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our products – always with 
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Aabenraa, den 31. oktober 2022

Direktion:

Preben Terp-Nielsen
CEO

Bestyrelse:

Arne Terp-Nielsen Hanne Schulz Terp-Nielsen
formand

Preben Terp-Nielsen Nanna Terp-Nielsen

Øjvind Hulgaard Maria Bjerglund Terp-Nielsen

Leif Meyhoff

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt 
årsrapporten for Abena Holding A/S for regnskabsåret 1. maj 
2021 – 30. april 2022.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års-
regnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og års-
regnskabet giver et retvisende billede af koncernens og 
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 
2022 samt af resultatet af koncernens og selskabets 
aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. 
maj 2021 – 30. april 2022.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen 
indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i 
koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, 
årets resultat og for koncernens og selskabets finansielle 
stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsespåtegning

Påtegninger
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Til kapitalejerne i Abena Holding A/S

Påtegninger

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af regnskaberne
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
regnskaberne som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive 
en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af 
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en 
garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de 
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 
regnskaberne.

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

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

►Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for 
revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og 
selskabets interne kontrol.

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er 
anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 
regnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede 
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med 
begivenheder eller

Konklusion
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for 
Abena Holding A/S for regnskabsåret 1. maj 2021 – 30. april 
2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapital-
opgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for 
såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse 
for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og 
årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og 
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 
2022 samt af resultatet af koncernens og selskabets 
aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. 
maj 2021 – 30. april 2022 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i revisions-
påtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af 
koncernregnskabet og årsregnskabet" (herefter benævnt 
"regnskaberne"). Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion.

Uafhængighed
Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med 
International Ethics Standards Board for Accountants´ 
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd 
(IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i 
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Ledelsens ansvar for regnskaberne
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncern-
regnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nødvendig for at udarbejde regnskaberne uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er ledelsen ansvarlig for 
at vurdere koncernens og selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor 
dette er relevant; samt at udarbejde regnskaberne på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 
ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen eller 
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette.
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Påtegninger

forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og 
selskabets evne til at fortsætte driften. 

Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi 
i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger 
herom i regnskaberne eller, hvis sådanne oplysninger ikke er 
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion 
er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen 
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begiven-heder eller 
forhold kan dog medføre, at koncernen og selskabet ikke 
længere kan fortsætte driften.

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

► Opnår vi tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for de 
finansielle oplysninger for virksomhederne eller forretnings-
aktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion 
om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn 
med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for 
vores revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det 
planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen 
samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identi-
ficerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskaberne omfatter ikke 
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskaberne er det vores 
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse 
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent 
med regnskaberne eller vores viden opnået ved revisionen 
eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 
fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelses-
beretningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven.

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

Aabenraa, den 31. oktober 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael Anker
statsaut. revisor
mne32128

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Lasse Poulsen
statsaut. revisor
mne45891
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mio. DKK 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18

Hovedtal
Nettoomsætning 6.324,3 6.469,4 4.498,7 4.069,9 4.084,4
Bruttoresultat 1.839,6 2.379,7 1.411,6 1.184,5 1.278,5
Resultat før finansielle poster 302,9 989,2 166,0 -4,2 129,9
Resultat af finansielle poster 13,8 -33,8 -21,0 -22,3 -43,0
Årets resultat 241,3 725,4 112,8 -42,7 62,6

Anlægsaktiver 1.169,1 1.045,3 1.107,7 1.170,4 1.091,7
Omsætningsaktiver 2.639,3 2.971,0 1.886,1 1.775,4 1.681,8
Aktiver i alt 3.808,4 4.016,3 2.993,8 2.945,8 2.773,5
Investering i materielle aktiver 199,4 76,2 36,2 166,3 177,6
Egenkapital 2.077,6 1.963,8 1.251,6 1.145,9 1.206,6
Hensatte forpligtelser 75,8 61,0 54,9 48,4 48,3
Langfristede gældsforpligtelser 371,1 456,2 561,6 573,2 355,3
Kortfristede gældsforpligtelser 1.284,0 1.535,3 1.125,7 1.178,3 1.163,3

Pengestrøm fra drift 706,0 297,0 348,3 -59,1 64,6
Pengestrøm til investering -327,9 -133,6 -80,2 -199,5 -202,2
Pengestrøm fra finansiering -270,6 -72,0 -193,8 244,4 -6,5

Nøgletal
Overskudsgrad 4,8% 15,3% 3,7% -0,1% 3,2%
Bruttomargin 29,1% 36,8% 31,4% 29,1% 31,3%
Likviditetsgrad 205,6% 193,5% 167,5% 150,7% 144,6%
Cash Conversion Ratio 124,8% 16,5% 161,5%  - -105,9%
Soliditetsgrad 54,6% 48,9% 41,8% 38,9% 43,5%
Egenkapitalforrentning 12,1% 43,5% 9,5% -1,4% 5,7%

Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede 2.009          1.915          1.888          1.871          1.783          

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger.

Resultat efter skat med fradrag af 
minoritetsinteressers andel heraf

Resultat til analyseformål

Ledelsesberetning

Likviditetsgrad

Overskudsgrad
Resultat før finansielle poster x 100

Nettoomsætning

Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning

Omsætningsaktiver x 100
Kortfristede gældsforpligtelser

Hoved- og nøgletal for koncernen

Bruttomargin

Cash Conversion Ratio

Soliditetsgrad

Egenkapitalforrentning

Frit cashflow før akkvisitioner x 100
Driftsresultat (EBIT)

Egenkapital inkl. minoritetsint., ultimo x 100
Passiver i alt, ultimo

Resultat til analyseformål x 100
Gns. egenkapital ekskl. minoritetsinteresser
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Betydningsfulde hændelser indtruffet efter 
regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets udløb sket en eskalering af krigen 
i Ukraine. Dette har påvirket råvaremarkedet væsentlig 
ligesom forsyningssikkerheden er hårdt under pres. Med vore 
kontorer i flere Asiatiske lande har vi dog navigeret fint 
gennem situationen men med pres på indtjeningen. 
Derudover er der ikke indtrådt forhold, som har væsentlig 
indflydelse på bedømmelsen af selskabets økonomiske 
stilling pr. 30. april 2022.

Forventninger til fremtiden
Da der fortsat er usikkerhed om effekten af krigen, er vores 
forventninger også forbundet med større usikkerhed end 
normalt.

Koncernen forventer i 2022/23 en nettoomsætning på 5,3 
mia.DKK svarende til en nedgang på 17%, ligesom der 
forventes et nulresultat før skat.

Øvrige usikkerhedsfaktorer er især knyttet til 
valutakursudviklingen. Forventningerne er baseret på en 
forudsætning om et gennemsnitligt uændret valutakursniveau, 
målt i forhold til kursniveauet ultimo april 2022, for de 
valutaer, koncernen er eksponeret for.

Bruttoinvesteringerne i anlægsaktiver for 2022/23 forventes at 
udgøre 124,0 mio.DKK. 

Hovedaktivitet
ABENA blev grundlagt i 1953 med hovedsæde i Aabenraa og 
har opnået en position som en af Europas førende grossister 
på engangsartikler. Produkterne afsættes i flere end 90 lande 
på 6 forskellige kontinenter. 

ABENAs vigtigste kompetence er at levere innovative 
løsninger og sikre engangsprodukter til forskellige 
kundegrupper. Fælles for vores egenproducerede og 
indkøbte produkter er høj kvalitet til den økonomisk rigtige 
pris til kunden og med en bæredygtig (sustainable) tilgang og 
respekt.

Produktionen af børnebleer, inkontinens- og absorberende 
produkter finder hovedsageligt sted på ABENAs egne 
fabrikker i Frankrig, Sverige og Danmark. Alle er certificeret i 
henhold til ISO 90001 og ISO 14001. Samtlige af ABENAs 
inkontinensbleer og børnebleer er CE-mærket som medicinsk 
udstyr i kategori 1.
Abena Holding A/S’ er moderselskab i ABENA koncernen.

Ledelsesberetning

Beretning

I 2021/22 realiserede koncernen en nettoomsætning på 
6.324,3 mio.DKK (6.469,4 mio.DKK  i 2020/21). 

Bruttofortjenesten i samme periode blev 1.839,6 mio.DKK 
mod 2.379,7 mio.DKK i 2020/21 hvilket betyder brutto-
marginen er faldet fra 36,8% i 2020/21 til 29,1% i 2021/22.

Årets resultat før skat for 2021/22 blev på 318,9 mio.DKK 
mod 929,2 mio.DKK i 2020/21.

Koncernens balance udviser en aktivmasse på 3.808,4 
mio.DKK og en egenkapital på 2.077,6 mio.DKK svarende til 
en soliditetsgrad på 54,6%. 

Koncernen har i regnskabsåret investeret 337,0 mio.DKK i 
anlægsaktiver, dels drevet af investeringer i udbygning af 
koncernens logistikfunktion og fortsatte investeringer i den 
digitale ble samt investering i IT systemer til den digitale 
omstilling.

