller økonomiske stilling vil afvige væsentligt fra tid-
ligere offentliggjorte forventninger, og er en sådan afvigelse kursrelevant, er det et krav, at virk-
somheden offentliggør oplysninger om afvigelsen. En sådan meddelelse skal desuden gentage 
den tidligere offentliggjorte forventning.

 Anbefalingerne Fremtidsudsigter er desuden omtalt i Anbefalingerne. Det forudsættes, at der skabes hensigts-
mæssige rammer, der gør det enkelt for investorerne at indgå i dialog med virksomhedens 
ledelse. 

Åbenhed og transparens er en forudsætning for, at aktionærer, investorer og øvrige inte-
ressenter løbende kan vurdere og forholde sig til selskabet og dets fremtidsudsigter …

I denne omtale af forventningerne til regnskabsåret er det valgt at angive omsætning og resultat 
efter skat for de fortsættende aktiviteter.
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Ledelsesberetning

Selskabsmeddelelse nr. 30 — 2022 
• En af koncernens store danske kunder er erklæret konkurs som følge af en brand i juli 2022. 

Tilgodehavendet udgør 15,0 mio. kr. Det er endnu uklart, hvor stor en del af det tilgodeha-
vende beløb der forventes tabt, da der endnu ikke foreligger en oversigt over konkursboets 
aktiver og forpligtelser. Tilgodehavendet er i delårsrapporten indregnet til 15 mio. kr.

• Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 23 af 28. februar 2022 er ejendommen i Underby afhæn-
det med en regnskabsmæssig gevinst på 0,7 mio. kr.

• De store markedsføringskampagner med opstart i 2021 har samtidig resulteret i stigende 
omsætning i 2. kvartal 2022. Den største effekt forventes dog at vise sig i sidste halvdel af 
2022 og første halvdel af 2023. 

• Som følge af udviklingen i 2. kvartal 2022 har omsætningen for 1. halvår 2022 ikke levet op 
til forventningerne. 

• Samtidig med de stigende markedsføringsomkostninger og omkostninger til udvidelse af pro-
duktionsanlægget i Ventilation Polen er resultat før skat i 1. halvår 2022 dermed lavere end 
forventet.

Forventninger til 20221

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 29 af 27. juli 2022 har Industri D A/S overtaget 80 % af akti-
erne i Varmeselskab 4 A/S. 

Trods købet forventer koncernen ingen væsentlig forbedring for den resterende del af året, men 
fortsat opbremsning i den økonomiske vækst som følge af den generelle afmatning i samfundet. 
Koncernen har derfor måttet justere på tidligere udmeldte forventninger til såvel omsætning 
som resultat af primær drift. 

Forventningerne til hele året 2022 er en omsætning i niveauet 930-940 mio. kr. mod tidligere 
forventet ca. 1 mia. kr. for de fortsættende aktiviteter (927 mio. kr. i 2021 for de fortsættende 
aktiviteter). Koncernens resultat af fortsættende aktiviteter forventes at udgøre et overskud i 
niveauet 70 mio. kr. mod tidligere forventninger på et overskud i niveauet 85 mio. kr. (2021: 
71 mio. kr.). For yderligere uddybning henvises til ledelsesberetningens afsnit om forventninger 
til fremtiden.

Handelsby, den 1. august 2022

G. Andersen 
adm. direktør

J. Investor, Investor Relation 
Tlf. 12 34 56 79 
E-mail: Investor@industri-d.dk

Side 4 ud af 35
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Forklaringsnoter 

1.  Det er ikke længere et af børsens krav, at delårsrapporter skal indledes med et resumé over virk-
somhedens hoved- og nøgletal samt oplysninger om forventninger til fremtiden.

Hoved- og nøgletalsoversigten er vist til illustration af eksempler på relevante hoved- og nøgle-
tal for koncernen.

Det er i denne delårsrapport forudsat, at der offentliggøres kvartalsrapport. Der er ikke krav om 
at vise kvartalstal, hvis virksomheden ikke offentliggør kvartalsrapport.
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Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal for koncernen1

mio. kr.
1. halvår 

2022
1. halvår 

2021
2. kvt. 

2022
2. kvt. 

2021 2021

Hovedtal

Omsætning 463,2 455,1 234,6 233,6 926,5

Bruttoresultat 168,6 171,8 82,2 91,4 364,9

Resultat af primær drift 60,0 68,2 27,1 38,7 130,7

Resultat af finansielle poster -9,1 -9,1 -4,0 -3,8 -18,1

Resultat af fortsættende aktiviteter 37,5 42,0 17,1 26,5 70,7

Resultat af ophørte aktiviteter 3,5 3,2 1,7 0,4 9,9

Resultat 41,0 45,2 18,8 26,9 80,6

Totalindkomst 41,5 41,6 19,1 25,1 81,6

Langfristede aktiver 981,2 995,1 929,4

Kortfristede aktiver 473,0 393,7 477,7

Aktiver i alt 1.454,2 1.388,9 1.407,1

Aktiekapital 173,5 171,0 171,0

Egenkapital 691,7 612,0 652,3

Langfristede forpligtelser 646,4 628,1 598,5

Kortfristede forpligtelser 116,1 148,8 156,3

Pengestrøm fra driften 38,5 73,3 21,3 37,1 142,6

Pengestrøm til investering, netto -55,4 -161,9 -40,5 -101,3 -208,5

Heraf til investering i materielle aktiver -44,9 -85,1 -23,1 -41,9 -125,4

Pengestrøm fra finansiering 28,8 118,0 20,3 69,8 107,3

Pengestrøm i alt 11,9 29,5 2,7 6,6 38,3

Nøgletal1)

Regnskabsrelaterede nøgletal

Bruttomargin 36,4 % 37,7 % 35,0 % 39,1 % 39,4 %

Overskudsgrad 13,0 % 15,0 % 11,6 % 16,6 % 14,1 %

Soliditetsgrad 46,9 % 43,5 % 45,7 %

Egenkapitalforrentning 6,2 % 7,6 % 13,1 %

Aktierelaterede nøgletal

Gennemsnitligt antal udestående aktier  
(i 1.000) 177 171 177 171 169

Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr. 227 260 105 155 467

Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), kr. 225 258 103 153 460

Indre værdi pr. aktie, kr. 3.852 3.530 3.629

Børskurs 4.799 4.620 4.660

Gennemsnitligt antal ansatte (fortsættende 
aktiviteter) 945 840 945 840 898

1) Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 Indtjening pr. aktie. Øvrige 
nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger.
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Forklaringsnoter 

1. Del-BEK § 9 Delårsrapportbekendtgørelsen indeholder krav om, at ledelsesberetningen som minimum skal 
indeholde:
• Omtale af udviklingen i koncernens eller virksomhedens aktiviteter, resultat og egenkapital.
• Angivelse af særlige forhold, herunder væsentlige investeringer, der har påvirket koncernens 

eller virksomhedens aktiviteter, resultat og egenkapital i den pågældende periode.
• Nærtstående parters transaktioner, som er foretaget i de første seks måneder af det igang-

værende regnskabsår, og som i væsentlig grad har påvirket virksomhedens finansielle stilling 
eller resultater i den periode.

• Eventuelle ændringer i de transaktioner foretaget med nærtstående parter, som blev beskre-
vet i den sidste årsrapport, og som kunne have en væsentlig indvirkning på virksomhedens 
finansielle stilling eller resultater i de første seks måneder af det igangværende regnskabsår.

• En beskrivelse af den forventede udvikling samt risici og usikkerheder for den resterende del 
af regnskabsåret.

Ledelsesberetningen skal indeholde en år-til-dato beskrivelse af ovenstående forhold. En even-
tuel opfølgning på fx 2. kvartal i en halvårsrapport kan kun anses som et supplement til den lov-
krævede år-til-dato beskrivelse.

   Virksomheden kan vælge at placere oplysninger, som er krævet i delårsregnskabet, andre steder 
i delårsrapporten, så længe det sker med krydsreference mellem delårsregnskabet og det sted, 
hvor oplysningerne er indeholdt i delårsrapporten.

  I denne illustrative IFRS-delårsrapport er der valgt at vise alle de oplysninger, der kræves i IAS 34, 
i noterne til delårsregnskabet. Dette er ikke et krav i IAS 34, men er gjort for at illustrere en skarp 
opdeling mellem ledelsesberetning og delårsregnskab.
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Ledelsesberetning

Koncernens udvikling
Sammenfatning for koncernen af 1. halvår 2022
Koncernen opnåede i 1. halvår en omsætning på 463,2 mio. kr. mod 455,1 mio. kr. i samme peri-
ode sidste år samt et resultat af primær drift på 60,0 mio. kr. mod 68,2 mio. kr. i første halvår 
2021. 

Omsætning og resultat af primær drift er ekskl. VVS Selskaber A/S, hvor der er indgået betinget 
aftale om frasalg pr. 7. februar 2022 samt VVS Pak A/S, hvor der pågår forhandlinger om salg, 
som forventes afsluttet i august 2022. Disse er derfor præsenteret som ophørende aktivitet.

Koncernen opnåede i 1. halvår af 2022 et resultat på 41,0 mio. kr. mod 45,2 mio. kr. i samme 
periode sidste år. Koncernens udvikling i første halvdel af 2022 er ikke forløbet som forventet.

Periodens resultat af primær drift for 1. halvår 2022 indeholder nedskrivninger på varebehold-
ninger med 10,7 mio. kr., der kan henføres til produkter indkøbt til en specifik østeuropæisk 
kunde, som efterfølgende er taget under rekonstruktionsbehandling. Der henvises til note 10 for 
yderligere omtale af forholdet.

Stigningen i periodens omsætning fra 455,1 mio. kr. sidste år til 463,2 mio. kr. eller med 1,8 % 
relaterer sig til de to større markedsføringskampagner, der blev gennemført i 2021, og som efter 
planen først forventes at vise sig mærkbart i efteråret 2022 og i 2023.

Reduktionen i periodens resultat af primær drift i forhold til sidste år med 8,2 mio. kr. kan i al 
væsentlighed henføres til nedskrivninger på varebeholdninger.

Der er i løbet af perioden gennemført endnu en større markedsføringskampagne primært rettet 
mod kunder i varme- og ventilationsdivisionerne. Den samlede effekt af denne kampagne forven-
tes først at vise sig i løbet af 2022 og 2023.

Koncernens aktiviteter har i lighed med tidligere år ikke været påvirket af sæson- eller konjunk-
turudsving i delårsperioden.

Regnskabsaflæggelse i en krisetid       Afsnittet om koncernens udvikling bør indeholde en redegørelse for udviklingen i aktivite-
ter og økonomiske forhold set i lyset af fx situationen i Ukraine eller COVID-19-pandemien, 
herunder en beskrivelse af den eventuelle indvirkning af forholdene på periodens resultat, 
balance og pengestrøm, samt i hvilket omfang virksomheden har været omfattet af politi-
ske restriktioner, som kan have økonomisk indvirkning, eller kompensationsordninger.

Koncernens investeringer og fremtidige udvikling1

Koncernen er i 2022 ændret ved opkøbet af Ventilation Polen pr. 7. maj 2022 og overtagelsen 
af 80 % af Varmeselskab 4 A/S den 27. juli 2022. Ledelsen har store forventninger til opkøbene, 
idet de styrker koncernens satsning på offentlige kunder og det østeuropæiske marked. Integra-
tionen af Ventilation Polen forventes afsluttet ved udgangen af 2022. 

Koncernens ledelse har, som tidligere meddelt, besluttet at afhænde alle selskaber i VVS-seg-
mentet.

Industri D A/S indgik den 7. februar 2022 en betinget aftale om salg af VVS Selskaber A/S til Stu-
res VVS GmbH. Salgsprisen udgør 45,0 mio. kr., svarende til den regnskabsmæssige værdi pr. 
31. december 2021 for koncernen.
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Forklaringsnoter 

1.  Kravene til oplysninger om forventninger til fremtiden er reguleret af delårsbekendtgørelsen, 
OFA og Anbefalingerne for god selskabsledelse.

 Del-BEK § 9 Ledelsesberetningen skal indeholde en beskrivelse af den forventede udvikling samt en beskri-
velse af de væsentligste risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret. Ofte er 
den forventede udvikling beskrevet i forhold til tidligere udmeldte forventninger for hele regn-
skabsåret, men kan også gives som en mere direkte beskrivelse af forventningerne til 2. halvår.

Ledelsen skal i ledelsespåtegningen bekræfte, at ledelsesberetningen indeholder en beskrivelse 
af de risici og usikkerheder, som virksomheden er eksponeret overfor. 

 MMR 3.3.1 Offentliggjorte forventninger til eller andre udsagn om fremtiden skal præsenteres på en klar og 
konsekvent måde. Desuden skal der gives oplysninger om de forudsætninger og betingelser, der 
ligger til grund for de præsenterede forventninger. 

Forventer virksomheden, at dens resultat eller økonomiske stilling vil afvige væsentligt fra tid-
ligere offentliggjorte forventninger, og er en sådan afvigelse kursrelevant, er det et krav, at virk-
somheden offentliggør oplysninger om afvigelsen. En sådan meddelelse skal desuden gentage 
den tidligere offentliggjorte forventning.

 Anbefalingerne Fremtidsudsigter er desuden omtalt i Anbefalingerne. Det forudsættes, at der skabes hensigts-
mæssige rammer, der gør det enkelt for investorerne at indgå i dialog med virksomhedens 
ledelse. 

Åbenhed og transparens er en forudsætning for, at aktionærer, investorer og øvrige inte-
ressenter kan vurdere og forholde sig til selskabet og dets fremtidsudsigter …

I denne omtale af forventningerne til regnskabsåret er det valgt at angive omsætning og resultat 
efter skat for de fortsættende aktiviteter.
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Ledelsesberetning

Koncernens udvikling
Industri D A/S offentliggjorde i maj 2022 bestyrelsens beslutning om at afhænde VVS-segmen-
tets sidste dattervirksomhed VVS Pak A/S. Forhandlinger om salg er i gang og forventes afslut-
tet i august 2022. Nedlukningen af hele VVS-segmentet forventes endeligt afsluttet i indevæ-
rende regnskabsår. 

Koncernen forventer inden for de næste par år at foretage opkøb på det østeuropæiske marked 
for ventilationsanlæg, som senest omtalt i selskabsmeddelelse nr. 24 af 22. april 2022. 

Investeringer og frasalg er i tråd med koncernens strategi og langsigtede mål om fokus på pro-
duktion og salg af varmeanlæg til industrielle og offentlige kunder samt ventilationsanlæg til 
industrielle og private kunder.

Væsentlige risici
Som omtalt i årsrapporten for 2021 knytter koncernens væsentlige driftsrisici sig fortsat til 
evnen til at være stærkt positioneret på de markeder, hvor industriproduktionen foregår, og pro-
dukterne sælges. Desuden er det væsentligt for koncernen at være på forkant med den teknolo-
giske udvikling inden for koncernens aktivitetsområde. For yderligere omtale af risici og risikosty-
ring henvises til årsrapporten 2021.

Regnskabsaflæggelse i en krisetid       Eventuelle konstaterede risici, som er opstået som følge af situationen i Ukraine eller 
COVID-19-pandemien, skal oplyses i ledelsesberetningen, herunder deres forventede ind-
virkning for den resterende del af året.

Begivenheder efter delårsperiodens udløb
Efter delårsperiodens udløb er en af vores store danske kunder erklæret konkurs som følge af en 
brand. Vores tilgodehavende udgør 15,0 mio. kr. pr. 30. juni 2022. Der er i delårsrapporten ikke 
foretaget nedskrivning til den forventede dividende, da der er tale om en begivenhed opstået 
efter delårsperiodens udløb. Dividendeprocenten er endnu ukendt. For yderligere oplysninger 
henvises til note 22.

Industri D A/S har desuden i juli 2022 overtaget 80 % af aktierne i Varmeselskab 4 A/S. For yder-
ligere oplysninger henvises til note 8.

Herudover er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter periodens udløb.

Regnskabsaflæggelse i en krisetid       Regeringer kan som følge af situationen i Ukraine eller i takt med COVID-19-pandemiens 
udvikling implementere tiltag, som kan have økonomiske konsekvenser for virksomheden. 
Virksomheden skal vurdere, om den er berørt eller forventer at blive påvirket af udviklin-
gen og tiltag truffet efter afslutningen af delårsperioden.

Hvis der er tale om en ikke-regulerende begivenhed, men påvirkningen er væsentlig, skal 
virksomheden oplyse begivenhedens art og, hvis muligt, et skøn over den økonomiske 
effekt. Oplysningen skal både gives i ledelsesberetningen og som noteoplysning.

Forventninger til regnskabsåret 20221

Koncernen forventer fortsat udfordrende markedsforhold for den resterende del af regnskabs-
året 2022. Koncernens udvikling i første halvdel af 2022 er ikke forløbet som forventet. Derud-
over er der en række forhold, risici og usikkerheder, som efter bestyrelsens opfattelse yderligere 
ændrer på forventningerne til 2022. 
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Forklaringsnoter 

1.  Afsnittet er ikke et lovkrav, men er medtaget for at illustrere, at mange i praksis vælger at ind-
sætte en ansvarsfraskrivning i ledelsesberetningen. 
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Ledelsesberetning

Koncernens udvikling 
Det er ledelsens vurdering, at det ikke længere er realistisk at opnå den forventede omsætning 
i indeværende regnskabsår særligt på det svenske marked. Forventningerne til 2022 er derfor 
ændret fra en omsætning i niveauet 1 mia. kr. for de fortsættende aktiviteter til en omsætning 
i niveauet 930-940 mio. kr. Koncernens resultat efter skat af fortsættende aktiviteter forven-
tes at udgøre et overskud på i niveauet 70 mio. kr. mod tidligere i niveauet 85 mio. kr. som med-
delt i årsrapporten for 2021 og i 1. kvartalsrapport for 2022. På længere sigt forventer vi, at 
den væsentligste fremtidige vækst vil komme fra foretagne akkvisitioner på det østeuropæiske 
marked for ventilationsanlæg, som senest omtalt i selskabsmeddelelse nr. 24 af 22. april 2022.