Omsætningen er højere end tidligere udmeldte forventninger, 
hvilket primært skyldes en øget aktivitet i forbindelse med det 
globale udbrud af COVID-19 (Coronavirus), som har medført 
en øget efterspørgsel på koncernens produkter specielt 
indenfor værnemidler.

ABENA har gennem en årrække investeret i, at etablere et 
velfungerende sourcing set-up fortrinsvis i Asien, hvilket er 
sket gennem udbygning af koncernens egen organisation og 
tætte samarbejder med producenter. Et set-up der gennem 
COVID-19 har været stærkt medvirkende til, at ABENA har 
haft muligheden for at forsyne bl.a. sundhedssektoren med 
vigtige produkter, som globalt var meget efterspurgte.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
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Ledelsesberetning

Risici

Kapitalrisici
Ledelsen vurderer løbende, om koncernens kapitalstruktur er 
i overensstemmelse med koncernens og aktionærernes 
interesser. Det overordnede mål er at sikre en kapitalstruktur, 
der understøtter en langsigtet økonomisk vækst og samtidig 
giver et afkast til koncernens aktionærer ved løbende at 
vurdere forholdet mellem egenkapital og gæld.

Likviditets risici
Koncernens finansielle planlægning skal sikre en optimal 
kapitalstruktur samt et  tilstrækkeligt finansielt beredskab 
samtidig med, at kapitalomkostningerne minimeres. 
Likviditeten styres gennem anvendelse af korte træknings-
faciliteter kombineret med langtløbende, faste kreditfaciliteter 
hos en række anerkendte banker og kreditinstitutter. 

IT risici
ABENA anvender IT i betydeligt omfang og er således 
eksponeret overfor driftsmæssige forstyrrelser eller brist i den 
etablerede sikkerhed. Dette kan medføre driftsmæssige, 
omdømmemæssige og finansielle tab. ABENA arbejder til 
stadighed med IT-sikkerhed for også i fremtiden at sikre et 
højt niveau.

Juridiske risici
ABENA overvåger løbende udviklingen i love og regler og 
arbejder struktureret med at sikre efterlevelse. Koncernen 
råder over en intern juridisk afdeling til varetagelse af den 
løbende vurdering og afdækning. 

Forsikringsmæssige risici
ABENA tegner lovpligtige forsikringer samt de forsikringer, 
som vurderes at være relevante og sædvanlige i de lande, 
hvor ABENA opererer. Der foretages med jævne mellemrum 
en gennemgang af forsikringerne sammen med en 
forsikringsspecialist. 

Særlige risici
Selskabets væsentligste driftsrisiko er knyttet til evnen til at 
være stærkt positioneret på de markeder, hvor produkterne 
sælges samt til at sikre en til stadighed konkurrencedygtig 
produktionspris.

Valutarisici
Aktiviteterne i udlandet medfører at resultat, pengestrømme 
og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen.  
Moderselskabet styrer de finansielle risici i koncernen centralt 
og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder 
kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet.

Koncernens anvendelse af afledte finansielle instrumenter er 
reguleret gennem en skriftlig politik vedtaget af bestyrelsen 
samt interne forretningsgange. Koncernens kommercielle 
valutarisici afdækkes primært gennem matchning af 
indbetalinger og udbetalinger i samme valuta samt ved brug 
af valutaterminsforretninger.

Kursregulering af investeringer i dattervirksomheder og 
kapitalinteresser, der er selvstændige enheder, indregnes 
direkte i egenkapitalen. Kursrisici, der relaterer sig hertil, 
afdækkes som hovedregel ikke, da det er selskabets 
opfattelse, at en løbende kurssikring af sådanne langsigtede 
investeringer ikke vil være optimal ud fra en samlet risiko- og 
omkostningsmæssig betragtning.

Kreditrisici
Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen 
indregnede værdier. Koncernen har ikke væsentlige risici 
vedrørende enkelte større kunder eller samarbejdspartnere. 
Koncernens politik for påtagelse af kreditrisici medfører, at 
alle større kunder løbende kreditvurderes og forsikres hos 
tredjemand.

Råvarerisici
Udviklingen i de globale råvarepriser kan påvirke koncernens 
indtjening. Samtidig kan knaphed på råvarer påvirke 
koncernens evne til at levere til kunder som ønsket/aftalt.
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En stor del af koncernens aktiviteter omhandler således 
indkøb af produkter fra leverandører i lande, hvor der er en 
forhøjet risiko for, at koncernens holdninger til ansvarlighed 
og etik ikke overholdes. For at sikre koncernens retningslinjer 
for ansvarlighed overholdes, har ABENA underskrevet FNs 
Global Compact, og vi arbejder aktivt for at integrere 
principperne inden for menneskerettigheder, arbejde, miljø og 
antikorruption i vores arbejde. 

For information om vores arbejde med ansvarlighed henvises 
til ABENA koncernens rapport til FN´s Global Compact på:

Aktiviteter og resultater i 2021/22
Vi har udarbejdet etiske retningslinjer, som vejleder 
koncernens medarbejdere i, hvordan de skal forholde 

Menneskerettigheder og antikorruption

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/83-
Abena-Group

Redegørelse for samfundsansvar og kønsfordeling i ledelsen

ABENA er en international grossist på engangsartikler, hvor produkterne, udover produktion på egne fabrikker i Europa, også 
indkøbes fra samarbejdspartnere primært i Asien. I ABENA har vi en lang tradition for ansvarlighed i forhold til medarbejdere og 
samfund. Vi opfører os ansvarligt og ønsker at yde et positivt bidrag til samfundet og miljøet ved at udvikle og implementere 
ansvarlige forretningsmetoder og produkter. 

Ledelsesberetning

sig til f.eks. børnearbejde, diskrimination og korruption m.v. 
ABENA har gennem mange år været medlem af amfori BSCI 
hvorigennem vi også i 2021/22 har iværksæt tredjeparts 
neutrale og upartiske audits op imod BSCIs adfærdskodeks 
(Code of Conduct) hos vores leverandører i højrisikolande.  
For væsentlige afvigelser fra retningslinjerne, som er 
dokumenteret i evalueringsrapporter, er der taget dialog med 
leverandørerne med henblik på forbedringer.

Der gennemføres globale 
medarbejdertilfredshedsundersøgelser med ca. 2 års 
mellemrum, hvor der bl.a. spørges til medarbejdernes 
oplevelse af vores evne til at optræde ansvarligt både internt 
og eksternt. Resultaterne evalueres og der udarbejdes 
konkrete og konstruktive handlingsplaner, hvor vi finder det 
nødvendigt at forbedre områder. Seneste medarbejder-
undersøgelse er gennemført i november 2020. 

Målsætninger for 2022/23
ABENA fastholder sit høje styringsniveau i forhold til 
overholdelse af menneskerettigheder, herunder kontinuerligt 
fokus på nye krav i Code of Conduct fra BSCI. 
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Miljø og klimaforhold

Koncernen har udarbejdet en miljø- og klimapolitik, som tager 
udgangspunkt i en miljø- og klimamæssig forsvarlig 
driftsførelse. Dette gælder både i forbindelse med tilblivelse, 
anvendelse og bortskaffelse. Politikken indgår som en 
naturlig del i koncernens målsætninger for produktkvalitet og 
produktionsforhold. 

Den valgte miljø- og klimapolitik er i koncernen højt prioriteret 
og er en erkendelse af de risici, som koncernens produktion 
og øvrige aktiviteter kan have af belastning på miljø og klima. 

Størstedelen af koncernen er certificeret i henhold til 
arbejdscertificering ISO 14001 (miljøledelse) og koncernens 
største produktionsselskab i Danmark er desuden certificeret i 
henhold til ISO 45001 (arbejdsmiljø), ISO 50001 
(energiledelse) og SMETA (social ansvarlighed).

Koncernen vil drive forretning i henhold til ovenstående i en 
miljø- og klimamæssig bæredygtig proces, hvor forebyggelse 
af miljø- og klimamæssige problemer vurderes, samt 
belastningen af miljø og klima løbende minimeres. 

Ledelsesberetning

Aktiviteter og resultater i 2021/22
Koncernen har udarbejdet sin første bæredygtighedsrapport, 
som udkommer samtidig med årsregnskabet. Rapporten har 
blandt andet til formål at redegøre for alle miljø- og 
klimapåvirkninger gennem koncernens globale aktiviteter. 

Koncernen har indsamlet data fra 23 ABENA-selskaber, 
blandt andet om affald og genbrug, CO2 og energiforbrug.

Der er i året 2021/22 investeret 0,8 mio DKK i 
energioptimeringer i koncernens fire egenproduktioner. 29,4% 
af koncernens totale energiforbrug kommer fra fornybare 
kilder i perioden, og 35.8% af de globale produktsortiment er 
certificeret med minimum 1 tredjeparts-verificeret 
miljømærke. 