Inden for de kommende år forventer vi, at den organiske vækst vil ligge i intervallet 4-7 %.

Regnskabsaflæggelse i en krisetid       Hvis der forventes en indvirkning af situationen i Ukraine eller COVID-19-pandemien efter 
delårsperiodensudløb  kan det være relevant at oplyse i afsnittet om forventninger til regn-
skabsåret.

I situationer, præget af usikkerhed, kan der være større usikkerhed relateret til virksom-
hedens forventninger til fremtiden. Det er i den situation ekstra vigtigt at give oplysninger 
om virksomhedens forventninger til fremtiden, og hvis der eksisterer særlige usikkerhe-
der, skal virksomheden oplyse de forudsætninger oplyses, som vurderingen af oplysnin-
gerne baserer sig på.

Udsagn om fremtiden1

De forventninger til fremtiden, der er omtalt i denne delårsrapport, herunder forventninger til 
indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer 
som eksempelvis globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmar-
keds-, rente- og valutakursudviklingen. Dermed kan den faktiske udvikling og det faktiske resul-
tat adskille sig markant fra forventningerne i delårsrapporten. Der henvises i øvrigt til afsnittet 
risikoforhold i koncernens årsrapport 2021. 

Side 8 ud af 35



22 | Illustrativ IFRS-delårsrapport 2022 | IAS 34

Forklaringsnoter 

1.  I praksis vælger mange også, som supplement til år-til-dato tallene, at vise talmæssige opstillin-
ger og kommentere på kvartalets udvikling i delårsrapporten for så vidt angår segmentoplysnin-
ger, selv om det ikke er et lovkrav, og selv om der i kvartalet ikke har været væsentlige begiven-
heder.
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Ledelsesberetning

Udviklingen i segmentet ventilationsanlæg1

Hovedtal for 1. halvår
mio. kr. 2022 2021 Ændring

Periodens omsætning 243,4 270,2 -9,8 %

Periodens resultat før skat 35,5 37,4 -5,1 %

Pengestrømme fra drift 11,8 57,7 -79,5 %

Antal ansatte 575 509 13,0 %

Sammenfatning af 1. halvår 
Periodens omsætning faldt fra 270,2 mio. kr. sidste år til 243,4 mio. kr. eller med 9,8 %. Reduk-
tionen kan henføres til standardventilationsanlæg. Dette er som forventet, da det europæiske 
marked er i stagnation.

Ventilationsanlæg opnåede i 1. halvår af 2022 et resultat før skat på 35,5 mio. kr. mod 
37,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Det opnåede resultat er som forventet.

Pengestrømme fra driften er positivt påvirket af fald i arbejdskapitalen, men negativt påvirket af 
den reducerede indtjening i 1. halvår 2022. 

Fremtiden
Koncernen har primo 2022 igangsat udvidelsen af produktionsanlæg med en ny fabrik vedrø-
rende dattervirksomheden Ventilation Polen. Fabrikken forventes færdig ultimo 2022. Udflytnin-
gen er et resultat af, at en stadig større del af industrien flytter sine produktionsanlæg til Øst-
europa og Asien. Koncernens strategi er at udvide sine aktiviteter markant på disse markeder.

På koncernens øvrige markeder, herunder også det stagnerede europæiske marked, fortsætter 
det stærke fokus på at holde omkostningerne under kontrol. 

Udviklingen i segmentet varmeanlæg 
Hovedtal for 1. halvår
mio. kr. 2022 2021 Ændring

Periodens omsætning 180,7 175,1 3,2 %

Periodens resultat før skat 17,8 25,5 -30,2 %

Pengestrømme fra drift 13,9 10,3 35 %

Antal ansatte 228 203 12,3 %

Sammenfatning af 1. halvår 
Periodens omsætning steg fra 175,1 mio. kr. sidste år til 180,7 mio. kr. eller med 3,2 %, hvilket er 
i overensstemmelse med det budgetterede. Periodens omsætning anses for acceptabel.

Varmeanlæg opnåede i 1. halvår af 2022 et resultat før skat på 17,8 mio. kr. mod 25,5 mio. kr. i 
samme periode sidste år. Resultatet afspejler de øgede markedsføringsomkostninger i 1. halvdel 
af 2022. Det opnåede resultat ligger under forventningerne og anses ikke for tilfredsstillende.

Pengestrømme fra den primære drift er forbedret fra 1. halvår 2021 til 1. halvår 2022. Penge-
strømme i 1. halvår 2021 var negativt præget af forskydninger i leverandørbetalinger.

Fremtiden
Varmeanlæg har siden opstarten i 1996 været koncernens kerneområde. Trods den øgede kon-
kurrence, er det fortsat intentionen, at segmentet skal sikre en stærk positionering på marke-
det, bl.a. via et godt samarbejde med lokale agenter i de skandinaviske lande for herigennem at 
opnå de forventede aktivitetsmål. Koncernen har igangsat en række lokale aktiviteter i Sverige 
i 1. halvår 2022. Effekten heraf forventes at slå igennem i løbet af 2. halvår 2022 og 1. halvår 
2023.
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Ledelsesberetning

Udviklingen i segmentet varmeanlæg 
Den stærkere positionering på det svenske marked, som følge af opkøbet af Varmeselskab 2 A/S i 
1. halvår 2021, forventes at medføre en vækst i omsætningen i det kommende år på op mod 15 %.

Koncernen har store forventninger til Varmeselskab 4 A/S, som blev købt efter delårsperiodens 
udløb. Virksomheden skal styrke koncernens relationer til offentlige kunder. 

Omlægning af produktionsprocessen forventes at få positiv effekt på resultat før skat og penge-
strømme fra driften i det kommende år.

Udviklingen i segmentet Polen
Hovedtal for 1. halvår
mio. kr. 2022 2021 Ændring

Periodens omsætning 24,9 - -

Periodens resultat før skat 0,1 - -

Pengestrømme fra drift 7,9 - -

Antal ansatte 13 - -

 
Sammenfatning af 1. halvår 
Opstarten af segmentet ”Polen” er forløbet planmæssigt. Periodens omsætning er i overens-
stemmelse med det forventede. 

Fremtiden
Koncernen har store forventninger til segmentet. 

Som følge af at segmentet er i opstartsfasen, vil der kunne forventes betydelige investeringer i 
de kommende år. For at udnytte de muligheder, der ligger i en højere fremtidig indtjening fra seg-
mentet, har koncernen fokus på udvidelse af både økonomiske og menneskelige ressourcer på 
det østeuropæiske marked.

Udviklingen i segmentet VVS-elementer
Hovedtal for 1. halvår
mio. kr. 2022 2021 Ændring

Periodens omsætning 34,6 32,2 7,6 %

Periodens resultat før skat 5,5 5,0 10,5 %

Pengestrømme fra drift 5,0 5,3 -5,5 %

Antal ansatte 129 128 0,8 %

Sammenfatning af 1. halvår og fremtiden 
Uanset vækst i omsætning og resultat før skat har koncernen ikke fået det forventede fodfæste 
på de skandinaviske markeder. Samtidig har den teknologiske udvikling på VVS-området diversi-
ficeret sig betydeligt fra den meget højteknologiske produktion af ventilationsanlæg. Produktion 
og salg anses derfor ikke længere som en del af koncernens kerneområder.

Det indebærer, at koncernens VVS-segment er sat til salg. Der henvises til selskabsmeddelelse 
nr. 20 af 7. februar 2022 samt nr. 28 af 30. maj 2022 og noterne 4 og 7 til dette delårsregnskab.
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Ledelsesberetning

Aktionærinformation
Koncernen arbejder stadig med tiltag for en eller flere større akkvisitioner på det østeuropæiske 
marked for ventilationsanlæg, som senest omtalt i selskabsmeddelelse nr. 24 af 22. april 2022, 
hvor vi desuden oplyste, at den besluttede kapitaludvidelse var tilendebragt og havde tilført virk-
somheden 11,9 mio. kr.

Efter virksomhedens seneste generalforsamling er bestyrelsen bemyndiget til, af en eller flere 
omgange, at udvide virksomhedens aktiekapital med indtil nominelt 42.750 stk. aktier a nomi-
nelt 1.000 kr., svarende til en kapitaludvidelse på indtil 25 %. Virksomheden har i perioden udvi-
det aktiekapitalen med nominelt 2.500 t.kr., jf. note 13, hvorved bemyndigelsen er reduceret til 
udstedelse af 40.250 stk. aktier a nominelt 1.000 kr. med fortegningsret for eksisterende akti-
onærer.

Desuden kan virksomheden efter bemyndigelse fra generalforsamlingen erhverve 17.100 stk. 
egne aktier a nominelt 1.000 kr., svarende til 10 % af aktiekapitalen ultimo 2021.

Incitamentsprogrammer
MMR 3.8.1 Ledelse og medarbejdere har i januar 2022 fået tildelt 2.000 stk. aktieoptioner, der kan udnyt-

tes i perioden 2025 til 2027. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 19 af 30. januar 2022 og 
note 14.

Incitamentsprogrammet er i overensstemmelse med de på generalforsamlingen den 25. april 
2022 godkendte retningslinjer for incitamentsprogrammer. Retningslinjerne fremgår i sin helhed 
på virksomhedens hjemmeside www.industri-d.dk.

Bestyrelsesbeslutninger
Bestyrelsen har startet processen med at finde en afløser for den administrerende direktør 
G. Andersen, hvis kontrakt udløber primo 2022 i forbindelse med G. Andersens 65 års fødsels-
dag. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 17 af 17. november 2021.
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Forklaringsnoter 

1. Del-BEK § 11 Er delårsregnskabet enten revideret eller reviewet af virksomhedens revisor, skal revisionspåteg-
ningen eller review-erklæringen gengives i sin helhed.

Er delårsregnskabet ikke revideret eller reviewet af virksomhedens revisor, skal det anføres.

I denne illustrative IFRS-delårsrapport har vi valgt at placere oplysningen om, hvorvidt der er 
revideret/reviewet i ledelsespåtegningen. Oplysningen kan også placeres andre steder i delårs-
rapporten. 

2. Del-BEK § 10  Bestemmelserne om ledelsespåtegningen i årsregnskabsloven finder tilsvarende anvendelse for 
delårsrapporter. 

 ÅRL § 9, stk. 3-5 Særligt for virksomheder, der har værdipapirer eller gældsinstrumenter optaget til handel på et 
reguleret marked i et EU-/EØS-land, gælder følgende:

Af ÅRL § 9, stk. 3, fremgår:

I ledelsespåtegningen for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et 
reguleret marked i et EU-/EØS-land, og for statslige aktieselskaber skal ledelsen erklære, 
hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virk-
somhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og øko-
nomiske forhold, årets resultat og virksomhedens finansielle stilling og den finansielle 
stilling som helhed for de virksomheder, som er omfattet af koncernregnskabet. Ledel-
sen skal endvidere erklære, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en beskrivelse af de 
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden og, hvis der er udarbejdet 
koncernregnskab, koncernen står over for. I ledelsespåtegningen for disse virksomheder 
skal navn og funktion i forhold til virksomheden for de enkelte medlemmer af de ansvar-
lige ledelsesorganer endvidere anføres.

Efter ÅRL § 9, stk. 4, er følgende virksomheder undtaget:

Virksomheder, som alene udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked i et EU-/EØS-land, og hvis pålydende værdi pr. enhed udgør mindst 
100.000 EUR, eller hvis pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 
100.000 EUR, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro. 

Efter ÅRL § 9, stk. 5, er følgende virksomheder undtaget:

Virksomheder, som alene udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked i et EU-/EØS-land inden den 31. december 2010, hvis pålydende værdi 
pr. enhed udgør mindst 50.000 EUR, eller hvis pålydende værdi pr. enhed på udstedelses-
dagen svarer til mindst 50.000 EUR, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden 
valuta end euro.
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Ledelsespåtegning1,2

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 
1. januar — 30. juni 2022 for Industri D A/S.

Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overens-
stemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere krav 
i årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og 
pengestrømme for perioden 1. januar — 30. juni 2022.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse 
for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncer-
nens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfak-
torer, som koncernen står overfor.

Handelsby, den 1. august 2022 
Direktion:

G. Andersen H. Boisen I. Christensen
adm. direktør koncernøkonomidirektør salgsdirektør

Bestyrelse:

A. Dinesen B. Eriksen C. Frederiksen*)

formand næstformand

D. Graversen*) E. Hansen F. Iversen

*) medarbejdervalgt
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Forklaringsnoter 

1. IAS 34.8(b), 20(b) Et delårsregnskab efter IAS 34 skal indeholde en opgørelse af totalindkomst for perioden. Total-
indkomst præsenteres som enten: en samlet opgørelse (en totalindkomstopgørelse) eller to 
opgørelser (en resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse, der viser periodens resultat og 
elementerne af anden totalindkomst). Anden totalindkomst er indtægter og omkostninger ind-
regnet direkte i egenkapitalen, der ikke kan henføres til transaktioner med ejerne af virksomhe-
den. I den illustrative IFRS-delårsrapport er totalindkomst præsenteret i to opgørelser. Når virk-
somheden vælger at præsentere to opgørelser, præsenteres resultatopgørelsen umiddelbart før 
totalindkomstopgørelsen.

 IAS 34.8A Har virksomheden valgt at præsentere totalindkomstopgørelsen i to opgørelser i koncernregn-
skabet/årsregnskabet, skal samme præsentation anvendes i delårsregnskabet.

 IAS 34.10 En sammendraget totalindkomstopgørelse skal indeholde de overskrifter og subtotaler, som er 
indeholdt i det seneste koncernregnskab og årsregnskab. Yderligere regnskabsposter skal med-
tages, hvis udeladelse heraf vil gøre det sammendragne regnskab misvisende. 

Det er ikke i IAS 34 defineret, hvad ”overskrifter og subtotaler” betyder. I eksemplet har vi valgt 
en præsentation, der fuldt ud svarer til koncernregnskabets og årsregnskabets resultatopgø-
relse. 

2. IAS 34.20(b) Der er krav om præsentation af følgende regnskabstal:
• Totalindkomstopgørelsen (uanset om denne er præsenteret i en samlet opgørelse eller i to 

opgørelser) for den pågældende delårsperiode
• Akkumuleret for det pågældende regnskabsår
• Sammenlignelige regnskabstal for de samme regnskabsperioder sidste år.

 IAS 34.21 Ved meget sæsonpræget virksomhed opfordrer IAS 34 til, at der gives økonomiske informationer 
for de 12 måneder, der slutter på et delårsregnskabs balancedag med sammenligningstal.

3. IAS 34.33, 37, 38 Omsætning indregnes i delårsregnskabet i takt med, at den indtjenes. Omsætning, som er sæson- 
eller konjunkturbestemt, eller som genereres lejlighedsvis i løbet af et regnskabsår, medtages 
eller udskydes ikke i delårsregnskabet, medmindre tilsvarende medtagelse eller udskydelse ville 
blive foretaget ved afslutningen af et regnskabsår.

4. IAS 34.30(b), 33, 39 Omkostninger indregnes i delårsregnskabet, når en forpligtelse til at afholde omkostningen er 
indgået. Omkostninger, som afholdes over varierende intervaller i løbet af et regnskabsår, med-
tages eller udskydes kun i delårsregnskabet, hvis de tilsvarende ville blive periodiseret ved afslut-
ningen af et regnskabsår. 

5. IAS 34.30(c), IEB12-22 Hovedprincippet i IAS 34 er, at delårsperiodens omkostning til indkomstskat beregnes på grund-
lag af en vejet, gennemsnitlig indkomstskattesats, som forventes for et helt år. Satsen anvendes 
på delårsperiodens overskud før skat.

Der er imidlertid en række forhold, der skal overvejes, herunder behandlingen af ”permanente” 
afvigelser og brugen af en samlet effektiv skattesats, når sammensætningen af indkomsten i for-
skellige skattejurisdiktioner varierer. 

6. IAS 34.10, 16A(i) Der er ikke specifikt krav i IAS 34 om separat præsentation af ophørte aktiviteter i resultatopgø-
relse, balance m.v. I noterne skal virkningerne af ændringer i virksomhedens sammensætning i 
delårsperioden præsenteres, herunder ophørte aktiviteter.

7.  Selv om det ikke er et specifikt krav i IAS 34, kan angivelse af resultat af fortsættende aktiviteter 
pr. aktie være væsentlig for forståelsen af den pågældende delårsperiode.
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

IAS 34.8(b), 20(b), 8A  Resultatopgørelse1,2

Note t.kr.
1. halvår 

2022
1. halvår 

2021
2. kvt. 

2022
2. kvt. 

2021
4,6 Omsætning3 463.240 455.126 234.620 233.633
9,10 Produktionsomkostninger4 -290.135 -279.349 -150.351 -140.347

Forsknings- og udviklingsomkostninger4     -4.500     -4.000     -2.100     -1.900
Bruttoresultat 168.605 171.777 82.169 91.386

9,11 Andre driftsindtægter 7.353 7.832 5.487 5.831
Distributionsomkostninger4 -71.771 -71.435 -35.543 -37.193

14 Administrationsomkostninger4 -37.419 -37.131 -19.254 -19.348
9 Andre driftsomkostninger4    -6.738    -2.867    -5.738    -1.967

Resultat af primær drift 60.030 68.176 27.121 38.709
Resultat efter skat  
i associerede virksomheder 2.000 1.953 1.016 1.127
Resultat efter skat i joint ventures 145 398 73 149
Finansielle indtægter 7.378 6.935 3.845 3.543
Finansielle omkostninger   -18.590   -18.356    -8.937    -8.574
Resultat af fortsættende aktiviteter  
før skat 50.963 59.106 23.118 34.954

15 Skat af resultat af fortsættende aktiviteter5   -13.505   -17.141    -6.011    -8.494
Resultat af fortsættende aktiviteter 37.458 41.965 17.107 26.460

7 Resultat af ophørte aktiviteter6     3.525     3.239     1.735       438
Periodens resultat 40.983 45.204 18.842 26.898
Fordeles således:
Aktionærerne i Industri D A/S 40.265 44.418 18.511 26.490
Minoritetsinteresserne       718       786       331       408

   40.983    45.204    18.842    26.898

IAS 34.11 Resultat pr. aktie
Resultat pr. aktie (EPS) 227 260 105 155
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 225 258 103 153
Resultat af fortsættende aktiviteter  
pr. aktie7 212 245 97 154
Udvandet resultat af fortsættende 
 aktiviteter pr. aktie7 210 243 95 152
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Forklaringsnoter 

1. IAS 1.82A Anden totalindkomst skal opdeles i to dele fordelt på poster, der i fremtiden kan blive reklassifi-
ceret til resultatopgørelsen (eksempelvis valutakursregulering af udenlandske dattervirksomhe-
der og sikringsinstrumenter der anvendes til regnskabsmæssig sikring), og poster der ikke kan 
reklassificeres til resultatopgørelsen (eksempelvis opskrivning på langfristede aktiver, der måles 
til dagsværdi, og aktuarmæssige gevinster/tab på ydelsesbaserede pensionsordninger). 