Målsætninger for 2022/23
ABENA har defineret tre klimamål, som der arbejdes frem 
mod at indfri i år 2030 på tværs af koncernens globale 
selskaber. Målene er at reducere CO2-udledningen med 70% 
(sammenlignet med tal fra år 1999), at 70% af sortimentets 
produkter skal have et tredjeparts-verificeret miljømærke, 
samt at 70% af sortimentets produkter skal indeholde enten 
biobaseret eller genanvendt materiale. Baseret på grunddata 
indhentet i koncernens bæredygtighedsrapport vil 
klimamålene bliver præciseret yderligere i 2022/23. 

10
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Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, 
fastholde og udvikle de talenter og ildsjæle, der skal til for at 
bringe os videre frem mod fremtidens ABENA. Det stærkeste 
aktiv er vores medarbejdere, og det er deres holdninger og 
adfærd, der skal sikre en succesfuld fremtid.

I ABENA behandler vi alle med værdighed og respekt. Det er 
et fælles ansvar, og kræver at vi lever ABENAs værdier – 
Tillid, Retfærdighed og Samarbejde. Vores værdier er 
styrende for, hvordan vi træffer beslutninger, og hvordan vi 
udfører vores arbejde. 

Vi ønsker i ABENA at have et godt og sundt arbejdsmiljø med 
medarbejdere der trives og ikke har ondt eller smerter i 
forbindelse med udførelsen af deres arbejde.

Aktiviteter og resultater i 2021/22
For at fastholde fokus på koncernens politikker for 
arbejdsmiljø og arbejdsforhold gennemføres forskellige 
kampagner, ligesom der kontinuerligt arbejdes på at skabe 
forbedringer.

Ledelsesberetning

Arbejdsmiljø og arbejdsforhold

Koncernen arbejder målrettet på at nedbringe arbejdsskader 
og som følge heraf foretages der bl.a. registrering af 
arbejdsulykker i koncernens danske produktions- og 
distributionsaktiviteter. 

Status er at arbejdsulykker i koncernens danske produktions- 
og distributionsaktiviteter er ændret fra 22 i 2020/21 til 32 i 
2021/22 svarende til en stigning på 45%. Blandt de 
konstaterede arbejdsulykker er ingen alvorlige. Udviklingen er 
ikke tilfredsstillende og en række handlingsplaner er iværksat. 

Målsætninger for 2022/23
Målsætningen for det kommende år er at sætte ekstra fokus 
på at nedbringe antallet af arbejdsulykker.
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Vi er en positiv arbejdsplads og har respekt for hinanden. Vi 
holder godt fast i et positivt, mangfoldigt og rummeligt 
arbejdsmiljø, hvor vi alle behandler hinanden med værdighed 
og respekt. Vi tolererer ikke diskriminerende opførsel eller 
chikane. 

Vi ser mangfoldighed som en styrke, der øger kreativitet, 
kvalitet, og samarbejde både internt og eksternt.  Derfor 
ønsker vi at skabe et trygt og inkluderende arbejdsmiljø, hvor 
mangfoldighed kan blomstre. Vi tror på at når vi skaber mere 
arbejdsglæde, hæves produktiviteten og kreativiteten.

Aktiviteter og resultater i 2021/22
For at kunne nå koncernens målsætning er der i ansættelses-
processen til øvrige lederstillinger i regnskabsåret så vidt 
muligt indkaldt både mandlige og kvindelige kandidater til 
samtale. Der har i regnskabsåret ikke været nyvalg til 
bestyrelsen i nedenstående selskaber.

Status i ABENA Holding A/S er uændret, således at 3 
personer svarende til 43% af de generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer er kvinder (2020/21: 43%). For øvrige 
lederstillinger er andelen af kvinder uændret 33%. 

Ledelsesberetning

Ligestilling og mangfoldighed

Status i ABENA Produktion A/S er uændret, således at ingen 
af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er 
kvinder (2020/21: 0%). For øvrige lederstillinger er andelen af 
kvinder uændret 17%.

Status i ABENA A/S er uændret, således at 1 person 
svarende til 33% af de generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer er kvinder (2020/21: 33%). For øvrige 
lederstillinger er andelen af kvinder steget til 39%.

Øvrige lederstillinger består af ledere med personaleansvar 
og er opgjort efter antal ledere.

Målsætninger for 2022/23
ABENA har brug for alle dygtige og talentfulde medarbejdere 
uanset deres køn, alder, nationalitet, handicap, seksuelle 
orientering eller kønsidentitet. ABENA arbejder på at tiltrække 
og fastholde den nødvendige arbejdskraft og de bedste 
talenter. 

ABENA har en målsætning om, at minimum 1 af de 
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i danske 
selskaber er fra det underrepræsenterede køn inden 
udgangen af 2024.
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“Working hard, having fun, and creating  
success together with my colleagues 
means a lot to me. I appreciate everything 
we do and constantly look for how I can 
do things even better. Being part of the 
energizing working environment at ABENA 
has allowed me to dream bigger than I 
probably ever thought would be possible.’’ 

Chloe Koo 
Sourcing Product Manager 
ABENA Malaysia 
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Ledelsesberetning

Dataetik

Datasikkerhed
ABENA opbevarer og behandler data af vores kunder og om 
vores kunder. Beskyttelsen af disse data samt en ansvarlig 
og ordentlig behandling er af stor betydning for Abena og for 
vores kunder. Dette gælder uanset om Abena selv står for 
behandlingen eller om det udføres af tredjeparter på vegne af 
ABENA.

Arbejdet med beskyttelsen af data er forankret i topledelsen, 
som løbende sikrer de nødvendige ressourcer til beskyttelse 
af data på et fysisk, teknisk og administrativt niveau.

Sikkerheden er baseret på en løbende risikostyring, der skal 
sikre et balanceret risikoniveau under kontinuerlig 
hensyntagen til det aktuelle trusselsbillede.

Tildeling af adgang til centrale systemer i ABENA baseres på 
et arbejdsbetinget behov og er styret igennem en formel 
proces.

Hvor lovgivning eller en risikovurdering tilsiger det, anvendes 
kryptografi til sikring af informationers fortrolighed og 
integritet.

Efterlevelse af lovgivning
ABENA ledelse forpligter sig til at efterleve relevant 
lovgivning, herunder krav relateret til beskyttelse af 
privatpersoners data. Derfor arbejder ABENA løbende med 
tilsyn af efterlevelse af sådanne krav. Herunder at sikre, at 
data om privatpersoner kun gemmes, når det er nødvendigt 
og lovligt, hvorefter data slettes.

For at en effektiv overvågning af efterlevelse af interne og 
eksterne krav udfører ABENA egne interne tilsyn. Derudover 
har ABENA Data en ISO 27001 certificering, der dækker 
driften og udviklingen af de centrale systemer. Endvidere 
tilbydes ABENA kunder en årlig revisorerklæring til at forsikre 
kunderne om efterlevelse af GDPR.

Arbejde med dataetik
Abena vil fortsat arbejde med dataetisk adfærd, herunder i 
forbindelse med ny teknologi og skabe gennemsigtighed i 
virksomhedens dataindsamling, datahåndtering og 
dataudvikling for at sikre kundernes tryghed, når de 
overdrager data til ABENA.
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Our own production is  
a responsible production 
We think environmental care into  
every step of the production process  
of our absorbent products. 

Want to learn more  
about our responsible  
production?

100% 
covered by  

renewable energy
(via renewable  

electricity certificates)

87.7% 
waste recycled in 2021  

in DK production

15
certifications  
document our  

own production 

SMETA
We are SMETA certified 

for the social responsibility  
approach to our business
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Note t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

2 Nettoomsætning 6.324.282 6.469.404 7.581 6.561
3 Andre driftsindtægter 529 1.216 34 263

Vareforbrug -4.485.250 -4.090.878 0 0
Bruttofortjeneste 1.839.561 2.379.742 7.615 6.824

4 Personaleomkostninger -905.466 -893.304 -19.929 -19.303
5 Andre eksterne omkostninger -432.352 -323.473 -10.063 -11.828

Resultat før afskrivninger 501.743 1.162.965 -22.377 -24.307

6 Af- og nedskrivninger -198.868 -173.748 -974 -184
Resultat før finansielle poster 302.875 989.217 -23.351 -24.491

Resultat efter skat i dattervirksomheder 0 0 239.287 708.531
Resultat efter skat i kapitalinteresser 2.271 -26.183 7.906 3.276

7 Finansielle indtægter 47.427 2.890 29.308 22.757
8 Finansielle omkostninger -33.625 -36.723 -11.713 -12.418

Resultat før skat 318.948 929.201 241.437 697.655

9 Skat af årets resultat -77.639 -203.753 1.218 2.034
Årets resultat 241.309 725.448 242.655 699.689

Koncernens resultat fordeler sig således:
Aktionærer i Abena Holding A/S 242.655 699.689
Minoritetsinteresser -1.346 25.759

241.309 725.448

Koncern Moder

Resultatopgørelse

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april
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Note t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

AKTIVER
Anlægsaktiver

10 Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter 24.105 35.137 0 0
Patenter og licenser 28.938 4.180 20.170 0
Goodwill 57.593 7.433 0 0
Udviklingsprojekter under udførelse 27.428 47.206 0 0

138.064 93.956 20.170 0
11 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 638.292 579.301 75.997 1.804
Produktionsanlæg og maskiner 167.045 220.949 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 111.774 80.646 498 564
Anlæg under opførelse 81.669 38.845 0 0

998.780 919.741 76.495 2.368
Finansielle anlægsaktiver

12 Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 1.912.455 1.769.357
12 Kapitalandele i kapitalinteresser 29.550 28.837 29.550 21.399
13 Tilgodehavender hos dattervirksomheder 0 0 90.123 95.631
14 Andre værdipapirer og kapitalandele 2.680 2.774 0 0

32.230 31.611 2.032.128 1.886.387

Anlægsaktiver i alt 1.169.074 1.045.308 2.128.793 1.888.755

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer 51.308 132.960 0 0
Fremstillede varer og handelsvarer 1.103.176 1.440.163 0 0
Forudbetalinger for varer 11.183 12.921 0 0

1.165.667 1.586.044 0 0
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 958.607 1.038.845 90 0
Tilgodehavender hos dattervirksomheder 0 0 732.885 1.550.502
Tilgodehavender hos kapitalinteresser 0 24.271 0 24.271
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 0 0 84.747 165.496

15 Udskudte skatteaktiver 36.890 24.802 284 289
Selskabsskat 26.386 0 17.969 0
Andre tilgodehavender 94.117 45.966 15.811 16.707

16 Periodeafgrænsningsposter 19.134 20.899 2.273 3.264
1.135.134 1.154.783 854.059 1.760.529

14 Værdipapirer og kapitalandele 4.048 3.243 3.048 0

Likvide beholdninger 334.477 226.969 85.270 7.044

Omsætningsaktiver i alt 2.639.326 2.971.039 942.377 1.767.573

AKTIVER I ALT 3.808.400 4.016.347 3.071.170 3.656.328

Koncern Moder

Balance

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april
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Note t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

PASSIVER
18 Egenkapital

Aktiekapital 120.000 120.000 120.000 120.000
Nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 0 1.279.922 1.072.349
Reserve for valuta og finansielle instrumenter -18.593 -35.855 0 0
Overført resultat 1.918.550 1.723.895 620.035 615.691
Foreslået udbytte 48.000 145.000 48.000 145.000
Egenkapital før minoritetsinteresser 2.067.957 1.953.040 2.067.957 1.953.040

Minoritetsinteresser 9.624 10.802 0 0
Egenkapital i alt 2.077.581 1.963.842 2.067.957 1.953.040

Hensatte forpligtelser
15 Udskudt skat 70.134 54.977 0 0
17 Pensioner og lignende forpligtelser 5.618 6.053 0 0
12 Negativ indre værdi af kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 15.988 15.271

75.752 61.030 15.988 15.271
Gældsforpligtelser

19 Langfristede gældsforpligtelser
Realkreditinstitutter 255.637 304.219 0 0
Kreditinstitutter 115.442 151.969 0 0
Anden gæld 0 0 0 0

371.079 456.188 0 0
Kortfristede gældsforpligtelser
Realkreditinstitutter 26.006 25.851 0 0
Kreditinstitutter 141.649 219.877 37.931 215.602
Leverandører af varer og tjenesteydelser 466.855 503.963 4.526 2.186
Gæld til dattervirksomheder 0 0 618.416 1.026.774
Gæld til kapitalinteresser 321.035 279.146 321.035 279.146
Selskabsskat 0 165.835 0 160.789
Anden gæld 328.443 340.615 5.317 3.520
Kortfristede forpligtelser 1.283.988 1.535.287 987.225 1.688.017

Gældsforpligtelser i alt 1.655.067 1.991.475 987.225 1.688.017

PASSIVER I ALT 3.808.400 4.016.347 3.071.170 3.656.328

1 Anvendt regnskabspraksis generelt
20 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
21 Eventualaktiver
22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
23 Nærtstående parter
24 Valuta- og renterisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter

Koncern Moder

Balance

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april
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Reserve for
valuta og finansielle Overført Foreslået Minoritets-

Note t.DKK Aktiekapital instrumenter resultat udbytte interesser i alt

Egenkapital 1. maj 2020 120.000 -45.416 1.169.206 23.000 -15.156 1.251.634
Udloddet udbytte 0 0 -23.000 0 -23.000
Resultatdisponering 0 554.689 145.000 25.759 725.448
Valutakursreguleringer 0 2.988 0 0 199 3.187
Realiserede finansielle
   instrumenter 0 0 0 0 0 0
Værdiregulering af sikrings-
   instrumenter 0 6.573 0 0 0 6.573
Egenkapital 1. maj 2021 120.000 -35.855 1.723.895 145.000 10.802 1.963.842

Udloddet udbytte 0 0 -145.000 0 -145.000
Resultatdisponering 0 194.655 48.000 -1.346 241.309
Valutakursreguleringer 0 -1.752 0 0 168 -1.584
Værdiregulering af sikrings-
   instrumenter 0 19.014 0 0 0 19.014
Egenkapital 30. april 2022 120.000 -18.593 1.918.550 48.000 9.624 2.077.581

Nettoopskriv-
ning efter den
indre værdis Overført Foreslået

Note t.DKK Aktiekapital metode resultat udbytte i alt

Egenkapital 1. maj 2020 120.000 495.064 628.726 23.000 1.266.790
Udloddet udbytte 0 0 0 -23.000 -23.000

25 Resultatdisponering 0 567.724 -13.035 145.000 699.689
Valutakursreguleringer 0 2.988 0 0 2.988
Realiserede finansielle
   instrumenter 0 0 0 0 0
Værdiregulering af sikrings-
   instrumenter 0 6.573 0 0 6.573
Egenkapital 1. maj 2021 120.000 1.072.349 615.691 145.000 1.953.040

Udloddet udbytte 0 0 0 -145.000 -145.000
25 Resultatdisponering 0 190.311 4.344 48.000 242.655

Valutakursreguleringer 0 -1.752 0 0 -1.752
Værdiregulering af sikrings-
   instrumenter 0 19.014 0 0 19.014
Egenkapital 30. april 2022 120.000 1.279.922 620.035 48.000 2.067.957

Moder

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

Koncern

Egenkapitalopgørelse
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Note t.DKK 2021/22 2020/21

Resultat før finansielle poster 302.875 989.217

Afskrivninger 198.868 173.748
26 Andre reguleringer af ikke-likvide driftsposter 65.754 -12.358

Pengestrømme fra primær drift
   før ændring i driftskapital 567.497 1.150.607

Ændring i varebeholdninger 420.377 -782.937
Ændring i tilgodehavender 32.087 -192.712
Ændring i tilgodehavender hos kapitalinteresser 24.271 -8.095
Ændring i periodeafgrænsningsposter 1.765 760
Ændring i hensatte forpligtelser -439 1.227
Ændring i leverandører og anden gæld -49.280 190.353
Pengestrøm fra primær drift 996.278 359.203

Renteindtægter 19.443 2.536
Renteomkostninger -29.207 -14.471
Betalt selskabsskat -280.512 -50.225
PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET 706.002 297.043

Køb af immaterielle anlægsaktiver -137.237 -45.667
Køb af materielle anlægsaktiver -199.392 -76.152
Salg af materielle anlægsaktiver 9.401 2.196
Køb af finansielle anlægsaktiver -410 -13.361
Salg af finansielle anlægsaktiver 272 334
Salg af værdipapirer og kapitalandele -574 -956
PENGESTRØM TIL INVESTERINGSAKTIVITET -327.940 -133.606

Fremmed finansiering:
Afdrag på langfristede forpligtelser -85.109 -105.373
Provenu ved optagelse af prioritets- og leasinggæld 0 0
Ændring af gæld til kreditinsitutter -78.228 40.839
Ændring af gæld til kapitalinteresser 37.783 15.578

Aktionærerne:
Udloddet udbytte -145.000 -23.000
PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET -270.554 -71.956

ÅRETS PENGESTRØM 107.508 91.481

Likvider, primo 226.969 135.488
27 Likvider, ultimo 334.477 226.969

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets øvrige bestanddele.

Koncern

Pengestrømsopgørelse

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april
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1 Anvendt regnskabspraksis generelt
Årsrapporten for Abena Holding A/S for 2021/22 er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser 
for klasse C-virksomheder (stor).

I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens præcisering  i 
maj 2021 er regnskabsposter vedrørende kapitalandele i 
associerede virksomheder omdøbt til kapitalandele i 
kapitalinteresser, idet posterne skal have denne betegnelse, 
når virksomheden alene besidder kapital andel i associerede 
virksomheder.

Årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som 
sidste år.

Undladelse af pengestrømsopgørelse
Med henvisning til årsregnskabslovens §86, stk. 4, 
udarbejdes ikke pengestrømsopgørelse for 
modervirksomheden, da modervirksomhedens 
pengestrømme indgår i den samlede pengestrømsopgørelse 
for koncernen.

Koncernregnskab
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Abena 
Holding A/S og dattervirksomheder, hvori Abena Holding A/S 
direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af 
stemmerettighederne eller på anden måde har bestem-
mende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder 
mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne og udøver 
betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som 
associerede virksomheder.