Virksomheden skal præsentere hvert element af anden totalindkomst artsopdelt, herunder 
andele af anden totalindkomst i associerede virksomheder og joint ventures, der behandles efter 
den indre værdis metode.

 IAS 28.22(c) Anden totalindkomst fra associerede virksomheder og joint ventures skal opdeles i ejervirksom-
hedens anden totalindkomst, på samme måde som havde ejervirksomheden investeret direkte 
i de relaterede aktiver og forpligtelser. Tilsvarende gælder ved ophør med anvendelse af indre 
værdis metode.

2. IAS 1.94 Virksomheden kan præsentere reklassifikationer direkte i totalindkomstopgørelsen eller i 
noterne. Det er her valgt at præsentere reklassifikationer direkte i totalindkomstopgørelsen.

3. IAS 1.90, 91 Elementer af anden totalindkomst kan præsenteres enten netto efter skat eller brutto med angi-
velse af den samlede indkomstskat vedrørende disse elementer.

Hvis poster i ”Anden totalindkomst” præsenteres før skat, skal skatten vises for poster, der i 
fremtiden kan blive reklassificeret, og poster, der ikke kan reklassificeres til resultatopgørelsen.

4. IAS 1.81B Totalindkomstopgørelsen skal vise årets totalindkomst med separat oplysning om beløb, der kan 
henføres til ejere af modervirksomheden og minoritetsinteresser.
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

IAS 34.8(b), 20(b), 8A  Totalindkomstopgørelse1

t.kr.
1. halvår 

2022
1. halvår 

2021
2. kvt. 

2022
2. kvt. 

2021
Periodens resultat  40.983  45.204  18.842  26.898

Anden totalindkomst1

Poster, der ikke kan blive reklassificeret til  
resultatopgørelsen:1

Aktuarmæssige gevinster/(tab)  
på ydelsesbaserede pensionsordninger -83 -101 -42 -50
Egenkapitalinstrumenter, der måles til dags-
værdi gennem anden totalindkomst 355 0 355 0
Skat3     -70       8      -73       6

   202     -93     240     -44

Poster, der kan blive reklassificeret til  
resultatopgørelsen:1

Anden totalindkomst efter skat vedrørende 
associerede virksomheder og joint ventures1 10 3 5 3
Valutakursreguleringer ved omregning af uden-
landske enheder -150 119 -213 58
Værdiregulering af sikringsinstrumenter:

Periodens værdiregulering -1.524 345 -762 173
Værdireguleringer reklassificeret  
til omsætning2 2.188 -4.019 1.094 -2.064
Værdireguleringer reklassificeret  
til finansielle omkostninger2 -77 -102 -39 -51

Skat3    -147     186     -75     145
    300   -3.468      10   -1.736

Anden totalindkomst efter skat     502   -3.561     250   -1.780
Totalindkomst i alt  41.485  41.643  19.092  25.118

Fordeles således:4

Aktionærerne i Industri D A/S 40.757 40.854 18.728 24.761
Minoritetsinteresserne     728     789     364     357

 41.485  41.643  19.092  25.118
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Forklaringsnoter 

1. IAS 34.10 En sammendraget balance skal indeholde de overskrifter og subtotaler, som er indeholdt i det 
seneste koncernregnskab og årsregnskab. Yderligere regnskabsposter skal medtages, hvis ude-
ladelse heraf vil gøre det sammendragne regnskab misvisende. 

Det er ikke i IAS 34 defineret, hvad ”overskrifter og subtotaler” betyder. I eksemplet har vi valgt 
en præsentation, der fuldt ud svarer til koncernregnskabets og årsregnskabets balance.

2. IAS 34.20(a) Der er krav om præsentation af balancen ultimo regnskabsperioden med sammenligningstal fra 
det seneste koncernregnskab og årsregnskab.

Vi anbefaler, at der ligeledes medtages sammenligningstal for samme regnskabsperiode sidste 
år.

 IAS 34.21 Ved sæsonpræget virksomhed opfordrer IAS 34 til, at der gives økonomiske informationer for de 
12 måneder, der slutter på et delårsregnskabs balancedag med sammenligningstal. 

3. IAS 1.10(f), 40A IAS 1 stiller krav om, at der vises en tilpasset tredje balance, når denne er væsentlig påvirket 
af ændring af regnskabspraksis, ændret klassifikation af regnskabsposter og ved korrektion af 
væsentlige fejl. Dette krav er ikke medtaget i IAS 34 vedrørende delårsregnskaber.

4. IAS 34.41, IEC7 Den regnskabsmæssige værdi af aktiver, som måles til dagsværdi, skal revurderes i delårsregn-
skabet, herunder materielle aktiver som regnskabsmæssigt behandles i overensstemmelse med 
dagsværdimetoden. Fastsættelsen af dagsværdi i delårsregnskabet kan i højere grad afhænge 
af skøn, end hvad der er tilfældet i koncernregnskabet og årsregnskabet. Når der er væsentlige 
ændringer i markedsmæssige forhold i delårsperioden, skal den fastsatte værdi justeres i delårs-
regnskabet. Ellers kan fremskrivning foretaget på grundlag af det foregående koncernregnskab 
og årsregnskab være hensigtsmæssig i delårsregnskabet.

Der gives i IAS 34, Appendiks C en række eksempler (ikke udtømmende) på regnskabsposter, der 
typisk vil indeholde en højere grad af skøn i delårsregnskabet end i koncernregnskabet/årsregn-
skabet.

5. IAS 34.IEB35, IEB36 På samme måde, som det er tilfældet for koncernregnskabet og årsregnskabet, foretages der i 
delårsregnskabet en vurdering af, om der er indikation(er) på værdiforringelse, som kræver ned-
skrivningstest.

6. IAS 34.30(a), IEB23, 
IEB25-28

 Nedskrivning af varebeholdninger og produktionsafvigelser, som relaterer sig til den pågæl-
dende delårsperiode, indregnes på grundlag af de samme metoder, som anvendes i forbindelse 
med udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det betyder, at de indregnes, selv 
om de forventes at blive mindre eller helt elimineret ved regnskabsårets slutning. Der indreg-
nes ingen forventede, anslåede nedslag og rabatter i indkøbspriser i delårsregnskabet. Kontrakt-
lige mængderabatter og andre rabatter indregnes derimod på grundlag af det mest kvalificerede 
skøn af det beløb, som vil blive modtaget.

7. IAS 1.54, IFRS 15.116 IAS 34 kræver ikke specifikt, at kontraktaktiver og kontraktforpligtelser skal præsenteres sær-
skilt i balancen, men IAS 1 og IFRS 15 kræver, at tilgodehavender og kontraktaktiver eller kon-
traktforpligtelser oplyses i balancen i årsregnskabet.

  I denne illustrative IFRS-delårsrapport er kontraktaktiver og -forpligtelser delt op på entrepri-
sekontrakter og øvrige kontraktaktiver, hvor øvrige kontraktaktiver indeholder omkostninger til 
opnåelse af kontrakter.
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

IAS 34.8(a), 20(a)  Balance1,2,3

Note t.kr.
30/6 

 2022
31/12 
2021

30/6 
 2021

AKTIVER
Langfristede aktiver
Immaterielle aktiver5

12 Goodwill 22.190 20.690 18.690
Færdiggjorte udviklingsprojekter 6.813 7.954 7.351
Patenter og licenser 8.623 7.491 7.658
Andre immaterielle aktiver 4.608 4.779 6.950

12 Udviklingsprojekter under udførelse     25.044     25.244     28.733
    67.278     66.158     69.382

Materielle aktiver
11 Grunde og bygninger5 470.198 500.582 517.283
11 Produktionsanlæg og maskiner5 142.432 137.212 150.938

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar5 32.549 28.703 30.123
11 Leasingaktiver5 150.036 141.412 149.823

Investeringsejendomme4 12.411 10.911 0
Materielle aktiver under opførelse5     66.841      8.836     44.547

   874.467    827.656    892.714

Andre langfristede aktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder 33.530 29.498 26.850
Kapitalandele i joint ventures 1.602 1.409 1.282

16 Udskudte skatteaktiver      4.357      4.690      4.899
    39.489     35.597     33.031

Langfristede aktiver i alt    981.234    929.411    995.127

Kortfristede aktiver
10 Varebeholdninger6 77.571 89.314 85.250

Tilgodehavender7 109.337 138.193 110.475
Entreprisekontrakter7 18.222 22.201 22.816
Øvrige kontraktaktiver7 2.025 2.467 2.535

20 Afledte finansielle instrumenter 1.020 1.345 467
Forudbetalte omkostninger 2.080 2.086 1.853

20 Værdipapirer 50.665 45.762 30.797
21 Likvide beholdninger    151.416    117.254    139.541

412.336 418.622 393.734
7 Aktiver bestemt for salg     60.628     59.109          0

Kortfristede aktiver i alt    472.964    477.731    393.734
AKTIVER I ALT  1.454.198  1.407.142  1.388.861
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Forklaringsnoter 

1. IAS 19.55-60 Virksomheden skal som udgangspunkt fastsætte nutidsværdien af ydelsesbaserede pensions-
ordninger og dagsværdien af tilhørende pensionsaktiver på hver balancedag. IAS 19 opfordrer 
til, at der involveres kvalificeret aktuarmæssig assistance. I delårsperioder kan pålidelig måling 
ofte opnås ved ekstrapolering af den seneste aktuarmæssige opgørelse. Tilsvarende opgøres 
delårsperiodens pensionsomkostning baseret på opgørelsen ved udgangen af det foregående 
regnskabsår, korrigeret for væsentlige udsving i økonomiske parametre og væsentlige begiven-
heder (eksempelvis ændringer, nedskæringer eller afregning i forpligtelser).

 IAS 19.BC59-60 Udsving i markedsforhold påvirker direkte anden totalindkomst og egenkapital. IAS 19 fastslår, 
at virksomheden ikke altid skal genmåle forpligtelser/pensionsaktiver i delårsregnskabet, men at 
genmåling kan have en væsentlig effekt på delårsregnskabet. 

2.  I denne illustrative IFRS-delårsrapport er den overtagne eventualforpligtelse vist som en separat 
regnskabspost i balancen. Dette er ikke et eksplicit krav efter IFRS.

3.  I denne illustrative IFRS-delårsrapport er kontraktaktiver og -forpligtelser delt op på entreprise-
kontrakter, forudbetalinger fra kunder og øvrige kontraktforpligtelser, hvor øvrige kontraktfor-
pligtelser indeholder forventede returneringer og rabatter.
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

IAS 34.8(a), 20(a)  Balance

Note t.kr.
30/6 

 2022
31/12 
 2021

30/6 
 2021

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital 173.500 171.000 171.000
Andre reserver 19.718 9.733 10.535
Overført totalindkomst 488.395 447.965 422.012
Foreslået udbytte          0     14.203          0
Aktionærerne i Industri D A/S’ andel af egenkapitalen 681.613 642.901 603.547
Minoritetsinteresser     10.111      9.383      8.463

13 Egenkapital i alt    691.724    652.284    612.010

Forpligtelser
Langfristede forpligtelser
Pensioner og lignende forpligtelser1 3.593 5.221 5.093
Udskudt skat 42.332 48.102 47.131

17 Hensatte forpligtelser 14.724 15.633 10.841
18 Eventualforpligtelser fra virksomhedsovertagelse2 2.118 0 0
13 Kreditinstitutter 453.941 407.357 436.831

Leasingforpligtelser 129.397 122.213 128.200
20 Andre gældsforpligtelser        250          0          0

Langfristede forpligtelser i alt    646.355    598.526    628.096

Kortfristede forpligtelser
13 Kreditinstitutter 16.499 25.509 28.936

Leasingforpligtelser 23.639 20.949 22.623
Entreprisekontrakter3 12.901 17.914 20.560
Forudbetalinger fra kunder3 1.483 3.100 4.387
Øvrige kontraktforpligtelser3 1.434 1.990 2.285
Leverandørgæld 33.324 37.898 37.272
Andre gældsforpligtelser 1.872 3.550 2.100

20 Afledte finansielle instrumenter 5.296 5.034 3.536
Selskabsskat 4.349 7.212 6.894

17 Hensatte forpligtelser 3.887 11.543 13.598
Udskudte indtægter      2.218      6.258      6.564

106.902 140.957 148.755
7 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg      9.217     15.375          0

Kortfristede forpligtelser i alt    116.119    156.332    148.755
Forpligtelser i alt    762.474    754.858    776.851
PASSIVER I ALT  1.454.198  1.407.142  1.388.861
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Forklaringsnoter 

1. IAS 34.8(d), 10 En sammendraget pengestrømsopgørelse skal indeholde de overskrifter og subtotaler, som er 
indeholdt i det seneste koncernregnskab og årsregnskab. Yderligere regnskabsposter skal med-
tages, hvis udeladelse heraf vil gøre det sammendragne regnskab misvisende. 

Det er ikke i IAS 34 præciseret, hvad ”overskrifter og subtotaler” betyder. I eksemplet har vi valgt 
en præsentation, der fuldt ud svarer til koncernregnskabets og årsregnskabets pengestrømsop-
gørelse. 

IFRS IC har dog udtrykt, at de ikke anser en opstilling med de tre poster, pengestrømme fra drifts-
aktivitet, pengestrømme fra investeringsaktivitet og pengestrømme fra finansieringsaktivitet, 
for at være i overensstemmelse med IAS 34.

2. IAS 34.20(d) Der er krav om præsentation af følgende regnskabstal:
• Pengestrømsopgørelse akkumuleret for den pågældende delårsperiode
• Sammenligningstal for den tilsvarende regnskabsperiode sidste år.

 IAS 34.21 Ved sæsonpræget virksomhed opfordrer IAS 34 til, at der gives økonomiske informationer for de 
12 måneder, der slutter på et delårsregnskabs balancedag med sammenligningstal. 

3. IAS 7.18, 19 Virksomheden skal præsentere pengestrømme fra driftsaktivitet enten efter den direkte eller 
den indirekte metode.

I IAS 7 Pengestrømsopgørelsen opfordres virksomheder til at præsentere pengestrømsopgørel-
sen efter den direkte metode. I denne illustrative IFRS-delårsrapport er der anvendt den indirekte 
metode, idet den er anvendt i koncernregnskabet og årsregnskabet.

4. IAS 34.8(d), 10 Der er ikke i delårsregnskaber krav om præsentation af pengestrømme for ophørte aktiviteter.
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

IAS 34.8(d), 20(d) Pengestrømsopgørelse1,2,3

Note t.kr.
1. halvår 

2022
1. halvår 

2021
Periodens resultat af fortsættende aktiviteter efter skat 37.458 41.965

7 Periodens resultat af ophørte aktiviteter efter skat4     3.525     3.239
Periodens resultat efter skat 40.983 45.204

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:
Af- og nedskrivninger 35.687 39.564
Andre ikke-kontante driftsposter, netto 4.875 14.532
Hensatte forpligtelser -8.565 13.204
Resultatandele efter skat i associerede virksomheder og joint ventures -2.145 -2.351
Finansielle indtægter -7.378 -6.935
Finansielle omkostninger    18.590    20.356
Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 82.047 123.574
Ændring i driftskapital   -18.392   -19.548
Pengestrøm fra primær drift 63.655 104.026
Modtagne udbytter, associerede virksomheder og joint ventures 500 500
Renteindtægter, modtaget 7.045 10.863
Renteomkostninger, betalt -21.413 -26.186
Betalt selskabsskat   -11.335   -15.910
Pengestrøm fra driftsaktivitet    38.452    73.293

Køb af immaterielle aktiver -801 -1.505
11 Køb af materielle aktiver -44.933 -85.128

Salg af materielle aktiver 3.845 13.001
8 Køb af dattervirksomheder og aktiviteter -11.438 -106.790

Køb af associerede virksomheder og joint ventures 0 -6.000
Køb af værdipapirer -5.981 -2.351
Salg af værdipapirer     3.935    26.907
Pengestrøm til investeringsaktivitet   -55.373  -161.866

Fremmedfinansiering:
13 Afdrag og indfrielse af langfristede forpligtelser -43.669 -8.013

Leasingbetalinger -10.289 -8.749
13 Optagelse af langfristede forpligtelser 85.090 141.058

Salg af egne aktier 0 5.504

Aktionærerne:
Udbetalt udbytte -14.203 -11.760

13 Forhøjelse af aktiekapital    11.918         0
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet    28.847   118.040

Periodens pengestrøm 11.926 29.467
Likvider, primo 148.372 110.071
Kursregulering af likvider        22         3

21 Likvider, ultimo   160.320   139.541
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Forklaringsnoter 

1. IAS 34.8(c), 20(c) Delårsregnskaber skal indeholde en sammendraget egenkapitalopgørelse med sammenlignings-
tal for forrige regnskabsperiode. Opgørelsen skal indeholde de overskrifter og subtotaler, som er 
indeholdt i det seneste koncernregnskab og årsregnskab. Yderligere regnskabsposter skal med-
tages, hvis udeladelse heraf vil gøre det sammendragne regnskab misvisende. 

Det er ikke i IAS 34 defineret, hvad ”overskrifter og subtotaler” betyder. Med undtagelse af speci-
fikationen af hvert element af anden totalindkomst har vi i eksemplet valgt en præsentation, der 
fuldt ud svarer til koncernregnskabets og årsregnskabets egenkapitalopgørelse. 

2. IAS 34.16A(e), IAS 32.37 IAS 34 kræver oplysning om udstedelse og tilbagekøb af aktier, og IAS 32 kræver oplysning om 
omkostninger ved udstedelse af nye aktier.

3. IAS 1.106(d) For hvert egenkapitalelement skal der foretages en afstemning mellem den regnskabsmæssige 
værdi primo og ultimo regnskabsåret med separat oplysning om ændringer hidrørende fra:
• årets resultat
• anden totalindkomst
• transaktioner med ejerne i deres egenskab af ejere med separat oplysning om indskud fore-

taget af og udlodninger til ejere og ændringer heri. 

 IAS 1.106A  I årsrapporten kræves en specifikation af hvert element af anden totalindkomst i enten egen-
kapitalopgørelsen eller i noterne. IAS 34 stiller ikke tilsvarende krav i delårsrapporten. 

4. IFRS 2.7 Denne post er modposten til den i resultatopgørelsen indregnede værdi af modtagne service-
ydelser for egenkapitalafregnet aktiebaseret vederlæggelse. IFRS 2 beskriver ikke, hvor mod-
posten skal indgå på egenkapitalen. Vi har valgt at præsentere modposten i overført totalind-
komst.

5. IAS 34.16A(f) Der skal oplyses om udbetaling af ordinært/ekstraordinært udbytte, eller om der er givet bemyn-
digelse hertil. Oplysninger skal gives separat for både ordinære aktier og for andre aktier.
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Oversigt over noter til delårsrapporten

Noter
Note

  1 Anvendt regnskabspraksis

  2 Skøn og estimater

  3 Risikostyringspolitik

  4 Segmentoplysninger

  5 Sæson

  6 Omsætning

  7 Ophørte aktiviteter og aktiver bestemt for salg

  8 Køb af dattervirksomheder og aktiviteter

  9 Usædvanlige poster

10 Nedskrivninger af varebeholdninger

11 Materielle aktiver

12 Immaterielle aktiver

13 Kapitalforhold

14 Aktiebaseret vederlæggelse

15 Skat af resultat af fortsættende aktiviteter

16 Udskudte skatteaktiver

17 Hensatte forpligtelser

18 Eventualforpligtelser

19 Nærtstående parter

20 Finansielle risici og dagsværdimåling

21 Likvider

22 Begivenheder efter delårsperiodens udløb

23 Øvrige forhold
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Forklaringsnoter 
 

1.  Oplysningskravene til en delårsrapport er inddelt i:
 IAS 34.15, 15A-15C • Oplysningskrav om begivenheder og transaktioner, som er væsentlige for forståelsen af even-

tuelle ændringer i selskabets finansielle stilling og indtjening siden seneste koncern-/årsregn-
skab. Kravene baserer sig på, at selskabet har offentliggjort sit seneste koncern- og årsregn-
skab efter IFRS. Delårsregnskabet skal derfor ikke indeholde en række ”standardoplysnin-
ger”, som allerede fremgår af den seneste årsrapport. Derimod skal noterne indeholde oplys-
ninger, der forklarer og opdaterer den information, der er givet i det seneste koncern- og 
årsregnskab om forholdene. 

 IAS 34.16A  • Øvrige oplysningskrav. En række oplysninger skal gives i noterne til delårsregnskabet, hvis de 
ikke er givet andre steder i delårsrapporten. Virksomheden kan vælge at placere oplysninger, 
som er krævet i delårsregnskabet, andre steder i delårsrapporten, så længe det sker med 
krydsreference mellem delårsregnskabet og det sted, hvor oplysningerne er indeholdt i del-
årsrapporten. Oplysningerne skal som minimum gives på år-til-dato grundlag. I denne illustra-
tive IFRS-delårsrapport har vi valgt at vise alle oplysningerne i noterne. 

Denne illustrative IFRS-delårsrapport indeholder ikke eksempler på samtlige oplysninger, der, 
hvis de er relevante, skal gives efter IAS 34, men alene oplysninger, der er forudsat relevante for 
Industri D A/S. 

2. IAS 34.28,  
Del-BEK § 5, stk. 2, og  
§ 7, stk. 2

 Der skal anvendes samme praksis for indregning og måling som i det seneste koncern- og års-
regnskab. Der er ikke krav om beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, medmindre der har været 
ændringer, som vil blive anvendt i koncern- og årsregnskabet for indeværende regnskabsår. 

 IAS 34.28, 43 Ændringer i anvendt regnskabspraksis behandles i overensstemmelse med reglerne i IAS 8 eller 
efter de specifikke overgangsbestemmelser i en ny eller ajourført standard. Der er ikke krav om 
kommentering af vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag. 

 IAS 34.19 Det skal positivt oplyses, at delårsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, og om 
regnskabspraksis er uændret i forhold til det seneste koncern- og årsregnskab. 

3.  De nævnte standarder og fortolkningsbidrag implementeres med virkning for regnskabsår, der 
begynder 1. januar 2022 eller senere. Andre standarder kan være relevante ved førtidsimple-
mentering eller for virksomheder, der ikke har kalenderårsregnskaber.

  Denne illustrative IFRS-delårsrapport er baseret på de standarder og fortolkningsbidrag, der er 
obligatoriske i EU og gælder fra 1. januar 2022. 

4. IAS 34.15C, 16A(a) Der skal oplyses om art og effekt af ændringer i anvendt regnskabspraksis. Der er ikke i et delårs-
regnskab krav om oplysning om beløbsmæssige effekter på samme måde som til årsregnskabet. 
Når der er tale om ændringer, der er væsentlige for delårsregnskabet, bør virksomheden lade sig 
inspirere af kravene i IAS 8.28. 
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

Noter1

 1 Anvendt regnskabspraksis2

Denne delårsrapport omfatter perioden 1. januar — 30. juni 2022 (1. halvår). Desuden præsente-
res der i de primære opgørelser regnskabstal for 2. kvartal (1. april - 30. juni 2022). 

Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber 
som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

Den finansielle del af delårsrapporten følger bestemmelserne i IAS 34 for sammendragne del-
årsregnskaber.

Anvendt regnskabspraksis er, bortset fra nedenstående, uændret i forhold til koncernregnskabet 
og årsregnskabet for 2021, hvortil der henvises. 

Koncernregnskabet og årsregnskabet for 2021 indeholder en fuld beskrivelse af anvendt regn-
skabspraksis.

Regnskabsaflæggelse i en krisetid       Hvis virksomheden har været omfattet af kompensationsordninger i perioden, og der 
ikke fremgår anvendt regnskabspraksis herfor i årsrapporten for 2021, skal den anvendte 
regnskabspraksis beskrives her. Det skal desuden oplyses, hvis virksomheden har imple-
menteret COVID-19-Related Rent Concessions — Amendment to IFRS 16 Leases, der 
trådte i kraft 1. april 2021, hvis dette ikke fremgår af årsregnskabet for 2021.

Ændring af anvendt regnskabspraksis3,4

Industri D A/S har med virkning fra 1. januar 2022 implementeret følgende nye eller ændrede 
standarder og fortolkningsbidrag:
• Amendments to IFRS 3 Business Combinations; IAS 16 Property, Plant and Equipment; IAS 37 

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, and Annual Improvements 2018-
2020.

Industri D A/S har implementeret de standarder og fortolkningsbidrag, der træder i kraft i EU for 
2022. Ingen af disse har påvirket indregning og måling i 2022 eller forventes at påvirke Indu-
stri D A/S.
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Forklaringsnoter 

1.  En række regnskabsposter kan ikke måles med sikkerhed, men alene skønnes. Sådanne skøn 
omfatter vurderinger på baggrund af de seneste oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet 
for regnskabsaflæggelsen. Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn på grund 
af ændringer af de forhold, der lå til grund for skønnet, eller på grund af ny information, yder-
ligere erfaring eller efterfølgende begivenheder.

 IAS 8.36 Ændringer i regnskabsmæssige skøn skal indregnes i den delårsperiode, hvor skønnet ændres, 
hvorved ændringen kun påvirker den aktuelle delårsperiode eller fremtidige delårsregnskaber. 
Tidligere offentliggjorte delårsperioder tilpasses ikke. 

 IAS 34.16A(d), 26 Hvis et skønnet beløb, som er indregnet i en delårsperiode, ændres væsentligt i årets sidste del-
årsperiode, men virksomheden ikke udarbejder et delårsregnskab for denne delårsperiode, skal 
der gives oplysning om arten og den beløbsmæssige størrelse af det ændrede skøn i en note til 
årsregnskabet for det pågældende år.

2.  Niveauet for oplysninger vedrørende finansielle instrumenter vil afhænge af forholdene i den 
enkelte virksomhed. Der er kun få specifikke oplysningskrav i IAS 34 vedrørende finansielle 
instrumenter og finansielle risici.

Følgende begivenheder og transaktioner vedrørende finansielle instrumenter skal oplyses, hvis 
de er væsentlige for en forståelse af ændringer i virksomhedens finansielle stilling og indtjening 
siden seneste årsrapport: 

 IAS 34.15B(b) • Indregning af tab som følge af nedskrivningstest på finansielle aktiver, (materielle aktiver, 
immaterielle aktiver,) kontraktaktiver eller andre aktiver og tilbageførslen af sådan et tab.

 IAS 34.15B(h) • Ændringer i forretningen eller økonomiske omstændigheder, som ændrer dagsværdien af 
virksomhedens finansielle aktiver og forpligtelser, uanset om disse er målt til dagsværdi eller 
amortiseret kostpris.

 IAS 34.15B(i) • Manglende tilbagebetaling af lån eller misligholdelse af låneaftaler, hvor forholdene ikke er 
bragt i orden inden udgangen af delårsperioden. 

 IAS 34.15B(k) • Overførsler mellem niveauerne i dagsværdihierarkiet, der anvendes ved måling af finansielle 
instrumenter til dagsværdi.

 IAS 34.15B(l) • Ændringer i klassifikationen af finansielle aktiver som et resultat af ændringer i formålet med 
eller brugen af disse aktiver.

Oplysningerne skal forklare og opdatere den information, der er givet i det seneste koncernregn-
skab/årsregnskab om forholdene.

Virksomheden skal dog vurdere, hvorvidt andre ændringer i løbet af delårsperioden af eksem-
pelvis virksomhedens risikostyringspolitikker og/eller arten og omfanget af risici er væsentlige 
for en forståelse af delårsregnskabet, eller en udeladelse heraf vil gøre delårsregnskabet mis-
visende. I sådanne tilfælde skal tilstrækkelige oplysninger gives i delårsregnskabet.
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

Noter
 2 Skøn og estimater1

Udarbejdelsen af delårsregnskaber kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og 
estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, 
indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. 

Ud over de nedenfor nævnte skøn er de væsentlige skøn, som ledelsen foretager ved anven-
delsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet 
hermed de samme ved udarbejdelsen af delårsregnskabet som ved udarbejdelsen af koncern-
regnskabet og årsregnskabet for 2021.

IAS 34.16A(d), 26 Industri D A/S har i løbet af de første 6 måneder af regnskabsåret 2022 ændret skøn og estima-
ter foretaget i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022 på følgende områder:
• Tilbageførsel af nedskrivning på varebeholdninger (jf. note 10)
• Genindvindingsværdien på visse materielle aktiver (jf. note 11)
• Indregning af udskudte skatteaktiver (jf. note 16).

Regnskabsaflæggelse i en krisetid       Virksomheder skal vurdere indvirkningen af situationen i Ukraine eller COVID-19-pande-
mien på virksomhedens delårsregnskab. Selvom der ikke er ændringer i, hvilke regnskabs-
mæssige vurderinger og skøn som virksomheden foretager, kan der være større usikker-
hed relateret til de regnskabsmæssige vurderinger og skøn som følge af forholdene. Virk-
somheder skal derfor undersøge deres eksisterende vurderinger og skøn og vurdere, om 
der er nye relevante skøn og vurderinger, som skal oplyses i delårsregnskabet.

Hvis der på tidspunktet for udarbejdelsen af delårsrapporten er faktorer, der giver anled-
ning til tvivl om, hvorvidt koncernen kan og vil fortsætte driften, kræver IAS 1.25, at ledel-
sen ved udarbejdelse af delårsregnskabet, foretager en vurdering af virksomhedens evne 
til at fortsætte driften. Vurderingen skal tage højde for eksisterende og forventede effek-
ter af situationen i Ukraine eller COVID-19-pandemien og andre usikkerheder på koncer-
nens aktiviteter. Ledelsen bør overveje alle tilgængelige oplysninger, der som minimum 
rækker 12 måneder frem fra rapporteringsdagen, men ikke begrænset hertil.

Hvis der er væsentlig usikkerhed om, hvorvidt virksomheden opfylder going concern-for-
udsætningen, skal virksomheden beskrive usikkerhederne i noterne til delårsregnskabet.

 3 Risikostyringspolitik2

Som et resultat af den økonomiske uro i Polen har koncernen redefineret købs- og kreditgræn-
serne for kunder i segmentet Polen. Øvrige finansielle risici og risikostyringspolitikker er i al 
væsentlighed uændrede i forhold til det seneste koncernregnskab. Der henvises til koncernregn-
skabet for 2021.
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Forklaringsnoter  

1. IAS 34.16A(g) Segmentoplysninger skal alene afgives i delårsregnskabet, hvis IFRS 8 kræver segmentoplysnin-
ger i virksomhedens koncernregnskab og årsregnskab. 

Hovedformålet med afgivelse af segmentoplysninger er, at virksomheden giver oplysninger, der 
gør det muligt for regnskabsbrugerne at vurdere arten og de finansielle følger af de forretnings-
aktiviteter, koncernen udøver, og det økonomiske miljø for koncernen.

2. IAS 34.16A(g) For hvert rapporteringspligtigt segment skal oplyses:
• Et mål for segmentresultatet (linjen/totalen der udtrykker segmentets resultat).
• En beskrivelse af eventuelle ændringer i segmentopdelingen siden seneste koncernregnskab 

og årsregnskab eller i grundlaget for opgørelse af segmentresultatet. Ved ændringer skal 
sammenligningstal tilpasses. 

• En afstemning af summen af de rapporteringspligtige segmenters segmentresultater til kon-
cernens/virksomhedens resultat. Afstemning af resultatet skal ske før skat og ophørte aktivi-
teter. Hvis segmentresultatet inkluderer skat eller øvrige poster, skal afstemning til resultat-
opgørelsen henholdsvis totalindkomstopgørelsen ske efter skat og øvrige poster. Væsentlige 
afstemningsposter forklares separat i afstemningen. Væsentlige afstemningsposter er ikke 
nærmere defineret og fastlægges derfor individuelt for den enkelte virksomhed.

Følgende oplysninger skal desuden gives, når beløbene indgår i det resultatmål, som den øverste 
operationelle ledelse (CODM) løbende overvåger eller på anden måde regelmæssigt får indrap-
porteret:
• Ekstern omsætning
• Intern omsætning mellem segmenter
• Segmentaktiver og -forpligtelser, hvor der har været væsentlige beløbsmæssige ændringer 

siden seneste koncernregnskab/årsregnskab. 

I denne illustrative IFRS-delårsrapport har vi forudsat, at der ikke har været væsentlige beløbs-
mæssige ændringer, hvorfor segmentaktiver henholdsvis -forpligtelser ikke er præsenteret.

3. IAS 34.16A(i) Der er ikke i delårsregnskaber krav om separat præsentation af ophørte aktiviteter i resultatop-
gørelsen/totalindkomstopgørelsen, balancen m.v. Virkningerne af ændringer i virksomhedens 
sammensætning i delårsperioden skal præsenteres i noterne, herunder ophørte aktiviteter.

4. IFRS 8.14 ”Andre rapporteringspligtige segmenter” omfatter driftssegmenter, der er aggregeret i henhold 
til IFRS 8.14. De kunne således ikke aggregeres i henhold til IFRS 8.12 og overskrider ikke de 
kvantitative grænser i IFRS 8.13, men har alligevel ensartede økonomiske karakteristika og fler-
tallet af kriterierne i IFRS 8.12 til fælles.

5. IFRS 8.16 Rapporteringspligtige segmenter omfatter ikke alle driftssegmenter. Kategorien ”alle andre seg-
menter” skal, jf. IFRS 8, indgå som en afstemningspost i afstemningerne mellem de samlede 
oplysninger for rapporteringspligtige segmenter og koncernregnskabsoplysningerne.

6. IAS 34.16A(b) IAS 34 kræver kommentarer til delårsperiodens aktiviteters afhængighed af sæson eller konjunk-
tur.



Ledelsesberetning
Ledelsespåtegning

Koncernregnskab
A

ppendiks

R
esultatopgørelse

Totalindkom
stopgørelse

B
alance

Pengestrøm
sopgørelse

Egenkapitalopgørelse
N

oter

Illustrativ IFRS-delårsrapport 2022 | IAS 34 | 49

Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

Noter
IAS 34.16A(g) 4 Segmentoplysninger1

Aktiviteter — 1. halvår 20222,3

t.kr.

Ventila-
tions-
anlæg

Varme- 
anlæg Polen

VVS-ele-
menter 
(ophørt 
aktivi-

tet)

Andre 
rapporte-
ringsplig-
tige seg-
menter4

Rappor-
terings-
pligtige 

segmen-
ter i alt5

Omsætning til eksterne kunder 243.422 180.672 24.870 34.632 10.387 493.983
Intern omsætning  
mellem segmenter 0 29 0 0 0 29

Segmentomsætning i alt 243.422 180.701 24.870 34.632 10.387 494.012
Segmentresultat før skat 35.458 17.817 120 5.507 1.132 60.034

Aktiviteter — 1. halvår 20212

t.kr.