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af 
modervirksomhedens og de enkelte dattervirksomheders 
regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, 
elimineret for koncerninterne indtægter og omkostninger, 
aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt 
realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner 
mellem de konsoliderede virksomheder. Urealiserede 
fortjenester ved transaktioner med associerede virksomheder 
elimineres i forhold til koncernens ejerandel i virksomheden. 
Urealiserede tab elimineres på samme måde som 
urealiserede fortjenester, i det omfang de ikke er udtryk for 
værdiforringelse.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes 
regnskabsposter 100 %. Minoritetsinteressernes andel af 
årets resultat og af egenkapitalen i dattervirksomheder, der 
ikke ejes 100 %, indgår som en del af koncernens resultat 
henholdsvis egenkapital, men præsenteres separat.

Køb og salg af minoritetsinteresser under fortsat 
bestemmende indflydelse indregnes direkte på egenkapitalen 
som en transaktion mellem kapitalejere.
Kapitalandele i kapitalinteresser indregnes i 
koncernregnskabet efter indre værdis metode

Virksomhedssammenslutninger
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i 
koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller 
afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede 
resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammen-
ligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller 
afviklede virksomheder. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder 
og kapitalinteresser opgøres som forskellen mellem 
afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af 
nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke-afskrevet goodwill 
og forventede omkostninger til salg eller afvikling.

Ved køb af nye virksomheder anvendes  overtagelses-
metoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identi-
ficerede aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på 
erhvervelsestidspunktet. Omkostninger til omstruktureringer, 
som er indregnet i den overtagne virksomhed inden 
overtagelsesdagen og som ikke er aftalt som led i 
virksomhedsovertagelsen, indgår i overtagelsesbalancen og 
dermed fastlæggelse af goodwill. Omstruktureringer, der 
besluttes af den overtagende virksomhed, indregnes i 
resultatopgørelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de 
foretagne omvurderinger.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og 
dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, 
indregnes under immaterielle aktiver og afskrives systematisk 
over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af den 
økonomiske levetid.

Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes som en 
indtægt i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet, når 
de almindelige betingelser for indregning af en indtægt er til 
stede.

Goodwill og negativ goodwill fra erhvervede virksomheder 
kan reguleres indtil 12 måneder efter overtagelsen. Ved 
overtagelsen henføres goodwill til de 
pengestrømsfrembringende enheder, der efterfølgende 
danner grundlag for nedskrivningstest. Goodwill og 
dagsværdireguleringer i forbindelse med overtagelse af en 
udenlandsk enhed med en anden funktionel valuta end 
koncernens præsentationsvaluta behandles som aktiver og 
forpligtelser tilhørende den udenlandske enhed og omregnes 
ved første indregning til den udenlandske enheds funktionelle 
valuta med transaktionsdagens valutakurs. Købsvederlaget 
for en virksomhed består af dagsværdien af det aftalte 
vederlag i form af overdragne aktiver, påtagne forpligtelser og 
udstedte egenkapitalinstrumenter. Hvis en del af 
købsvederlaget er betinget af fremtidige begivenheder eller 
opfyldelse af aftalte betingelser, indregnes denne del af 
købsvederlaget til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. 
Efterfølgende reguleringer af betingede købsvederlag 
indregnes i resultatopgørelsen. Omkostninger, afholdt i 
forbindelse med virksomhedskøb, indregnes i 
resultatopgørelsen i afholdelsesåret. Hvis der på 
overtagelsestidspunktet er usikkerhed om identifikation eller 
måling af overtagne aktiver, forpligtelser eller 
eventualforpligtelser eller fastlæggelsen af købsvederlaget, 
sker første indregning på baggrund af foreløbigt opgjorte 
værdier. Hvis det efterfølgende viser sig, at identifikation eller 
måling af købsvederlaget, overtagne aktiver, forpligtelser eller 
eventualforpligtelser ikke var korrekt ved første indregning, 
reguleres opgørelsen med tilbagevirkende kraft, herunder 
goodwill, indtil 12 måneder efter overtagelsen, og 
sammenligningstal tilpasses. Herefter indregnes eventuelle 
korrektioner som fejl.

Noter

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april
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1 Anvendt regnskabspraksis generelt (fortsat)

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

Noter

Koncerninterne virksomhedssammenslutninger
Ved virksomhedssammenslutninger som køb og salg af 
kapitalandele, fusioner, spaltninger, tilførsel af aktiver og 
aktieombytninger m.v. ved deltagelse af virksomheder under 
modervirksomhedens kontrol anvendes book value-metoden, 
hvor sammenlægningen anses for gennemført på 
erhvervelsestidspunktet uden tilpasning af sammenlignings-
tal. Forskelle mellem det aftalte vederlag og den erhvervede 
virksomheds regnskabsmæssige værdi indregnes på 
egenkapitalen.

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og 
kapitalinteresser vurderes årligt for indikationer på 
værdiforringelse. Foreligger der indikationer på 
værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt 
aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages 
nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere 
end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi 
anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og 
kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af 
de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet 
eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved 
salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. Tidligere 
indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for 
nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på 
goodwill tilbageføres ikke.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første ind-
regning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der 
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på 
betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en 
finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed 
valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen 
mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for 
tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller 
indregning i seneste årsregnskab indregnes i 
resultatopgørelsen under finansielle indtægter og 
omkostninger.

Udenlandske dattervirksomheder og kapitalinteresser anses 
for at være selvstændige enheder. Resultatopgørelserne 
omregnes til en gennemsnitlig valutakurs for året og 
balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. 
Kursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske 
dattervirksomheders egenkapital ved årets begyndelse til 
balancedagens valutakurser og ved omregning af 
resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens 
valutakurser, indregnes direkte i egenkapitalen.

Kursregulering af mellemværender med selvstændige 
udenlandske dattervirksomheder, der anses for en del af den 
samlede investering i dattervirksomheden, indregnes direkte i 
egenkapitalen. Tilsvarende indregnes valutakursgevinster og -
tab på lån og afledte finansielle instrumenter indgået til 
kurssikring af udenlandske dattervirksomheder direkte i 
egenkapitalen.

Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder, der er 
integrerede enheder, omregnes monetære poster til 
balancedagens kurs. Ikke-monetære poster omregnes til 
kursen på anskaffelsestidspunktet eller på tidspunktet for 
efterfølgende op- eller nedskrivning af aktivet. Resultat-
opgørelsens poster omregnes til transaktionsdagens kurs, 
idet poster afledt af ikke-monetære poster dog omregnes til 
historiske kurser for den ikke-monetære post.

Dagsværdi
Dagsværdiansættelsen tager udgangspunkt i det primære 
marked. Hvis et primært marked ikke eksisterer, tages 
udgangspunkt i det mest fordelagtige marked, som er det 
marked, som maksimerer prisen på aktivet eller forpligtelsen 
fratrukket transaktions- og/eller transportomkostninger. Alle 
aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi, eller hvor 
dagsværdien oplyses, er kategoriseret efter 
dagsværdihierarkiet, som er beskrevet nedenfor:
Niveau 1: Værdi opgjort ud fra dagsværdien på tilsvarende 
aktiver/forpligtelser på et velfungerende
marked.
Niveau 2: Værdi opgjort ud fra anerkendte 
værdiansættelsesmetoder på baggrund af observerbare
markedsinformationer.
Niveau 3: Værdi opgjort ud fra anerkendte 
værdiansættelsesmetoder og rimelige skøn foretages på
baggrund af ikke-observerbare markedsinformationer.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme 
fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for 
året, årets forskydning i likvider og koncernens likvider ved 
årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises 
separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I 
pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme 
vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, 
og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes 
frem til salgstidspunktet.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens 
andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, 
ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i 
forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter 
samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle 
aktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i 
størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og 
omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag 
på rentebærende gæld og betaling af udbytte til 
selskabsdeltagere.
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1 Anvendt regnskabspraksis generelt (fortsat)

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

Noter

Vareforbrug
Vareforbrug omfatter kostprisen på de varer, som er medgået 
til at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til 
distribution, salg, reklame, administration, lokaler m.v.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er 
nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til 
denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer 
omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelses-
omkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under 
fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, 
direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte 
produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og 
løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i 
produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger 
og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og 
ledelse. 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som 
salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og 
omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og 
fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og 
udvikling i forventet salgspris.

Anvendt regnskabspraksis for øvrige områder
For anvendt regnskabspraksis på øvrige specifikke områder 
henvises til de øvrige noter for de enkelte regnskabsposter 
(side 22-40).
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2 Nettoomsætning

Anvendt regnskabspraksis

t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

Produkter - primært segment
Consumer 407.042 406.561 0 0
Health Care 4.122.389 4.262.898 0 0
Industri 1.794.851 1.799.945 0 0
Ikke fordelt 0 0 7.581 6.561

6.324.282 6.469.404 7.581 6.561

Geografisk - sekundært segment
Skandinavien 3.522.467 3.425.635 6.328 5.426
Europa i øvrigt 2.373.680 2.669.855 968 964
Øvrig verden 428.135 373.914 285 171

6.324.282 6.469.404 7.581 6.561

Produkterne afsættes i flere end 90 lande på 6 forskellige kontinenter. 