Ventila-
tions-
anlæg

Varme- 
anlæg Polen

VVS-ele-
menter 
(ophørt 
aktivi-

tet)

Andre 
rapporte-
ringsplig-
tige seg-
menter4

Rappor-
terings-
pligtige 

segmen-
ter i alt5

Omsætning til eksterne kunder 270.242 175.087 0 32.179 8.800 486.308
Intern omsætning  
mellem segmenter 0 39 0 0 0 39

Segmentomsætning i alt 270.242 175.126 0 32.179 8.800 486.347
Segmentresultat før skat 37.441 25.549 0 4.983 1.396 69.369

 Afstemning af omsætning
t.kr. 1. halvår 2022 1. halvår 2021
Omsætning fra rapporteringspligtige segmenter 493.983 486.308
Omsætning fra andre segmenter 3.889 997
Omsætning fra ophørt aktivitet   -34.632   -32.179
Omsætning, jf. resultatopgørelsen  463.240  455.126

IAS 34.16A(g)(vi) Afstemning af periodens resultat for fortsættende aktiviteter før skat2

t.kr. 1. halvår 2022 1. halvår 2021
Segmentresultat før skat for rapporteringspligtige segmenter 60.034 69.369
Resultat af alle andre driftssegmenter (Ungarn) 431 52
Eliminering af interne transaktioner mellem segmenter -13 -11
Resultat af ophørt aktivitet -5.507 -4.983
Ikke-fordelte koncernomkostninger, centrale funktioner    -3.982    -5.321
Resultat af fortsættende aktiviteter før skat, jf. resultatopgørelsen   50.963   59.106

IAS 34.16A(b) 5 Sæson6

Koncernens aktiviteter har i lighed med tidligere år ikke været påvirket af sæson- eller konjunk-
turudsving i delårsperioden.

Regnskabsaflæggelse i en krisetid       Hvis virksomhedens aktiviteter er væsentligt påvirket af situationen i Ukraine eller 
COVID-19-pandemien, bør dette fremgå af delårsregnskabet.

Side 22 ud af 35



50 | Illustrativ IFRS-delårsrapport 2022 | IAS 34

Forklaringsnoter  

1. IAS 34.16A(l) IAS 34 kræver opdeling af omsætning fra kontrakter med kunder i overensstemmelse med 
IFRS 15, afsnit 114-115. Opdelingen skal foretages på passende kategorier. Ud over de i noten 
viste kategorier kan følgende opdeling være relevant: Kundetyper, type af kontrakter, kon-
traktvarighed eller salgskanaler m.v. 
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Noter
IAS 34.16A(l) 6 Omsætning1

Opdeling af omsætning fra kontrakter med kunder

1. halvår 2022 (t.kr.)

Ventila-
tions-
anlæg

Varme-
anlæg Polen

VVS- 
elementer 

(ophørt  
aktivitet)

Andre 
rapporte-

rings-
pligtige 

segmenter

Rappor-
terings-
pligtige 

 segmenter  
i alt

Andre 
 segmenter

Omsæt-
ning  

i alt1)

Primære geografiske markeder:

Danmark 118.576 87.553 0 16.363 5.047 227.538 0 227.538

Sverige 24.953 19.163 0 3.749 1.124 48.989 0 48.989

Norge 18.359 13.963 0 2.676 803 35.800 0 35.800

Tyskland 74.061 54.212 0 10.736 3.080 142.089 0 142.089

Polen 0 0 24.870 0 0 24.870 0 24.870

Andre lande    7.475    5.782        0    1.108      332   14.697    3.889   18.586

I alt  243.422  180.672   24.870   34.632   10.387  493.983    3.889  497.872

Produkter:

Ventilationsanlæg 220.189 0 20.540 0 0 240.729 0 240.729

Varmeanlæg 0 163.455 0 0 0 163.455 0 163.455

Tjenesteydelser 23.233 17.217 4.330 0 5.066 49.846 0 49.846

VVS-produkter 0 0 0 34.632 0 34.632 0 34.632

Andet        0        0        0        0    5.321    5.321    3.889    9.210

I alt  243.422  180.672   24.870   34.632   10.387  493.983    3.889  497.872

Tidspunkt for indregning af omsætning:

På et bestemt tidspunkt 182.566 135.504 18.653 25.974 7.790 370.487 1.909 372.396

Over tid   60.856   45.168    6.217    8.658    2.597  123.496      980  124.476

I alt  243.422  180.672   24.870   34.632   10.387  493.983    3.889  497.872

1) Inkl. omsætning vedrørende ophørt aktivitet

1. halvår 2021 (t.kr.)

Ventila-
tions-
anlæg

Varme-
anlæg

VVS- 
elementer 

(ophørt  
aktivitet)

Andre 
rapporte-

rings-
pligtige 

segmenter

Rapporte-
rings-

pligtige 
segmenter  

i alt
Andre 

 segmenter

Omsæt-
ning  

i alt1)

Primære geografiske markeder:

Danmark 130.871 84.799 15.204 4.158 235.032 0 235.032

Sverige 28.556 18.555 3.484 952 51.547 0 51.547

Norge 20.881 13.528 2.486 680 37.575 0 37.575

Tyskland 81.287 52.603 9.975 2.728 146.593 0 146.593

Andre lande    8.647    5.602    1.030      282   15.561      997   16.558

I alt  270.242  175.087   32.179    8.800  486.308      997  487.305

Produkter:

Ventilationsanlæg 244.449 0 0 0 244.449 0 244.449

Varmeanlæg 0 158.402 0 0 158.402 0 158.402

Tjenesteydelser 25.793 16.685 0 4.351 46.829 0 46.829

VVS-produkter 0 0 32.179 0 32.179 0 32.179

Andet        0        0        0    4.449    4.449      997    5.446

I alt  270.242  175.087   32.179    8.800  486.308      997  487.305

Tidspunkt for indregning af omsætning:

På et bestemt tidspunkt 202.681 131.315 24.134 6.605 364.735 747 365.482

Over tid   67.561   43.772    8.045    2.195  121.573      250  121.823

I alt  270.242  175.087   32.179    8.800  486.308      997  487.305

1) Inkl. omsætning vedrørende ophørt aktivitet
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Forklaringsnoter 

1. IAS 34.16A(i) Der skal oplyses om virkningen af ændringer i virksomhedens sammensætning i delårsperioden, 
herunder virksomhedssammenslutninger, overtagelse eller afhændelse af dattervirksomheder 
og langfristede investeringer, omstruktureringer og ophørte aktiviteter. 

Vi har i eksemplet illustreret alle oplysninger, der er påkrævet i forbindelse med aflæggelse af 
koncernregnskabet og årsregnskabet, jf. IFRS 5 Langfristede aktiver, som er bestemt for salg og 
ophørte aktiviteter.

2. IAS 34.15B(b), (d), (e), (h) Tab ved værdiforringelse, køb og salg af materielle aktiver og indgåede forpligtelser om køb af 
materielle aktiver er eksempler på oplysninger, som er krævet efter IAS 34.

Der skal oplyses om ændringer i forretningsaktiviteter eller økonomiske forhold, der påvirker 
dagsværdien af virksomhedens finansielle aktiver og finansielle forpligtelser, uanset om disse 
aktiver eller forpligtelser måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.
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Noter
 6 Omsætning (fortsat)

Regnskabsaflæggelse i en krisetid       Virksomheder kan udøve væsentlige skøn, relateret til indregning af omsætning, her-
under estimater vedrørende variable vederlag, og bør i så fald medtage relevante oplys-
ninger om disse skøn. Virksomheden skal vurdere væsentligheden af beslutninger, rela-
teret til situationen i Ukraine, herunder indvirningen af vedtagne restriktioner, som kan 
påvirke virksomhedens aktiviteter, eller COVID-19-pandemien, fx modifikation til eksiste-
rende salgsaftaler, fortsatte aftaler med kunder, som oplever økonomiske udfordringer 
som følge af COVID-19-pandemien, prisændringer eller volumenrabatter er elementer, der 
kan være relevant at oplyse i delårsregnskabet.

IAS 34.16A(i) 7 Ophørte aktiviteter og aktiver bestemt for salg1

Industri D A/S indgik den 7. februar 2022 en betinget aftale om salg af VVS Selskaber A/S til 
Stures VVS GmbH. Salgsprisen udgør 45,0 mio. kr., svarende til den regnskabsmæssige værdi 
pr. 31. december 2021 for koncernen. Aftalen forventes afsluttet, når de endelige detaljer er 
forhandlet på plads, og endelig myndighedsgodkendelse foreligger. Herefter indregnes resultat-
effekten i resultatopgørelsen for koncernen for 2022. Segmentet er klassificeret som ophørt 
aktivitet.

IAS 34.15B(b), (d), (e), (h) Som led i afviklingen af segmentet offentliggjorde Industri D A/S i maj 2022 bestyrelsens beslut-
ning om at afhænde segmentets sidste dattervirksomhed VVS Pak A/S. Forhandlinger om salget 
pågår og forventes afsluttet inden udgangen af 2022. På tidspunktet for offentliggørelsen blev 
visse aktiver i VVS Pak A/S nedskrevet til den lavere dagsværdi med fradrag for forventede salgs-
omkostninger. Nedskrivningen, 53 t.kr. før skat, er indregnet i resultatopgørelsen for koncernen 
under ophørte aktiviteter.2

Hovedtal for ophørte aktiviteter
t.kr. 1. halvår 2022 1. halvår 2021
Omsætning 34.632 32.179
Omkostninger  -29.125  -27.196
Periodens resultat før skat 5.507 4.983
Skat af periodens resultat   -1.932   -1.744
Periodens resultat efter skat   3.575   3.239
Nedskrivninger til dagsværdi -53 0
Skat af nedskrivninger       3       0
Værdireguleringer efter skat     -50       0
Periodens resultat af ophørte aktiviteter   3.525   3.239

Pengestrømme fra driftsaktivitet 4.975 5.261
Pengestrømme til investeringsaktivitet -9.892 -9.239
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet   8.903   6.835
Pengestrømme i alt   3.986   2.857

Materielle aktiver 39.922
Varebeholdninger 3.056
Tilgodehavender 9.007
Værdipapirer og likvider   8.643
Aktiver bestemt for salg i alt  60.628

Kreditinstitutter 2.401
Udskudt skat 504
Øvrige forpligtelser   6.312
Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg i alt   9.217

Side 24 ud af 35



54 | Illustrativ IFRS-delårsrapport 2022 | IAS 34

Forklaringsnoter 

1. IAS 34.16A(i) Der skal oplyses om effekten af ændringer i virksomhedens/koncernens sammensætning i del-
årsperioden, herunder virksomhedssammenslutninger. For virksomhedssammenslutninger, der 
er gennemført i den pågældende delårsperiode eller efter balancedagen for delårsregnskabet, 
men før denne er godkendt, skal delårsregnskabet indeholde de oplysninger, der kræves i IFRS 3 
Virksomhedssammenslutninger. 

 IAS 34.16A Da oplysningerne gives på år-til-dato grundlag, vil oplysninger om virksomhedssammenslutnin-
ger, foretaget i tidligere delårsperioder, skulle gengives i efterfølgende delårsperioder.

2. IFRS 3.B64(a)-(d) Virksomheden skal oplyse navnet på og give en beskrivelse af den overtagne virksomhed, over-
tagelsestidspunktet, formålet med erhvervelsen og procentandelen af overtagne stemmeberet-
tigede kapitalandele.

3. IFRS 3.B64(f) Virksomheden skal oplyse dagsværdien pr. overtagelsestidspunktet af det samlede betalte købs-
vederlag opdelt i hovedposter, herunder kontanter, immaterielle og materielle aktiver, påtagne 
forpligtelser, fx betingede købsvederlag, og egenkapitalinstrumenter.

4. IFRS 3.51, B64(l),(m)  Virksomheden skal oplyse den beløbsmæssige størrelse af transaktionsomkostninger forbundet 
med virksomhedsovertagelsen, hvis de er betalt af sælger, men refunderes af køber, eller hvis de 
er inkluderet som en del af købsvederlaget. Kravet gælder, uanset om disse er omkostningsført 
eller indregnet som en del af omkostningerne ved en aktieudstedelse eller gældsoptagelse. Des-
uden skal virksomheden oplyse de regnskabsposter, hvori omkostningerne indregnes.

5. IFRS 3.B67(a) Hvis den første indregning af virksomhedsovertagelsen ikke er færdiggjort for bestemte aktiver, 
forpligtelser, minoritetsinteresser eller købsvederlag, og beløbene indregnet i delårsregnskabet 
kun er foreløbige, skal følgende oplyses:
• Årsagen til at indregningen ikke er færdiggjort
• De aktiver, forpligtelser, minoritetsinteresser eller dele af købsvederlag, som er indregnet på 

et foreløbigt grundlag
• Art og beløb for korrektioner, der er indregnet i 12-måneders perioden efter virksomheds-

overtagelsen.

6. IFRS 3.B64(g) For betingede købsvederlag og godtgørelser skal virksomheden oplyse det indregnede beløb på 
overtagelsestidspunktet, en beskrivelse af aftalen og grundlaget for opgørelsen af beløbet, et 
skøn over mulige udfald (udiskonteret) eller, hvis dette ikke er muligt, skal det oplyses sammen 
med en beskrivelse af årsagen hertil. Hvis vederlag/godtgørelser ikke er beløbsmæssigt begræn-
sede, skal dette oplyses.

7. IAS 36.96 Den årlige nedskrivningstest for goodwill kan foretages på hvilket som helst tidspunkt på året, 
under forudsætning af at den testes på samme tidspunkt hvert år. Nedskrivningstests for CGU’er 
kan udføres uafhængigt af hinanden. En CGU, hvortil der er allokeret ny goodwill fra en virksom-
hedssammenslutning, skal testes inden udløbet af regnskabsåret.
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

Noter
 8 Køb af dattervirksomheder og aktiviteter1,5 

1. halvår 2022
IFRS 3.59(a), B64(a)-(d)  Industri D A/S har den 7. maj 2022 overtaget kontrollen over Ventilation Polen ved overtagelse 

af alle aktier. Ventilation Polen producerer og udvikler standardventilationsanlæg til industrielle 
kunder. Overtagelsen forventes at give Industri D A/S en øget andel af markedet for ventilations-
anlæg gennem adgang til Ventilation Polens kundeportefølje og distributionskanaler. Industri D 
A/S forventer ligeledes at realisere en omkostningsbesparelse gennem stordriftsfordele.2

IFRS 3.B64(f)  Købsvederlaget udgjorde 19,7 mio. kr.,3 hvoraf 19,4 mio. kr. er betalt kontant, og en del af veder-
laget er betinget, 250 t.kr. Likvide beholdninger i Ventilation Polen udgør 8,0 mio. kr., hvorefter 
det kontante købsvederlag andrager netto 11,4 mio. kr.

IFRS 3.B64(l),(m)  Koncernen har afholdt transaktionsomkostninger forbundet med overtagelsen for ca. 0,2 mio. kr. 
vedrørende juridiske rådgivere, der er indregnet i administrationsomkostninger i resultatopgø-
relsen for koncernen for 1. halvår 2022.4

IFRS 3.B64(q)(i),(ii)  For perioden siden overtagelsen har Ventilation Polen indgået i resultat af fortsættende aktivite-
ter med 0,1 mio. kr. og omsætningen med 26,9 mio. kr. Omsætningen og resultatet for koncer-
nen for halvåret 2022 (for de fortsættende aktiviteter), opgjort som om Ventilation Polen blev 
overtaget 1. januar 2022, udgør 515 mio. kr. henholdsvis 51,1 mio. kr.

IFRS 3.B64(i) t.kr.

Indregnet værdi 
på overtagelses-

tidspunktet
Immaterielle aktiver 12.599
Leasingaktiver 13.500
Materielle aktiver 8.362
Varebeholdninger 4.966
Tilgodehavender 2.507
Likvide beholdninger 7.975
Kreditinstitutter -9.303
Leasingforpligtelser -13.500
Udskudt skat -460
Leverandørgæld -4.404
Anden gæld -1.971

IFRS 3.B64(j) Eventualforpligtelser   -2.108
IFRS 3.B67(a) Overtagne nettoaktiver 18.163

Goodwill7     1.500
IFRS 3.B67(d) Samlet købsvederlag for virksomheden 19.663

Heraf likvid beholdning i Ventilation Polen -7.975
Udskudt betinget vederlag      -250  
Kontant købsvederlag, netto   11.438

IFRS 3.B64(g)  Koncernen er forpligtet til at betale yderligere et købsvederlag på op til 600 t.kr., hvis den over-
tagne virksomheds akkumulerede resultat af primær drift før skat over de næste 3 år overstiger 
1.800 t.kr. På overtagelsestidspunktet har koncernen indregnet 250 t.kr. som en forpligtelse 
vedrørende det yderligere betingede købsvederlag, svarende til dagsværdien pr. overtagelses-
tidspunktet.6
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Forklaringsnoter 

1. IFRS 3.B64(l) Virksomheden skal oplyse om transaktioner, der er foretaget for at indfri et kontraktligt eller 
ikke-kontraktligt forhold, der eksisterede før overtagelsen, og som ikke udgør en del af det 
aftalte vederlag. 

Oplysningerne skal omfatte en beskrivelse af transaktionen, den regnskabsmæssige behandling, 
beløbets størrelse, hvilke resultatposter, der påvirkes, og opgørelsesmetoden.

2. IFRS 3.B64(h) Virksomheden skal oplyse dagsværdi og kontraktlige bruttobeløb for væsentlige kategorier af 
overtagne tilgodehavender og det bedste skøn over de pengestrømme, som ikke forventes at 
kunne inddrives pr. overtagelsestidspunktet.

3.  I denne illustrative IFRS-delårsrapport er den overtagne eventualforpligtelse vist som en separat 
regnskabspost i balancen. Dette er ikke et eksplicit krav efter IFRS.

4. IFRS 3.22, B64(j) Eventualforpligtelser, som indregnes separat som en del af allokeringen af købsvederlaget for en 
virksomhedssammenslutning, er ikke omfattet af IAS 37. Den overtagne virksomhed skal imidler-
tid give de i IAS 37 krævede oplysninger. 

Hvis dagsværdien af en eventualforpligtelse, overtaget ved en virksomhedssammenslutning, 
ikke kan måles pålideligt og derfor ikke indregnes separat, skal den overtagende virksomhed 
allige vel give de i IAS 37 krævede oplysninger om eventualforpligtelsen sammen med årsagen til, 
at forpligtelsen ikke kan måles pålideligt.

 IAS 37.92 I sjældne tilfælde kan de krævede oplysninger svække virksomhedens position væsentligt i for-
hold til modparten — fx i forbindelse med en verserende retssag. I så fald kan de specifikke oplys-
ninger udelades, hvis der i stedet gives generelle oplysninger om forholdet. Anvendelse af und-
tagelsesbestemmelsen skal oplyses og begrundes.

5. IFRS 3.B67(c), IAS 37.85 For eventualforpligtelser, der er indregnet i en virksomhedssammenslutning, skal den overta-
gende virksomhed give de oplysninger, der kræves efter IAS 37.85: 
• En kort beskrivelse af forpligtelsens art og det forventede tidspunkt for eventuelle træk på 

virksomhedens økonomiske ressourcer.
• Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunktet for sådanne 

træk. Når det er nødvendigt for at give tilstrækkelig information, skal der gives oplysning om 
de væsentlige forudsætninger, der er opstillet for fremtidige begivenheder.

• Den beløbsmæssige størrelse af eventuel forventet godtgørelse med angivelse af aktiver.

6. IFRS 3.B64(k) Virksomheden skal give oplysning om den samlede forventede skattemæssigt fradragsberetti-
gede goodwill.

 IFRS 3.B64(e) Virksomheden skal give en kvalitativ beskrivelse af de faktorer, der udgør den indregnede good-
will, såsom forventede synergier fra sammenlægning af driften, immaterielle aktiver, der ikke 
opfylder kriterierne for separat indregning, eller andre faktorer. 

7. IFRS 3.B66 Hvis overtagelsestidspunktet for en virksomhedssammenslutning ligger efter regnskabsperio-
dens afslutning, men før delårsrapporten er godkendt, skal den overtagende virksomhed angive 
de oplysninger, som er påkrævet efter IFRS 3.B64, medmindre den første regnskabsmæssige 
behandling af virksomhedssammenslutningen er foreløbig på det tidspunkt, hvor delårsrappor-
ten bliver godkendt. I sådanne tilfælde skal den overtagende virksomhed beskrive, hvilke oplys-
ninger der ikke kunne gives og årsagen hertil.
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

Noter
 8 Køb af dattervirksomheder og aktiviteter (fortsat)
IFRS 3.B64(l) Koncernen og den overtagne virksomhed havde før overtagelsen et langvarigt kontraktligt leve-

randørforhold, hvor den overtagne virksomhed leverede komponenter og halvfabrikata til kon-
cernen baseret på Industri D A/S’ patenterede teknologi til forudfastsatte priser. Den overtagne 
virksomhed har haft ret til at sælge tilsvarende komponenter og halvfabrikata til andre virk-
somheder end Industri D A/S, men udelukkende på det nordamerikanske marked. Kontrakten 
indeholder en klausul, der giver koncernen mulighed for at ophæve kontrakten mod betaling af  
300 t.kr. til den overtagne virksomhed. Det kontraktlige forhold ophæves i forbindelse med 
virksomhedssammenslutningen. Dagsværdien af kontrakten er på overtagelsestidspunktet  
600 t.kr., hvoraf 200 t.kr. vedrører markedsværdien af kontrakten, og 400 t.kr. vedrører det 
ugunstige element af kontrakten i forhold til markedsværdien. Koncernen har allokeret 300 t.kr. 
af købsvederlaget til ophævelsen af leverandørkontrakten, svarende til det laveste beløb af ind-
frielsesbeløbet og det ugunstige element af kontrakten i forhold til markedsværdien.1 Beløbet er 
indregnet i andre driftsomkostninger i resultatopgørelsen. Den generhvervede rettighed er ind-
regnet som et separat immaterielt aktiv, 600 t.kr.

IFRS 3.B64(h) I overtagne tilgodehavender indgår tilgodehavender fra salg med en dagsværdi på 2.135 t.kr. 
Det kontraktlige tilgodehavende bruttobeløb er 2.467 t.kr., hvoraf 135 t.kr. vurderes ikke at 
kunne inddrives overtagelsestidspunktet.2

IFRS 3.B64(j), IAS 37.85, 86 Ved overtagelsen havde en af Ventilation Polens kunder anlagt sag mod virksomheden vedrø-
rende mangler ved et solgt anlæg. I Ventilation Polens regnskab var der ikke hensat hertil, da 
ledelsen i virksomheden vurderede, at det ikke var sandsynligt, at sagen ville blive tabt. Forhol-
det var derfor alene oplyst i noterne under eventualforpligtelser. I forbindelse med overtagelsen 
har Industri D A/S’ juridiske rådgivere gennemgået sagen med henblik på at fastsætte dagsvær-
dien af forpligtelsen på overtagelsestidspunktet. På grundlag heraf har Industri D A/S i forbin-
delse med overtagelsen indregnet en eventualforpligtelse på 2.108 t.kr. ved opgørelsen af good-
will vedrørende Ventilation Polen.3,4,5

IFRS 3.B64(e), (k) Efter indregning af identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser til dagsværdi er 
goodwill opgjort til 1.500 t.kr. Goodwill repræsenterer værdien af forskningsprojekter, hvis værdi 
er usikker som følge af, at projekterne er på et tidligt stadie, værdien af eksisterende medarbej-
derstab og knowhow samt forventede synergier fra sammenlægningen med Industri D-koncer-
nen. Den indregnede goodwill er ikke skattemæssigt afskrivningsberettiget.6

IFRS 3.B66 Virksomhedssammenslutninger efter balancedagen for delårsregnskabet7

Industri D A/S har den 27. juli 2022 overtaget 80 % af aktierne i Varmeselskab 4 A/S, som pro-
ducerer 2-strengs varmeanlæg til offentlige kunder. Industri D A/S har endnu ikke fuld indsigt i 
hele købet, herunder købesummen, som består af kontant købsvederlag på 123 mio. kr. samt 
en earn-out-betaling betinget af opnåede resultater i perioden 2022-2024. Det har derfor ikke 
været muligt at give de krævede oplysninger efter IFRS 3. Det forventes, at købet er endeligt 
opgjort ved offentliggørelsen af årsrapporten 2022.

1. halvår 2021
Industri D A/S overtog den 2. april 2021 alle aktier i Varmeselskab 2 A/S, der producerer og 
sælger forholdsvis ukomplicerede varmeanlæg af god kvalitet. Der henvises til årsrapporten for 
2021 for de nærmere detaljer vedrørende købet. 
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Forklaringsnoter 

1. IAS 34.16A(c)  Der skal oplyses om arten og den beløbsmæssige størrelse af poster, som er usædvanlige på 
grund af deres størrelse, art eller forekomst.

2. IAS 34.15B(a) Der skal oplyses om væsentlige nedskrivninger af varebeholdninger og tilbageførsler heraf. 

3. IAS 34.16A(d) Der skal oplyses om ændringer til de regnskabsmæssige skøn (art og beløb), der er anvendt i 
seneste delårsregnskab henholdsvis koncernregnskab og årsregnskab. 
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

Noter
 9 Usædvanlige poster1

IAS 34.16A(c) Delårsregnskabet er påvirket af følgende væsentlige usædvanlige poster:

Omsætning og produktionsomkostninger
Der er i delårsperioden afholdt omkostninger til udbedring af fejl på ventilationsanlæg leveret 
til en af koncernens større kunder. Levering af anlæggene fandt sted i perioden januar til marts 
2022, hvorefter fejlen blev konstateret. Efter aftale med kunden har koncernen i første halvår 
2022 afholdt omkostninger til udbedring af de konstaterede fejl. Som følge heraf har koncer-
nen foretaget en vurdering af, om der i overensstemmelse med indregningskriteriet for omsæt-
ning kunne ske indtægtsførsel ved levering eller om indtægtsførsel skulle udskydes, indtil fej-
lene var udbedret. Salgsværdien af de fejlbehæftede varer udgør 32,4 mio. kr. Som følge af den 
opgjorte værdi af forpligtelsen til at udbedre fejlene og den indgåede aftale med kunden om ikke 
at kunne kræve yderligere arbejder udført vedrørende de leverede anlæg, er det ledelsens vur-
dering, at koncernen har overført kontrollen, herunder de væsentligste risici og fordele tilknyttet 
ejendomsretten til anlæggene til kunden. Indregningskriterierne anses derfor for opfyldt for de 
pågældende anlæg, og indregning af salget som omsætning er sket. De afholdte omkostninger til 
udbedring af fejlene, i alt 2,2 mio. kr., er indregnet under produktionsomkostninger.

Andre driftsindtægter og -omkostninger
En mindre brand opstod i juni 2022 i en produktionsbygning. Omkostningerne i forbindelse med 
oprydning og retablering beløb sig til 5,7 mio. kr. og indgår under regnskabsposten ”Andre drifts-
omkostninger”. Modtagne erstatningssummer fra forsikringsvirksomheder, i alt 5,2 mio. kr., er 
indtægtsført under ”Andre driftsindtægter”. 

Der var ingen usædvanlige begivenheder i delårsperioden 1. januar — 30. juni 2021.

Regnskabsaflæggelse i en krisetid       Virksomheder, der i væsenligt omfang er påvirket af situationen i Ukraine og de indførte 
restriktioner, eller virksomheder, der har modtaget offentlige tilskud fra kompensations-
ordninger relateret til COVID-19-pandemien, bør oplyse herom i delårsrapporten, hvis det 
er væsentligt:

IAS 34.15B(a) 10 Nedskrivninger af varebeholdninger2,3

I løbet af 2. kvartal 2022 nedskrev koncernen varebeholdninger med i alt 10,7 mio. kr. ved-
rørende produkter indkøbt og produceret til en specifik kunde i Østeuropa, der er taget under 
rekonstruktionsbehandling. Nedskrivningen er indregnet under produktionsomkostninger. 

IAS 34.16A(d)  I koncernregnskabet og årsregnskabet for 2021 blev desuden indregnet en nedskrivning af vare-
beholdning til forventet nettorealisationsværdi. Nedskrivningen udgjorde 4,3 mio. kr. Efterføl-
gende har det vist sig, at det ikke er nødvendigt at kassere varer i et så stort omfang som for-
ventet. Der er derfor i første halvår af 2022 tilbageført 3,5 mio. kr. af den nedskrivning, der blev 
omkostningsført i koncernregnskabet og årsregnskabet for 2021.

Der var ingen usædvanlige nedskrivninger eller tilbageførsler på varebeholdninger i delårsperio-
den 1. januar — 30. juni 2021.

Regnskabsaflæggelse i en krisetid        Virksomheder, som har foretaget nedskrivninger af varebeholdninger som følge af situa-
tionen i Ukraine eller COVID-19-pandemien eller tilbageført tidligere nedskrivninger, skal 
oplyse dette i delårsregnskabet.
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Forklaringsnoter  

1. IAS 34.15B(b), (d), (e) Der skal oplyses om tab ved værdiforringelse, tilbageførsler heraf, køb og salg af materielle akti-
ver og indgåede forpligtelser om køb af materielle aktiver, hvis de er væsentlige for forståelsen 
af den aktuelle delårsperiode.

2. IAS 34.IEB35, IEB36 Det er i den illustrative IFRS-delårsrapport forudsat, at der ikke er opstået værdiforringelse af 
øvrige materielle aktiver. Der er derfor ikke behov for nedskrivning bortset fra aktiver, der er 
overført til ”Aktiver bestemt for salg”.

3. IAS 36.9 Virksomheden skal ved hver regnskabsafslutning vurdere, hvorvidt der er en indikation på, at et 
aktiv er værdiforringet. Hvis der eksisterer en sådan indikation, skal der foretages værdiforrin-
gelsestest. 
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

Noter
IAS 34.15B(d) 11 Materielle aktiver1,2

Køb og salg af materielle aktiver
I 1. halvår 2022 anskaffede koncernen aktiver for i alt 44,9 mio. kr. (1. halvår 2021: 85,1 mio. kr.), 
herunder aktiver overtaget ved virksomhedssammenslutninger (jf. note 8) for i alt 8,4 mio. kr. 
(1. halvår 2021: 7,2 mio. kr.). Anskaffelserne, bortset fra virksomhedskøbet i 1. halvår 2022, 
vedrører primært inventar til koncernens nye hovedsæde, mens anskaffelsen af Varmeselskab 2 
A/S var årsag til de store anskaffelser i 1. halvår 2021. 

Der er ikke i 1. halvår 2022 solgt aktiver for væsentlige beløb. I 1. halvår 2021 afhændede kon-
cernen aktiver med en samlet regnskabsmæssig værdi af 8,5 mio. kr., hvilket medførte en gevinst 
ved salget af aktiverne på 4,5 mio. kr. Beløbet er indregnet under ”Andre driftsindtægter”. 

Tilgang af leasingaktiver
Der er i 1. halvår 2022 primært sket tilgang af leasingaktiver i forbindelse med købet af Ven-
tilation Polen. Tilgangen på 13,5 mio. kr. vedrører primært selskabets lejemål og er opgjort til 
nutidsværdien af leasingforpligtelsen på overtagelsestidspunktet, idet lejebetingelserne er vur-
deret at være på markedsmæssige vilkår. Leasingforpligtelsen er opgjort til nutidsværdien af de 
resterende leasingbetalinger i den forventede restlejeperiode.

IAS 34.16A(d) Nedskrivningstest3

Som følge af en forventet reduktion af omsætningen på koncernens primære markeder blev der 
i koncernregnskabet og årsregnskabet 2021 foretaget en revurdering af genindvindingsværdien 
på produktionsanlæggene i Sverige.

Grundet de fortsatte afsætningsproblemer særligt på det svenske marked har ledelsen vurderet, 
at der må forventes en nedgang i de forventede fremtidige pengestrømme. Koncernen har der-
for i 1. halvår 2022 foretaget en revurdering af genindvindingsværdien brugt i koncernregnska-
bet og årsregnskabet 2021 for koncernens produktionsanlæg i Sverige.

Genindvindingsværdien er opgjort med udgangspunkt i produktionsanlæggets kapitalværdi, som 
er fastlagt ved anvendelse af forventede nettopengestrømme på basis af revurderede budgetter 
for årene 2022-2027 godkendt af ledelsen og med en diskonteringssats på 10 %. Ved revurde-
ring af penge strømmene har virksomheden som følge af markedsforholdene vurderet, at dæk-
ningsgraden for budgetperioden reduceres med 2,5 %-point årligt i de kommende 5 år.

Det vurderes imidlertid, at genindvindingsværdien overstiger den regnskabsmæssige værdi, og 
det ændrede estimat for genindvindingsværdien ændrer således ikke værdien af produktions-
anlæggene i Sverige i delårsregnskabet for 1. halvår 2022.

Regnskabsaflæggelse i en krisetid        Virksomheder bør som følge af situationen i Ukraine eller COVID-19-pandemien genover-
veje forudsætningerne om fremtidigt brug af materielle aktiver, herunder aktivets reste-
rende levetid og aktivets eventuelle restværdi. Materielle aktiver kan som følge af forhol-
dene være anvendt i mindre grad eller være overflødig i en periode, hvilket kan føre til, at 
virksomheden ændrer planer for anvendelsen af aktivet, hvilket kan medføre en revurde-
ring af den resterende levetid. Derudover kan en svag økonomi påvirke materielle aktivers 
restværdi.

IAS 34.15B(e) Investeringsforpligtelser
Ud over den i koncernregnskabet og årsregnskabet omtalte indgåede kontrakt vedrørende leve-
ring af et nyt ekstruderingsanlæg har koncernen i april 2022 kontraheret levering af nyt it-udstyr 
til en samlet værdi af 3,5 mio. kr. Levering forventes at finde sted i september 2022. It-udsty-
ret skal anvendes i koncernens nye hovedsæde i Handelsby, som blev taget i brug i august 2021.
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Forklaringsnoter 

1. IFRS 3.B67(d), IAS 34.16A(i) Delårsrapporten skal indeholde de oplysninger, der kræves i IFRS 3 Virksomhedssammenslut-
ninger, hvis der er gennemført virksomhedssammenslutninger i den pågældende delårsperiode 
eller efter balancedagen for delårsregnskabet, men før denne er godkendt. Oplysningskravet 
omfatter en afstemning af den regnskabsmæssige værdi af goodwill fra begyndelsen til slutnin-
gen af regnskabsperioden. 

2. IAS 34.IEB35, IEB36 Det er i den illustrative IFRS-delårsrapport forudsat, at der ikke er opstået værdiforringelse af 
øvrige materielle aktiver. Der er derfor ikke behov for nedskrivning. 

  IAS 34 kræver ikke, at der udarbejdes detaljeret nedskrivningstest ved afslutningen af hver del-
årsperiode. Der skal foretages en vurdering af, om der er indikationer på et nedskrivningsbehov 
i forhold til den seneste beregning. 

 IFRIC 10 Tidligere foretagne nedskrivninger på goodwill, fx i forbindelse med udarbejdelse af delårsregn-
skab for 1. kvartal, kan ikke tilbageføres i et senere delårsregnskab eller koncernregnskab og 
årsregnskab, selv om virksomheden i perioden frem til næste delår eller helår har foretaget til-
tag, der eliminerer nedskrivningsbehovet. Tilsvarende gælder for nedskrivninger af værdipapirer 
kategoriseret som ”disponible for salg”. 

 IAS 34.15B(b) Hvis der er indikation på værdiforringelse af goodwill, skal der foretages nedskrivningstest i for-
bindelse med udarbejdelsen af et delårsregnskab, uanset at den obligatoriske årlige værdiforrin-
gelsestest efter IAS 36 Værdiforringelse af aktiver udføres på et andet tidspunkt. IAS 34 kræver 
oplysninger om indarbejdede tab ved værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver eller 
andre aktiver og tilbageførsel af sådanne tab.