Koncern Moder

Segmentoplysninger
Der gives oplysninger på aktiviteter og geografiske markeder. 
Segmentoplysningerne følger koncernens regnskabspraksis, 
risici og interne økonomistyring.

Nettoomsætning
Ved indgåelse af salgskontrakter, der består af flere separate 
salgstransaktioner, opdeles kontraktsummen på de enkelte 
salgstransaktioner efter den relative dagsværdimetode. De 
separate salgstransaktioner indregnes som nettoomsætning, 
når kriterierne gældende for salg af varer, tjenesteydelser er 
opfyldt. Virksomheden har som fortolkningsbidrag for 
indregning af omsætning valg IAS 11/IAS18.

En kontrakt opdeles på enkelttransaktioner, når dagsværdien 
af de enkelte salgstransaktioner kan opgøres pålideligt, og 
salgstransaktionerne hver især har selvstændig værdi for 
køber. Salgstransaktioner

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

vurderes at have selvstændig værdi for køber, når trans-
aktionen er individuelt identificerbar og normalt sælges 
enkeltvis.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte 
vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af 
tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i 
nettoomsætningen.

Omsætning fra salg af varer
Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i 
nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele 
og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres 
pålideligt og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for 
overgang af de væsentligste fordele og risici tager 
udgangspunkt i standardiserede leveringsbetingelser baseret 
på Incoterms® 2020.

Noter
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3 Andre driftsindtægter

Anvendt regnskabspraksis

t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

Fortjeneste og tab (-) ved salg af driftsmidler, netto 529 1.216 34 263
529 1.216 34 263

4 Personaleomkostninger

Anvendt regnskabspraksis

t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

Gager og lønninger 764.348 756.979 17.707 16.923
Pensioner 59.145 57.605 1.398 1.302
Andre omkostninger til social sikring 54.151 54.652 216 171
Andre personaleomkostninger 27.822 24.068 608 907

905.466 893.304 19.929 19.303

Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede 2.009 1.915 29 27

5 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

Honorar vedrørende lovpligtig revision 2.964 2.032 304 279
Skattemæssig rådgivning 479 246 422 228
Erklæringsopgaver med sikkerhed 73 94 48 12
Andre ydelser 680 304 661 212
Samlet honorar til EY 4.196 2.676 1.435 731

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv 
feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social 
sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personale-
omkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra 
offentlige myndigheder.

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

Koncern Moder

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af 
sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, 
herunder fortjeneste ved afhændelse af immaterielle og 
materielle aktiver.

Moder

Noter

Koncern

I personaleomkostninger for moderselskabet indgår vederlag og pension til direktion 2.563 t.dkk (2020/21: 2.885) og bestyrelse 
572 t.dkk (2020/21: 588 t.dkk).

Koncern

Moder
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6 Af- og nedskrivninger

Anvendt regnskabspraksis

t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

Immaterielle anlægsaktiver 90.724 56.438 695 0
Produktionsanlæg og maskiner 64.588 73.446 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 19.419 25.013 229 134
Bygninger 24.137 18.851 50 50

198.868 173.748 974 184

7 Finansielle indtægter

Anvendt regnskabspraksis

t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

Indtægter af andre værdipapirer og kapitalandele,
   der er omsætningsaktiver 543 354 0 0
Finansielle indtægter fra dattervirksomheder 0 0 22.177 20.753
Valutakursreguleringer 27.441 0 1.237 0
Øvrige finansielle indtægter 19.443 2.536 5.894 2.004

47.427 2.890 29.308 22.757

8 Finansielle omkostninger

Anvendt regnskabspraksis

t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

Nedskrivning af andre værdipapirer og kapitalandele,
   der er omsætningsaktiver 312 316 0 0
Finansielle omkostninger til kapital interesser 4.106 3.198 4.106 3.198
Valutakursreguleringer 0 18.738 0 7.445
Øvrige finansielle omkostninger 29.207 14.471 7.607 1.775

33.625 36.723 11.713 12.418

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under 
afskrivninger. 

Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver opgøres som 
forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgs-
omkostninger og den regnskabsmæssige værdi på 
salgstidspunktet. 

Finansielle omkostninger indeholder renter, kurstab ved-
rørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amor-
tisering af finansielle aktiver samt tillæg og godtgørelser 
under acontoskatteordningen m.v.

Moder

Moder

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

Koncern

Moder

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under 
andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Koncern

Finansielle indtægter indeholder renter, kursgevinster 
vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta, 
amortisering af finansielle forpligtelser samt godtgørelser 
under acontoskatteordningen m.v.

Noter

Koncern
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9 Skat af årets resultat

Anvendt regnskabspraksis

t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

Årets aktuelle skat 89.561 209.992 -1.218 -1.970
Regulering skat for tidligere år -1.270 -11 0 -30
Årets ændring af udskudt skat -5.289 -4.535 0 -34
Skat af årets resultat 83.002 205.446 -1.218 -2.034
Skat af egenkapitalbevægelser -5.363 -1.693 0 0

77.639 203.753 -1.218 -2.034

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

ModerKoncern

Noter

Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om 
tvungen sambeskatning af koncernens danske datter-
virksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen 
fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i 
koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra 
konsolideringen.

Modervirksomheden er administrationsselskab for 
sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger 
af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af 
sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virk-
somheder i forhold til disses skattepligtige indkomster.

I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt 
underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har 
kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget 
skattemæssigt overskud.

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets 
sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt skat – herunder 
som følge af ændring i skattesats – indregnes i 
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets 
resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan 
henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
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New recyclable  
paper packaging 

One step closer to a more  
sustainable tomorrow

In 2022, we proudly introduced our innovative  
recyclable diaper packaging made from responsibly 

sourced Scandinavian FSC®-certified paper.
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10 Immaterielle anlægsaktiver

Anvendt regnskabspraksis

Moder
Færdiggjorte Udviklings-
udviklings- Patenter og projekter under Patenter og

t.DKK projekter licenser Goodwill udførelse I alt licenser

Kostpris 1. maj 132.290 32.934 30.846 71.612 267.682 503
Valutakursreguleringer 0 317 0 0 317 0
Tilgang 1.987 26.943 78.900 29.407 137.237 20.865
Afgang 0 -664 0 -2.445 -3.109 0
Overført 9.892 0 0 -9.584 308 0
Kostpris 30. april 144.169 59.530 109.746 88.990 402.435 21.368

Af- og nedskrivninger 1. maj 97.153 28.754 23.413 24.406 173.726 503
Valutakursreguleringer 0 164 0 0 164 0
Afskrivninger 22.911 1.917 3.740 0 28.568 695
Nedskrivninger 0 0 25.000 37.156 62.156 0
Tilgang 0 421 0 0 421 0
Afgang 0 -664 0 0 -664 0
Af- og nedskrivninger
   30. april 120.064 30.592 52.153 61.562 264.371 1.198

Regnskabsmæssig
   værdi 30. april 24.105 28.938 57.593 27.428 138.064 20.170

Afskrives over 5 år 3-5 år 10 år 3-5 år

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

Noter

Goodwill
Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, 
der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for 
de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært 
over afskrivningsperioden på 10 år. Afskrivningsperioden er 
fastsat med udgangspunkt i forventet tilbage-betalingsperiode 
og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en 
stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Udviklingsprojekter, patenter og licenser 
Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, gager og 
afskrivninger, der direkte kan henføres til udviklingsaktiviteter.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, 
og hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige 
ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklings-
mulighed kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, 
markedsføre eller anvende projektet, indregnes som 
immaterielle aktiver, hvis kostprisen kan opgøres pålideligt, 
og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige ind-
tjening kan dække produktions-, salgs- og administrations-

omkostninger samt udviklingsomkostningerne. Øvrige 
udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, 
efterhånden som omkostningerne afholdes.

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udvik-
lingsomkostninger lineært over den vurderede økonomiske 
brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år.

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akku-
mulerede af- og nedskrivninger. Patenter afskrives lineært 
over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over 
aftaleperioden, dog maksimalt 5 år.

Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter, patenter og 
licenser opgøres som forskellen mellem salgsprisen med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige 
værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i 
resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis 
andre driftsomkostninger.

Koncern

Færdiggjorte og igangværende udviklingsprojekter omfatter udvikling af Abena koncernens interne IT-systemer, herunder 
integration, implementering og udvikling af nye systemer og platforme. Omkostninger sammensætter sig af både interne og 
eksterne omkostninger i form af lønninger og konsulenter, som registreres igennem selskabets interne projektmodul. 
Projekterne forventes færdigudviklet i løbet af 2023.