Hvis virksomheden i forbindelse med udarbejdelsen af delårsregnskabet har gennemført den 
årlige værdiforringelsestest af goodwill m.v. i henhold til IAS 36, er det ikke et krav i IAS 34, at de 
detaljerede oplysningskrav i henhold til IAS 36.134 gengives i delårsregnskabet.

 IAS 34.16A(d) IAS 34 kræver desuden, at der oplyses om ændringer til de regnskabsmæssige skøn (art og 
beløb), der er anvendt i seneste delårsregnskab henholdsvis koncernregnskab og årsregnskab. 
IAS 34 nævner som eksempel nedskrivninger.

 IAS 36.126 Formelt set skal nedskrivninger fordeles på funktioner. Er det ikke muligt, skal nedskrivnin-
gen, hvis væsentlig, indregnes på en separat linje i resultatopgørelsen med ekstra oplysninger i 
noterne. 

 IAS 34.15,15C, 36.131 Hvis det totale beløb for nedskrivning eller tilbageførsel heraf er uvæsentlig, og oplysning om 
grundlaget for nedskrivning efter IAS 36.130 udelades, skal der gives følgende oplysninger:
• den væsentligste gruppe af aktiver, der påvirkes af nedskrivningen eller tilbageførslen
• de vigtigste begivenheder og omstændigheder, der førte til nedskrivningen eller tilbage-

førslen.
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

Noter
 12 Immaterielle aktiver

t.kr. 1. halvår 2022 1. halvår 2021
IFRS 3.B67(d), IAS 34.16A(i) Goodwill1

Kostpris 1. januar 33.690 16.690
Tilgang    1.500     2.000
Kostpris 30. juni   35.190   18.690
Af- og nedskrivninger 1. januar 13.000 0
Nedskrivninger        0        0
Af- og nedskrivninger 30. juni   13.000        0
Regnskabsmæssig værdi 30. juni   22.190   18.690

Nedskrivningstest2

IAS 34.IEB35, IEB36 Den årlige nedskrivningstest for goodwill gennemføres pr. 30. september, efter færdiggørelse af 
budgetter og strategiplaner for den kommende 5-års periode. Pr. 30. juni 2022 har ledelsen vur-
deret, at der ikke er indikation på værdiforringelse af de regnskabsmæssige værdier for goodwill 
og immaterielle aktiver med ikke-begrænset brugstid, og der er derfor ikke gennemført nedskriv-
ningstest for disse aktiver pr. 30. juni 2022.

Igangværende udviklingsprojekter omfatter bl.a. udvikling af nye varmeanlæg (KSUF). Udvik-
lingsprojektet blev overtaget som led i erhvervelsen af Varmeselskab 2 A/S i 2021. Den regn-
skabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgjorde i alt 16,4 mio. kr. Systemerne blev i første 
omgang forventet færdigudviklet i løbet af 2022, men færdiggørelsen er forsinket, hvilket gør, at 
den forventede stigning i aktivitetsniveauet er udeblevet. 

Ledelsen har derfor pr. 30. juni 2022 gennemført en værdiforringelsestest af den regnskabs-
mæssige værdi af igangværende udviklingsprojekter. Det vurderes, at genindvindingsværdien 
overstiger den regnskabsmæssige værdi, hvorfor der ikke er foretaget nedskrivning af udvik-
lingsprojekterne. 

Vurderingen af genindvindingsværdien er baseret på nytteværdi. Nytteværdien opgøres ved dis-
kontering af forventede nettopengestrømme på basis af revurderede budgetter for årene 2022-
2027, der er godkendt af ledelsen, med en diskonteringsfaktor før skat på 12 %.

Regnskabsaflæggelse i en krisetid       Virksomheden skal på balancedagen vurdere, hvorvidt der er indikationer på værdifor-
ringelse. Som følge af situationen i Ukraine eller COVID-19-pandemiens udvikling kan der 
være både eksterne og interne indikationer på, at aktiver eller CGU’er kan være værdifor-
ringede, fx fald i aktie- og råvarepriser, ændringer i markedsrenter, nedlukning af prdukti-
onsfaciliteter og butikker, reduceret efterspørgsel og dermed omsætning og ændringer i 
salgspriser for varer og tjenesteydelser. 

Den negative påvirkning kan medføre ændringer, der bør afspejles i prognoser og budget-
ter over de forventede fremtidige pengestrømme. Virksomheden skal således vurdere, om 
headroom pr. 31. december var tilstrækkelig til, at der ikke skal udarbejdes en ny impair-
ment test i forbindelse med delårsrapporten.
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Forklaringsnoter 

1. IAS 34.16A(e) Der skal gives oplysninger om udstedelse, tilbagekøb og indløsning af obligationer, aktier og 
andre egenkapitalinstrumenter samt optagelse og tilbagebetaling af gæld.

2. IAS 34.15B(i) Manglende tilbagebetaling af lån eller misligholdelse af låneaftaler, hvor forholdene ikke er bragt 
i orden inden udgangen af delårsperioden, skal oplyses. 

3. IAS 34.16A(e) Der skal gives oplysninger om udstedelse, tilbagekøb og indløsning af obligationer, aktier og 
andre egenkapitalinstrumenter samt optagelse og tilbagebetaling af gæld. Selv om det ikke er 
nævnt eksplicit, vil oplysning om aktiebaseret vederlæggelse være omfattet af denne bestem-
melse, når det er af betydning for forståelsen af den pågældende delårsperiode.

4.  Selv om det ikke er et specifikt krav efter IAS 34, kan oplysning om ændring af den effektive 
skatte procent være af væsentlig betydning for forståelsen af den pågældende delårsperiode. 
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

Noter
IAS 34.16A(e) 13 Kapitalforhold1,2

Koncernen har i første kvartal gennemgået sin låneportefølje. Som følge af det stigende rente-
niveau har ledelsen valgt at indfri en del af porteføljen, primært den variabelt forrentede del, 
og omlagt til fastforrentede længerevarende lån. Desuden er der optaget nye lån for i alt 
85,1 mio. kr., dels til indfrielse af eksisterende lån, og dels til finansiering af de forventede opkøb 
inden for segmentet Ventilationsanlæg på østeuropæiske markeder. Bestyrelsen besluttede sam-
tidig en kapitaludvidelse til finansiering af denne ekspansion. Kapitaludvidelsen fandt sted i april 
2022 med indskud af 2.500 aktier til kurs 4.800. Omkostninger ved kapitaludvidelsen udgjorde 
82 t.kr. De udstedte aktier har samme rettigheder som øvrige aktier. 

De indfriede henholdsvis optagne lån i 2. kvartal 2022 er følgende:

Optaget/indfriet Valuta Udløb Låntype

Regnskabs-
mæssig værdi 

1. halvår 
2022

t.kr.
Optaget DKK 2047 Fast 85.090
Indfriet DKK 2031 Variabel 39.776
Indfriet Øvrige 2026 Variabel 3.893

Regnskabsaflæggelse i en krisetid       Virksomheden kan i løbet af delårsperioden have indgået nye aftaler om yderligere finan-
siering, ændret vilkårene for eksisterende lån eller pr. balancedagen for delårsrappor-
teringen stå i en situation, hvor virksomheden ikke længere opfylder lånebetingelserne 
(covenants). I sådanne tilfælde skal virksomheden overveje om ændringer i eksisterende 
kontraktmæssige forhold repræsenterer en væsentlig ændring eller potentielt en afslut-
ning af en kontrakt, som i begge tilfælde vil have regnskabsmæssige konsekvenser.

 14 Aktiebaseret vederlæggelse3

Koncernen etablerede i 2018 et aktieoptionsprogram for direktionen og ledende medarbej-
dere. Ordningen er beskrevet i koncernregnskabet og årsregnskabet for 2021. I januar 2022 
har koncernen tildelt ledelse og medarbejdere yderligere 2.000 stk. aktieoptioner (januar 2021: 
2.000 stk.) på følgende vilkår og betingelser: 

Tildelingstidspunkt Antal stk.
Udnyttelses-

tidspunkt
Dagsværdi  
pr. option

Januar 2022 2.000 2025-2027 489

Forudsætninger for opgørelsen af dagsværdien på tildelingstidspunktet er som følger:
Gennemsnitlig aktiekurs (kr.) 4.700
Udnyttelseskurs (kr.) 4.700
Forventet volatilitet 25 %
Forventet løbetid 3 år
Forventet udbytte pr. aktie 8 %
Risikofri rente (baseret på danske statsobligationer) 3,6 %

 15 Skat af resultat af fortsættende aktiviteter4

Koncernens effektive skattesats for fortsættende aktiviteter for delårsperioden 1. januar — 
30. juni 2022 var 26,5 % mod 29,0 % for delårsperioden 1. januar — 30. juni 2021. 

Den effektive skattesats på 26,5 % består af skat af periodens resultat, 22 %, og ikke-fradrags-
berettigede omkostninger m.v., 4,5 %.
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Forklaringsnoter 

1. IAS 34.16A(d) Der skal gives oplysning om ændringer i regnskabsmæssige skøn (art og beløb) udøvet i tidligere 
delårsperioder eller i det foregående regnskabsår.

Skønnet over indregnede udskudte skatteaktiver kan blive påvirket af udviklingen i den generelle 
samfundsøkonomi. Prognoser for forventning til fremtiden skal opdateres, så der tages højde for 
de aktuelle forhold. 

2. IAS 34.15B(c) Der skal oplyses om tilbageførsel af hensættelser til omstrukturering. 

Desuden bør der gives informationer om væsentlige ændringer i hensættelser i løbet af delårs-
perioden. 

3. IAS 34.15B(f) Der skal gives oplysninger om afgørelse af retssager.

 IAS 34.15B(m) Der skal oplyses om ændringer til eventualaktiver og eventualforpligtelser siden balancedagen 
for det seneste koncernregnskab og årsregnskab.

4. IFRS 3.B67(c) For eventualforpligtelser, der er indregnet i en virksomhedssammenslutning, skal den over-
tagende virksomhed give følgende oplysninger, der kræves efter IAS 37.84 og 85: 

 IAS 37.84  • Den regnskabsmæssige værdi ved delårsperiodens begyndelse og slutning.
• Yderligere hensættelser foretaget i delårsperioden, herunder forøgelse af eksisterende hen-

satte forpligtelser.
• Forbrug af hensatte forpligtelser (dvs. beløb, som er afholdt og modregnet i den hensatte for-

pligtelse i delårsperioden).
• Ikke-forbrugte hensatte forpligtelser, som er tilbageført i delårsperioden.
• Delårsperiodens stigning i det diskonterede beløb som følge af tidsforløbet og virkningen af 

eventuelle ændringer i diskonteringssatsen.
 IAS 37.85 • En kort beskrivelse af forpligtelsens art og det forventede tidspunkt for eventuelle træk på 

virksomhedens økonomiske ressourcer.
• Indikation af usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af eller tidspunktet for sådanne 

træk. Når det er nødvendigt for at give tilstrækkelig information, skal der gives oplysning om 
de væsentlige forudsætninger, der er opstillet for fremtidige begivenheder.

• Den beløbsmæssige størrelse af eventuel forventet godtgørelse med angivelse af aktiver, der 
er blevet indregnet for den forventede godtgørelse.

5. IAS 37.84 Der er ikke krav om sammenligningstal for oplysninger efter IAS 37.84. 
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

Noter
IAS 34.16A(d) 16 Udskudte skatteaktiver1

Koncernen havde ultimo 2021 indregnet udskudte skatteaktiver med 4.690 t.kr. efter nedskriv-
ning på 417 t.kr.

Koncernen har som følge af de stigende afsætningsvanskeligheder vurderet, at der ikke med 
tilstrækkelig sandsynlighed kan genereres skattepligtige overskud inden for overskuelig frem-
tid til fuldt ud at udnytte de indregnede skatteakiver inden for overskuelig fremtid. Koncernen 
har derfor vurderet, at de indregnede skatteaktiver ultimo 2021 yderligere skal nedskrives med  
333 t.kr. pr. 30. juni 2022. 

Regnskabsaflæggelse i en krisetid        Sandsynligheden for en fremtidig realisation af fremførbare skattemæssige underskud kan 
ændres væsentligt med situationen i Ukraine eller COVID-19-pandemien. Virksomheden 
skal overveje indvirkningen af den eventuelle nedgang i virksomhedens økonomiske pro-
gnoser for fremtidige skattepligtige fortjenester og tilbageførsler af skattepligtige midler-
tidige forskelle.

IAS 34.15B(c) 17 Hensatte forpligtelser2

Varmeselskabet 2 A/S foretog i 2021 hensættelse til omstrukturering på i alt 13,4 mio. kr. 
Omstruktureringsplanen omfattede fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere og opsigelse af 
lejemål. Ikke alle oprindeligt offentliggjorte opsigelser forventes gennemført, hvorfor der er til-
bageført 2,5 mio. kr. af denne hensættelse. Der er i 1. halvår 2022 i alt anvendt 7,8 mio. kr. af 
hensættelsen i henhold til omstruktureringsplanen.

 18 Eventualforpligtelser3

IAS 34.15B(f) En kunde til Ventilation Polen har anlagt sag mod det russiske selskab vedrørende mangler ved et 
solgt anlæg (jf. note 8). 

IFRS 3.B67(c), IAS 37.84 Eventualforpligtelsen indregnet i forbindelse med virksomhedsovertagelsen har udviklet sig som 
følger:4

t.kr. 20225

Regnskabsmæssig værdi 1. januar 0
Overtagelse af Ventilation Polen 2.108
Værdiregulering til dagsværdi 0
Valutakursomregning      10
Regnskabsmæssig værdi 30. juni   2.118

Der er ikke siden overtagelsen fremkommet yderligere oplysninger om tidspunkt for sagens 
afklaring.

IAS 34.15B(m) Koncernen var herudover ultimo 2021 part i enkelte igangværende retssager, som ikke var ind-
regnet i balancen. I løbet af foråret 2022 er sagerne afsluttet, uden at nogen af parterne er ble-
vet pålagt at betale en erstatning.

Der er ikke herudover sket ændringer i eventualforpligtelser eller i eventualaktiver siden koncern-
regnskabet og årsregnskabet for 2021.
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Forklaringsnoter 

1. Del-BEK § 9, stk. 2 Ud over oplysningerne afgivet i ledelsesberetningen om større transaktioner foretaget med 
nærtstående parter, skal virksomheden også give oplysninger om transaktioner med nærtstå-
ende parter, hvis de er væsentlige for forståelsen af den pågældende delårsperiode.

 IAS 34.15B(j) Ved oplysning om transaktioner med nærtstående parter skal virksomheden vurdere omfanget 
af oplysninger i det sammendragne delårsregnskab. Hvis arten og omfanget af transaktionerne 
er i overensstemmelse med tidligere perioder, kan oplysninger alligevel efter vores opfattelse 
være krævet, hvis beløbene er væsentlige.

Dette medfører, at man tillige skal beskrive ændringer i relationer med nærtstående parter.

2. IAS 34.16A(j) En række af oplysningskravene i IFRS 13 vedrørende tilbagevendende og ikke-tilbagevendende 
dagsværdimålinger for finansielle instrumenter i niveau 1, 2 og 3 i dagsværdihierarkiet er også 
gældende for delårsregnskaber.

De nedenfor oplistede oplysningskrav er ikke fuldstændige, men er kun dem, der er relevante for 
den beskrevne situation i Industri D A/S. For yderligere oplysningskrav henvises til vores tjekliste 
til delårsrapporten på www.ey.com/dk.

 IFRS 13.93(a) • Dagsværdien for hver kategori af aktiver og forpligtelser ved slutningen af regnskabsperio-
den.

 IFRS 13.93(b) • Inden for hvilket niveau i dagsværdihierarkiet, dagsværdimålingerne er kategoriseret (niveau 
1, 2 eller 3).

 IFRS 13.93(d) • En beskrivelse af værdiansættelsesmetoder og input, der er anvendt til måling af dagsværdien 
(niveau 2 og 3).

• Kvantitative oplysninger om de væsentlige ikke-observerbare input, der er anvendt i forbin-
delse med dagsværdimålingen (niveau 3).

 IFRS 13.93(e) • En afstemning af primo- til ultimosaldi, med særskilt præsentation af periodens ændringer i 
relation til (niveau 3):

 IFRS 13.93(e)(i) • Periodens samlede gevinst eller tab og de(n) linjer i resultatopgørelsen, hvor disse gevin-
ster eller tab er indregnet.

 IFRS 13.93(e)(ii) • Periodens samlede gevinst eller tab indregnet i anden totalindkomst og de(n) linjer i anden 
totalindkomst, hvor disse gevinster eller tab er indregnet. 

 IFRS 13.93(e)(iii) • Køb, salg, udstedelser og indfrielser (hver type ændring vises særskilt).
 IFRS 13.93(f) • Periodens samlede gevinst eller tab, der er indeholdt i det resultat, som kan henføres til 

ændringen i urealiserede gevinster eller tab vedrørende de aktiver og forpligtelser nævnt i 
IFRS 13.93(e)(i) på balancedagen, og de(n) særskilte linje(er) i resultatopgørelsen, hvor de 
urealiserede gevinster eller tab indregnes (niveau 3).

 IFRS 13.93(g) • En beskrivelse af virksomhedens værdiansættelsesproces (niveau 3).
  IFRS 13.93(h)(i)  • Beskrivelse af dagsværdimålingens følsomhed over for ændringer i ikke-observerbare input 

for alle sådanne målinger (niveau 3).
    • Beskrivelse af eventuelle indbyrdes sammenhænge mellem disse input og andre ikke-ob-

serverbare input, samt hvordan de kan forøge eller formindske virkningen af ændringer i de 
ikke-observerbare input på dagsværdimålingen (niveau 3).

  IFRS 13.93(h)(ii)  • Væsentlige påvirkninger på den beregnede dagsværdi af ændringer af en eller flere af de 
ikke-observerbare input for at afspejle rimeligt sandsynlige alternative forudsætninger, og 
hvordan ændringerne til dagsværdien er beregnet (niveau 3).