Ledelsen har i regnskabsåret konstateret væsentlige budgetoverskridelser på visse udviklingsprojekter, og har som følge heraf 
foretaget en nedskrivning af tidligere aktiverede igangværende og færdiggjorte udviklingsprojekter. Overskridelserne er i 
forhold til det oprindelige budget opgjort til 37,2 mio.kr. 
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11 Materielle anlægsaktiver

Anvendt regnskabspraksis

Andre an-
læg, drifts-

Grunde og materiel og
t.DKK bygninger inventar I alt

Kostpris 1. maj 2.524 2.183 4.707
Tilgang 74.243 581 74.824
Afgang 0 -597 -597
Kostpris 30. april 76.767 2.167 78.934

Af- og nedskrivninger 1. maj 720 1.619 2.339
Afskrivninger 50 229 279
Afgang 0 -179 -179
Af- og nedskrivninger 30. april 770 1.669 2.439

Regnskabsmæssig værdi 30. april 75.997 498 76.495

Afskrives over 20-40 år 4-5 år

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt 
andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med 
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives 
ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger 
direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet 
er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter 
kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, 
komponenter, underleverandører og løn samt 
låneomkostninger fra specifik og generel låntagning, der 
direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv. Kostprisen på 
et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives 
hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er 
forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede 
brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes 
forventede brugstider jf. nedenfor.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til 
aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med 
eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og 
restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og 
revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets 
regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien 
indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en 
ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

Noter

Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver opgøres som 
forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgs-
omkostninger og den regnskabsmæssige værdi på 
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultat-
opgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre 
driftsomkostninger.

Leasingkontrakter
Leasingkontrakter vedrørende aktiver, hvor selskabet har alle 
væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten 
(finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til 
laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige 
leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes 
leasingaftalens interne rentefod eller den alternative lånerente 
som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles 
herefter som virksomhedens øvrige aktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i 
balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens 
rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatop-
gørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel 
leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og 
øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over 
kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse 
vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses 
under eventualposter m.v. Virksomheden har som 
fortolkningsbidrag for klassifikation og indregning af 
leasingkontrakter valgt IAS 17.

Moder
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11 Materielle anlægsaktiver (fortsat)

Andre an-
Produktions- læg, drifts-

Grunde og anlæg og materiel og Aktiver under
t.DKK bygninger maskiner inventar opførelse I alt

Kostpris 1. maj 939.945 1.086.449 379.089 38.845 2.444.328
Valutakursreguleringer -1.696 -977 -1.570 -14 -4.257
Tilgang 78.746 6.843 45.712 68.091 199.392
Afgang 0 -89.156 -5.582 -10.006 -104.744
Overført 3.260 5.122 6.865 -15.247 0
Kostpris 30. april 1.020.255 1.008.281 424.514 81.669 2.534.719

Af- og nedskrivninger 1. maj 360.644 865.500 298.443 1.524.587
Valutakursreguleringer -1.638 -620 1.338 -920
Afskrivninger 24.137 64.588 19.419 108.144
Afgang 0 -88.191 -7.681 -95.872
Overført -1.180 -41 1.221 0
Af- og nedskrivninger 30. april 381.963 841.236 312.740 1.535.939

Regnskabsmæssig værdi 30. april 638.292 167.045 111.774 81.669 998.780

Heraf udgør finansielt leasede aktiver 51.256 112.537 0 0 163.793

Afskrives over 20-40 år 4-7 år 4-5 år

Koncern

Noter

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

29

ABENA is a trusted  
total solutions provider 

To learn more about ABENA quality   
– visit www.abena.com

One-stop-shop
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12 Kapitalandele i dattervirksomheder og kapitalinteresser

Anvendt regnskabspraksis

Kapitalinteresser

t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

Kostpris 1. maj 60.482 47.236 5.233 5.233
Tilgang 359 13.246 359 0
Overført -47.557
Kostpris 30. april 13.284 60.482 5.592 5.233

Værdireguleringer 1. maj -31.645 -6.421 16.166 12.826
Valutakursreguleringer -1.560 959 -114 64
Nedskrivning 0 -19.500 0 0
Årets værdireguleringer 0 -3.539 0 0
Årets resultat 2.271 -3.144 7.906 3.276
Overført 47.200
Værdireguleringer 30. april 16.266 -31.645 23.958 16.166

Regnskabsmæssig værdi 30. april 29.550 28.837 29.550 21.399

Heraf udgør ikke-afskrevne forskelsbeløb 0 13.225 0 0

Koncern Moder

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

Noter

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

Kapitalandele i dattervirksomheder og kapitalinteresser måles 
til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre 
værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag 
eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og 
med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller 
negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder og kapitalinteresser med 
regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 DKK, og et 
eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives 
i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang 
modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at 
dække en underbalance,

der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende 
beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og 
kapitalinteresser vises som reserve for netto-opskrivning efter 
den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den 
regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra 
dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden 
godkendelsen af årsrapporten for Abena Holding A/S, bindes 
ikke på opskrivningsreserven.

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. 
den generelle beskrivelse under koncernregnskabet.
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12 Kapitalandele i dattervirksomheder og kapitalinteresser

Dattervirksomheder

t.DKK 2021/22 2020/21

Kostpris 1. maj 553.803 471.331
Afgang ved fusion 0 -400
Tilgang 30.000 82.872
Kostpris 30. april 583.803 553.803

Værdireguleringer 1. maj 1.215.554 525.812
Valutakursreguleringer -1.820 2.941
Udloddet udbytte -144.100 -25.325
Værdiregulering af sikringsinstrumenter 19.014 6.573
Årets resultat 239.287 708.531
Tilbageførsel af negativ indre værdi primo -15.271 -18.249
Overført negativ indre værdi ultimo til hensatte forpligtelser 15.988 15.271
Værdireguleringer 30. april 1.328.652 1.215.554

Regnskabsmæssig værdi 30. april 1.912.455 1.769.357

Heraf udgør foreslået udbytte 56.700 144.100

Virksomheder i Abena koncernen
Virksomhed Land Ejerandel Virksomheder Land Ejerandel

Abena Holding A/S (Moder) Danmark - Finess Hygiene AB Sverige 100,0%
Abena Data ApS Danmark 100,0% Abena AB Sverige 100,0%
Abena Group Marketing ApS Danmark 100,0% Finess Hygiene Fastigheter AB Sverige 100,0%
Produktions Holding A/S Danmark 100,0% Abena Finess Fastigheter AB Sverige 100,0%
Institutions Holding A/S Danmark 100,0% Abena Finland OY Finland 100,0%
Industri Holding A/S Danmark 100,0% Abena Healthcare B.V. Holland 100,0%
Detail Holding A/S Danmark 100,0% Abena Re-Seller B.V. Holland 100,0%
Abena Produktion A/S Danmark 100,0% Abena Norge AS Norge 100,0%
Abena A/S Danmark 100,0% Abena-Frantex S.A. Frankrig 60,0%
Abena Partners A/S Danmark 91,0% Abena Polska Sp. z.o.o Polen 100,0%
Rul-let A/S Danmark 100,0% Abena UK Ltd. England 100,0%
OX-ON A/S Danmark 100,0% Abena North America Inc. USA 90,0%
Abena Global Supply A/S Danmark 100,0% Abena Ísland ehf. Island 55,0%
Abena Innovation A/S Danmark 100,0% Abena Helpi d.o.o. Slovenien 60,0%
Boisen Safety A/S Danmark 100,0% Abena LLC Rusland 66,7%
Abena Facility A/S Danmark 100,0% Abena Vietnam co., Ltd. Vietnam 100,0%
Abena GmbH Tyskland 100,0% Abena India LLP Indien 100,0%
Abena Immobilien GmbH Tyskland 100,0% Abena Asia Ltd. Hong Kong 100,0%
Abena Consumer Prod. GmbH Tyskland 100,0% Abena Hong Kong Ltd. Hong Kong 100,0%
Abena Re-Seller GmbH Tyskland 100,0% Medisens Wireless Inc. USA 100,0%
Seresco GmbH Tyskland 100,0%
Barme GmbH Tyskland 100,0% Kapitalinteresser
OX-ON GmbH Tyskland 100,0% Elvstrøm Sails A/S Danmark 48,4%
Finess Fastigheter AB Sverige 100,0% SIPS GmbH Tyskland 30,0%
Oplysningskravet om navn, hjemsted og retsform er for visse konsoliderede datterselskaber undladt med henvisning til
årsregnskabslovens §  127 stk. 7

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

Noter

Moder
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13 Tilgodehavender hos dattervirksomheder

Anvendt regnskabspraksis

t.DKK 2021/22 2020/21

Kostpris 1. maj 95.478 198.664
Tilgang 33.383 0
Afgang -38.248 -103.186
Kostpris 30. april 90.613 95.478

Værdireguleringer 1. maj 153 2.006
Valutakursreguleringer 2.140 -1.853
Afgang -2.783 0
Værdireguleringer 30. april -490 153

Regnskabsmæssig værdi 30. april 90.123 95.631

14 Andre værdipapirer og kapitalandele

Anvendt regnskabspraksis

t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

Kostpris 1. maj 2.774 3.102 0 0
Valutakursreguleringer 127 -109 0 0
Tilgang 51 115 0 0
Afgang -272 -334 0 0
Kostpris 30. april 2.680 2.774 0 0