  IFRS 13.94  • Tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre afstemning til de særskilte linjer i balancen. 
 IFRS 13.95  • Politik for hvornår overførsler mellem niveauer i dagsværdihierarkiet anses for at have fundet 

sted.

 IFRS 13.99 Oplysningerne skal præsenteres i tabelform, medmindre andet format er mere hensigtsmæssigt.

3. IFRS 7.25-26, 29(a),  
IAS 34.16A(j)

 For hver kategori af finansielle aktiver og forpligtelser oplyses dagsværdien på en sådan måde, at 
det er muligt at sammenligne dagsværdien med den regnskabsmæssige værdi. Oplysninger om 
dagsværdien kan udelades, hvis den bogførte værdi ikke afviger væsentligt fra dagsværdien.

  

http://www.ey.com/dk/da/home
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

Noter
IAS 34.15B(j) 19 Nærtstående parter1

Bestyrelse og direktion
Der har ud over ledelsens aflønning og aktieoptionsprogrammer som omtalt i note 14 ikke været 
transaktioner med direktion og bestyrelse.

Associerede virksomheder 
Nærtstående parter omfatter de associerede virksomheder, jf. note 12 i koncernregnskabet og 
årsregnskabet 2021, hvori Industri D A/S har betydelig indflydelse.

Samhandel og mellemværender med associerede virksomheder har været som følger:

t.kr.
1. halvår 

2022 31/12 2021 1. halvår 2021
Varesalg 633 - 445
Varekøb 1.493 - 1.431
Renter 201 - 193

Tilgodehavender 344 0 0
Gældsforpligtelser 3.138 2.600 2.549

IAS 34.16A(j) 20 Finansielle risici og dagsværdimåling2,3

Nedenfor er oplistet de for koncernen relevante oplysningskrav i relation til koncernens rente -
swap, hensættelsen til det betingede købsvederlag og værdipapirbeholdningen. 

Renteswappen er klassificeret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet med tilbagevendende dags-
værdimålinger. Det betingede vederlag måles til dagsværdi ved brug af ikke-observerbare input 
på et tilbagevendende grundlag. Dele af værdipapirbeholdningen er kategoriseret i niveau 3 i 
dagsværdihierarkiet med tilbagevendende dagsværdimålinger.

1. halvår 2022 1. halvår 2021

IFRS 7.25, 13.93(a)-(b), 94 t.kr. Dagsværdi

Regn-
skabs- 

mæssig 
værdi Dagsværdi

Regn-
skabs- 

mæssig 
værdi

Finansielle aktiver 
Afledte finansielle instrumenter til sikring af  
fremtidige pengestrømme — niveau 3 1.020 1.020 467 467
Andre kapitalandele — niveau 3 1.765 1.765 0 0
Værdipapirer — niveau 1 50.665 50.665 30.797 30.797

Finansielle forpligtelser 
Afledte finansielle instrumenter til sikring af  
fremtidige pengestrømme — niveau 3 5.296 5.296 3.536 3.536
Betinget købsvederlag — niveau 3 250 250 0 0

IFRS 13.95 Koncernens politik er at indregne overførsler mellem de forskellige kategorier fra det tidspunkt, 
hvor en begivenhed eller ændring i forholdene medfører, at klassifikationen ændres. Der har ikke 
været overførsler mellem enkelte niveauer i 1. halvår 2022 eller 1. halvår 2021.
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

Noter
IAS 34.16A(j) 20 Finansielle risici og dagsværdimåling (fortsat)
IFRS 13.93(e) Afstemning af tilbagevendende dagsværdireguleringer kategoriseret i niveau 3 i dagsværdi-

hierarkiet:

t.kr. 1. halvår 2022 1. halvår 2021
Regnskabsmæssig værdi 1. januar -3.069 -4.198
Køb 1.160 0
Gevinst/tab 0 0
Gevinst/tab i anden totalindkomst -60 1.129
Salg -792 0
Overførsler til/fra niveau 3         0         0
Regnskabsmæssig værdi 30. juni   -2.761   -3.069

Metoder og forudsætninger for opgørelsen af dagsværdier
IFRS 13.93(g) Metoder og forudsætninger for opgørelsen af dagsværdier er fastlagt i koncernens finanspolitik, 

som opdateres årligt og godkendes af bestyrelsen.

Dagsværdier skal i videst muligt omfang opgøres med udgangspunkt i eksterne oplysninger som 
bedst muligt afspejler aktivers eller forpligtelsers værdier, så modifikation af parametre, bereg-
ningsmodeller eller anvendelse af subjektive skøn minimeres.

Afledte finansielle instrumenter
Koncernen anvender renteswaps og valutaterminskontrakter til at afdække koncernens risici 
relateret til variabilitet i pengestrømme som følge af udsving i renteniveauet og valutakurser. 

IFRS 13.93(d), (g) Valutaterminskontrakter og renteswaps værdiansættes efter almindeligt anerkendte værdian-
sættelsesteknikker baseret på relevante observerbare swap-kurver og valutakurser. Der anven-
des både eksternt og internt beregnede dagsværdier baseret på tilbagediskontering af frem-
tidige pengestrømme. Hvor der anvendes internt beregnede dagsværdier, bliver disse afstemt 
kvartalsvis med de eksternt beregnede værdier. 

IFRS 13.93(d), (g) Dagsværdien af afledte finansielle instrumenter beregnes ved hjælp af værdiansættelses-
modeller, såsom tilbagediskonterede pengestrømsmodeller. De forventede pengestrømme for 
den enkelte kontrakt baseres på observerbare markedsdata, såsom rentekurver og valutakur-
ser. Dagsværdien er endvidere baseret på ikke-observerbare data, eksempelvis valutavolatilite-
ter, korrelationer mellem rentekurver, valutakurser og kreditrisici.  

Betinget købsvederlag
IFRS 3.B67(b), 13.93(b), (d), (g)
IFRS 13.93(h)(i)

IFRS 13.93(h)(ii)

 Dagsværdien af det betingede købsvederlag omtalt i note 8 (niveau 3 i dagsværdihierarkiet) 
er baseret på vægtede sandsynligheder af vurderede mulige betalinger, tilbagediskonteret til 
nutidsværdi. Vigtige ikke-observerbare input omfatter den forventede årlige vækst i omsætnin-
gen (3-8 % afhængigt af scenario for mulig betaling), forventet vækst i primær drift før skat 
(2-4 %) og diskonteringsrenten (7-9 %). Den estimerede dagsværdi forøges ved højere årlig vækst 
i omsætningen, højere primær drift før skat og ved lavere diskonteringsrente.

Ledelsen vurderer, at en ændring af de ovennævnte ikke-observerbare input for at afspejle andre 
rimeligt sandsynlige forudsætninger ikke ville resultere i en væsentlig ændring i estimeret dags-
værdi.
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

Noter
 20 Finansielle risici og dagsværdimåling (fortsat)

Andre kapitalandele
IFRS 13.93(d), (g) Koncernen ejer en mindre beholdning af unoterede danske aktier, som værdiansættes på bag-

grund af markedsmultipler for en gruppe af sammenlignelige børsnoterede aktier reduceret 
med en skønnet faktor for handel på et unoteret marked. De anvendte markedsmultipler for de 
anvendte børsnoterede virksomheder er P/E (i intervallet 7-9) og kurs/indre værdi (i intervallet 
0,9-1,0) såvel pr. 30. juni 2022 som pr. 30. juni 2021.

Regnskabasaflæggelse i en krisetid       Dagsværdimåling

Dagsværdiansættelsen kan være påvirket af væsentlig usikkerhed på grund af den nuvæ-
rende situation i Ukraine eller som følge af COVID-19-pandemien, hvilket medfører et bre-
dere spænd i dagsværdiestimater. Virksomheder skal foretage en vurdering med henblik 
på at bestemme den værdi i dagsværdispændet, der bedst repræsenterer dagsværdien 
under de givne omstændigheder.

Den nuværende volatilitet i markedspriserne afspejler ikke nødvendigvis dagsværdien, 
eftersom priserne kan stamme fra ikke-regulære transaktioner.

En væsentlig nedgang i volumen eller aktivitet i markedet kan også påvirke de værdi-
ansættelses teknikker, der anvendes til dagsværdimålingen. Virksomhederne vil have 
behov for at vurdere, hvordan disse teknikker er anvendt, og hvorvidt input er observer-
bare på balancedagen. 

       Finansielle risici

Virksomheder med koncentrationer af risici kan stå over for større risiko for tab end andre 
virksomheder. IFRS 7.34(c) kræver, at koncentration af risiko skal oplyses, hvis ikke det 
fremgår tydeligt af de risikooplysninger, der er givet.

Derfor skal virksomhederne overveje at inkludere følgende information:
• En beskrivelse af hvordan ledelsen fastlægger koncentrationer af risici
• En beskrivelse af de fælles karakteristika som kendetegner hver enkelt koncentration, fx 

geografisk fordeling af modparter ved grupper af lande, enkelte lande eller regioner inden 
for landene og/eller brancher

• Risikoeksponeringens værdi, som er associeret med alle finansielle instrumenter, der deler 
det karakteristika.

Virksomheder, som har identificeret koncentrationer af aktiviteter i områder eller bran-
cher, som er påvirket af enten situationen i Ukraine eller COVID-19-pandemien, og ikke tid-
ligere har oplyst om koncentrationer af risici, fordi de ikke mente, at de var sårbare over 
disse risici på mellemlang sigt, skal nu overveje at give oplysning herom.

Tilsvarende er likviditetsrisikoen i det nuværende økonomiske miljø steget. Derfor forven-
tes det, at de oplysninger, der kræves af IFRS 7 på dette område, vil afspejle eventuelle 
væsentlige ændringer i lividitetssituationen. 
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Forklaringsnoter 

1.  Afstemningen af likvider er ikke et krav efter IAS 34. 

2. IAS 34.16A(h) Der skal gives oplysning om begivenheder efter balancedagen for delårsrapporten, som ikke er 
afspejlet i regnskabstallene.

3.  Det anførte forhold er et eksempel på en ikke-regulerende begivenhed efter delårsregnskabets 
balancedag, hvorfor der ikke er foretaget nedskrivning af tilgodehavendet på balancedagen.
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Koncernregnskab 1. januar — 30. juni

Noter
 21 Likvider1

1. halvår 2022 1. halvår 2021
Værdipapirer, løbetid under 3 måneder 261 0
Likvide beholdninger 151.416 139.541
Likvide beholdninger klassificeret som aktiver bestemt for salg     8.643         0
Likvider 30. juni   160.320   139.541

IAS 34.16A(h) 22 Begivenheder efter delårsperiodens udløb2,3

En af koncernens store danske kunder er som følge af en brand erklæret konkurs i juli 2022. Til-
gode  havendet hos kunden udgør 15,0 mio. kr. pr. 30. juni 2022. Der er usikkerhed om størrel-
sen af dividenden fra konkursboet, herunder afklaringen af dækningen fra kundens forsikrings-
selskab. Tilgodehavendet er ikke nedskrevet pr. 30. juni 2022.

Køb af Varmeselskab 4 A/S, jf. note 8.

Regnskabsaflæggelse i en krisetid        Virksomheder skal oplyse om væsentlige forhold efter delårsperiodens udløb vedrørende 
situationen i Ukraine eller COVID-19-pandemien, som ikke er reflekteret i delårsrapporten 
og som kan have indvirkning på virksomheden.

 23 Øvrige forhold
Bestyrelsen har påbegyndt processen med at finde en afløser for den administrerende direktør 
G. Andersen, hvis kontrakt udløber primo 2023.
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Appendiks 2 Illustration af delårsperioder 

Appendiks 3 Forkortelser m.v.
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Forklaringsnoter

1. Del-BEK § 11 Der er ikke krav om review af delårsregnskaber. 

 Erklærings-

 bekendtgørelsen § 12  Efter erklæringsbekendtgørelsen skal der ikke afgives en udtalelse om ledelsesberetningen, hvis 
delårsregnskabet er reviewet. 

Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at reviewet skal omfatte hele delårsregnskabet, dvs. inde-
værende periodes regnskab og sammenligningstal.

IAS 34 tillader, at krævede oplysninger efter IAS 34 kan placeres i ledelsesberetningen. Hvis 
krævede oplysninger efter IAS 34 placeres i delårsrapportens ledelsesberetning, skal review af 
delårsregnskabet ligeledes omfatte disse specifikke oplysninger i ledelsesberetningen. Desuden 
skal der gives specifik reference fra regnskabsdelen af delårsrapporten (fx i en note) til de afsnit 
i ledelsesberetningen, hvor de krævede oplysninger er præsenteret.

2.  Erklæringen afgives i henhold til ISRE 2410 DK Review af et perioderegnskab udført af selskabets 
uafhængige revisor.
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Appendiks 1 | Review-erklæring 

Den uafhængige revisors erklæring1,2

  Til kapitalejerne i Industri D A/S
Vi har udført review af det sammendragne delårsregnskab for Industri D A/S for perioden 
1. januar — 30. juni 2022, som omfatter sammendrag af resultatopgørelse, totalindkomstopgø-
relse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Det sammendragne del-
årsregnskab er udarbejdet efter IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU 
og yderligere krav i årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for det sammendragne delårsregnskab
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af det sammendragne delårsregnskab i overensstem-
melse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere krav i års-
regnskabsloven. 

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at 
udarbejde det sammendragne delårsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det sammendragne delårsregnskab. Vi har udført 
vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af et perioderegn-
skab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. 

Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der 
giver os grund til at mene, at det sammendragne delårsregnskab som helhed ikke i alle væsent-
lige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnska-
ber som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven. Denne standard kræver også, at 
vi overholder relevante etiske krav.

Et review af det sammendragne delårsregnskab i overensstemmelse med den internationale 
standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæ-
ringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært omfatter fore-
spørgsler til ledelsen og andre i selskabet, hvor dette måtte være relevant, samt anvendelse af 
analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision 
udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklu-
sion om det sammendragne delårsregnskab.

Konklusion
Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at kon-
kludere, at det sammendragne delårsregnskab ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i 
overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderli-
gere krav i årsregnskabsloven.

København, den 1. august 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

XX  XX  
statsaut. revisor  statsaut. revisor  
mne12345  mne23456
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Appendiks 2 | Illustration af delårsperioder1),2) 

Selskaber der kun  
offentliggør  
halvårsrapporter

Selskaber der offentliggør delårsrapporter  
for 1., 2. og 3. kvartal

Halvårsrapport 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
Resultatopgørelse
Totalindkomstopgørelse
For delårsperioden 1/1-30/6 2022 1/1-31/3 2022 1/4-30/6 2022 1/7-30/9 2022
For perioden forrige år 1/1-30/6 2021 1/1-31/3 2021 1/4-30/6 2021 1/7-30/9 2021
Akkumuleret 1/1-30/6 2022 1/1-30/9 2022
Akkumuleret forrige år 1/1-30/6 2021 1/1-30/9 2021

Balance
Pr. 30/6 2022 31/3 2022 30/6 2022 30/9 2022
Pr. årsrapport 31/12 2021 31/12 2021 31/12 2021 31/12 2021
Pr. (frivilligt) 30/6 2021 31/3 2021 30/6 2021 30/9 2021

Egenkapitalopgørelse
For delårsperioden 1/1-30/6 2022 1/1-31/3 2022 1/1-30/6 2022 1/1-30/9 2022
For perioden forrige år 1/1-30/6 2021 1/1-31/3 2021 1/1-30/6 2021 1/1-30/9 2021

Pengestrømsopgørelse 
For delårsperioden 1/1-30/6 2022 1/1-31/3 2022 1/1-30/6 2022 1/1-30/9 2022
For perioden forrige år 1/1-30/6 2021 1/1-31/3 2021 1/1-30/6 2021 1/1-30/9 2021

Nøgletal
For delårsperioden 1/1-30/6 2022 1/1-31/3 2022 1/1-30/6 2022 1/1-30/9 2022
Fra seneste årsrapport (kun nøgletal for balancen) 1/1-31/12 2021 1/1-31/12 2021 1/1-31/12 2021 1/1-31/12 2021
For perioden forrige år 1/1-30/6 2021 1/1-31/3 2021 1/1-30/6 2021 1/1-30/9 2021

1) Det forudsættes, at selskabet har kalenderår som regnskabsår.
2) Ud over nævnte perioder anbefaler IAS 34, at der ved sæsonpræget virksomhed gives økonomiske informationer for de 12 måneder, som slutter på del-

årsregnskabets balancedag med sammenligningstal fra forrige år.
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Anbefalingerne Anbefalinger for god selskabsledelse, 2. december 2020
Børsen NASDAQ Copenhagen — www.nasdaqomxnordic.com
Del-BEK Delårsrapportbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om udarbejdelse af delårsrapporter 

for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked,  
og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven, jf. bekendtgørelse nr. 1089  
af 31. maj 2021

Erklæringsbe-
kendtgørelsen

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer, jf. bekendtgørelse nr. 1468  
af 12. december 2017 med tilhørende ændringsbekendtgørelser

IAS International Accounting Standards udstedt af IASC (før 2001) og eventuelt ajourført 
af IASB

IASB International Accounting Standards Board
IFRS IC International Financial Reporting Standards Interpretations Committee (fra 2001)
IFRS International Financial Reporting Standards udstedes af IASB (fra og med 2001)
INDB Indsendelsesbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse  

af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed,  
jf. bekendtgørelse nr. 1054 af 31. maj 2021

ISRE 2410 DK Review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor
KML Kapitalmarkedsloven. Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder, jf. bekendtgørelse nr. 

2014 af 1. november 2021
MMR Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares af 1. februar 2021
ÅRL Årsregnskabsloven. Bekendtgørelse af årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse  

nr. 838 af 8. august 2019 med senere ændringer

Ledelsesberetning
Ledelsespåtegning

Koncernregnskab
A

ppendiks

1: R
eview

-erklæ
ring

2: Illustration af delårsperioder
3: Forkortelser m

.v.
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