Værdireguleringer 1. maj 0 0 0 0
Valutakursreguleringer 0 0 0 0
Værdireguleringer 30. april 0 0 0 0

Regnskabsmæssig værdi 30. april 2.680 2.774 0 0

Dagsværdioplysninger
Koncernen og modervirksomheden har følgende værdipapirer og kapitalandele der måles til dagsværdi:

t.DKK

Dagsværdi, ultimo
Værdireguleringer i resultatopgørelsen
Dagsværdiniveau

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede 
aktier og obligationer, måles til dagsværdi (børskurs) på 
balancedagen. Kapitalandele, der ikke er optaget til handel 
på et aktivt marked, måles til kostpris.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der 
vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et 
tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er 
værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at 
et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages 
nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den 
regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nu-
tidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder 
realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerheds-
stillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente 
for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Koncern

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

Moder
Børsnoterede aktier Børsnoterede aktier

4.048 3.048
255 267

1 1

Moder

Moder

Koncern
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Noter

15 Udskudt skat

Anvendt regnskabspraksis

t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

Udskudt skat 1. maj 30.175 34.770 -289 -255
Valutakursreguleringer 8.358 -60 5 0
Årets ændring over resultatopgørelsen -5.289 -4.535 0 -34
Regnskabsmæssig værdi 30. april 33.244 30.175 -284 -289

Udskudt skat indregnet således i balancen:
Udskudte skatteaktiver -36.890 -24.802 -284 -289
Udskudte skatteforpligtelser 70.134 54.977 0 0

33.244 30.175 -284 -289

16 Periodeafgrænsningsposter

Anvendt regnskabspraksis
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under 
omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger 
vedrørende efterfølgende regnskabsår. Dette vil primært 
være periodisering af software, licenser og serviceaftaler hvor 
perioden ikke følger regnskabsåret.

Moder

Ledelsen har på baggrund af budgetterne vurderet det sandsynligt, at der vil være fremtidig skattepligtig indkomst til rådighed, 
hvori uudnyttede skattemæssige underskud og uudnyttede skattemæssige fradrag kan udnyttes.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat 
indregnes i balancen som beregnet skat af årets skatte-
pligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års 
skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes 
i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig 
selskabsskat".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds-
metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs-
mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 
Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle 
vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivnings-berettiget 
goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor 
midlertidige forskelle – bortset fra virksomhedsovertagelser – 
er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på 
resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor 
opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige 
beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af 
ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling 
af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af 
fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes 
med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten 
ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved 
modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme 
juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende 
foretagne elimineringer af urealiserede koncerninterne 
avancer og -tab.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og 
skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens 
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat 
forventes udløst som aktuel skat. 

Som administrationsselskab i sambeskatningskredsen 
overtages hæftelsen for dattervirksomhedernes 
selskabsskatter overfor skattemyndighederne i takt med 
dattervirksomhedernes betaling af sambeskatningsbidrag. 
Skyldige eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag 
indregnes i balancen som tilgodehavende skat eller skyldig 
selskabsskat.

Koncern

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april
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Noter

17 Hensættelser til pension og lignende forpligtelser

Anvendt regnskabspraksis

t.DKK 2021/22 2020/21

Hensættelser til pension og lignende forpligtelser 1. maj 6.053 4.840
Årets ændring -439 1.227
Valutakursreguleringer 4 -14
Regnskabsmæssig værdi 30. april 5.618 6.053

18 Egenkapital

Anvendt regnskabspraksis

Moder

henhold til ordningen. Kapitalværdien beregnes på grundlag 
af forudsætninger om den fremtidige udvikling i bl.a. 
lønniveau, rente, inflation, pensionsalder og dødelighed. 
Kapitalværdien beregnes alene for de ydelser, som de 
ansatte har optjent ret til gennem deres hidtidige ansættelse i 
koncernen. Den aktuarmæssigt beregnede kapitalværdi med 
fradrag af dagsværdien af eventuelle aktiver knyttet til 
ordningen indregnes i balancen under pensionsforpligtelser.

I resultatet indregnes årets pensionsomkostninger baseret på 
aktuarmæssige skøn ved årets begyndelse. Forskelle mellem 
den kalkulerede udvikling af pensionsaktiver og -forpligtelser 
og de realiserede værdier opgjort ved årets udgang betegnes 
aktuarmæssige gevinster eller tab og indregnes under 
egenkapitalen.

Koncern

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis 
metode
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter 
nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og 
kapitalinteresser i forhold til kostpris. Reserven kan 
elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller 
ændring i regnskabsmæssige skøn. Reserven kan ikke 
indregnes med et negativt beløb og kan ikke benyttes til 
udbytte eller dækning af underskud.

Reserve for sikringstransaktioner
Reserve for sikringstransaktioner indeholder den 
akkumulerede nettoændring efter skat i dagsværdien af 
sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af 
fremtidige betalingsstrømme, og hvor den sikrede transaktion 
endnu ikke er realiseret. Reserven opløses, når den sikrede 
transaktion realiseres, hvis de sikrede pengestrømme ikke 
længere forventes realiseret, eller sikringsforholdet ikke 
længere er effektivt. Reserven repræsenterer ikke en 
selskabsretlig binding og kan derfor udgøre et negativt beløb.

Hensættelser til pension og lignende forpligtelser indregnes, 
når virksomheden, som følge af en tidligere begivenhed på 
balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er 
sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre en 
afgang af økonomiske ressourcer.

Hensættelser til pension og lignende forpligtelser måles til 
nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af 
forpligtelsen tidsmæssigt forventes at ligge langt ude i 
fremtiden.

Pensionsforpligtelser og lignende langfristede 
forpligtelser
For ydelsesbaserede pensionsordninger foretages en årlig 
aktuarmæssig beregning af kapitalværdien af de fremtidige 
ydelser, som medarbejderne har optjent i

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

Aktiekapitalen består af:
480 aktier a 250.000 DKK

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Aktiekapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.
Selskabet besidder ingen egne kapitalandele på balancetidspunktet. Der har heller ikke været køb og salg af egne 
kapitalandele i regnskabsåret.

Reserve for valutakursreguleringer
Reserve for valutakursreguleringer omfatter andel af 
valutakursdifferencer, opstået ved omregning af regnskaber 
for enheder med anden funktionel valuta end danske kroner 
kursreguleringer vedrørende aktiver og forpligtelser, der 
udgør en del af virksomhedens nettoinvesteringer i sådanne 
enheder, og kursreguleringer vedrørende sikringstrans-
aktioner, der valutakurssikrer selskabets nettoinvesteringer i 
sådanne enheder. Reserven opløses ved afhændelse af 
udenlandske enheder, eller hvis betingelserne for effektiv 
sikring ikke længere er til stede. Når kapitalandele i 
dattervirksomheder og kapitalinteresser i moderselskabets 
regnskab er omfattet af bindingskravet i reserven for 
nettoopskrivning efter den indre værdis metode, vil 
valutakursreguleringer istedet indgå i denne 
egenkapitalreserve.

Udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tids-
punktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling 
(deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for 
året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
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18 Egenkapital (fortsat)

19 Langfristede gældsforpligtelser

Anvendt regnskabspraksis

Moder
Realkredit- Kredit-

t.DKK insitutter institutter Anden gæld I alt Anden gæld

Gæld i alt 30. april 281.643 257.091 328.443 867.177 5.318
Kortfristet andel 30. april -26.006 -141.649 -328.443 -496.098 -5.318
Langfristet andel 30. april 255.637 115.442 0 371.079 0

Restgæld efter 5 år 190.477 24.934 0 215.411 0

20 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

Kautioner for gæld til kreditinstitutter 0 0 340.911 366.302
Tilbagetrædelseserklæringer afgivet overfor tredjemand 0 7.656 0 7.656
Garantistillelse overfor tredjemand 39.499 36.819 10.031 9.695
Øvrige leje og leasingforpligtelser 45.255 25.453 259 259

84.754 69.928 351.201 383.912

21 Eventualaktiver

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til 
det modtagne provenu efter fradrag af afholdte trans-
aktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de 
finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til 
den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive

rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi 
indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Koncern Moder

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

Koncernen har skattemæssige underskud til fremførsel i udenlandske datterselskaber på 19,1 mio.DKK (2020/21: 22,0 
mio.DKK). Den skattemæssige værdi heraf udgør 5,0 mio.DKK (2020/21: 5,1 mio.DKK), svarende til 26% der ikke er indregnet i 
balancen som følge af usikkerheden om anvendelse af de skattemæssige underskud.

Hensigtserklæringer
Moderselskabet har udstedt generelle hensigtserklæringer over for enkelte dattervirksomheder.

Eventualforpligtelser
Moderselskabet er som administrationsvirksomhed sambeskattet med øvrige danske dattervirksomheder og hæfter solidarisk 
med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Moderselskabet hæfter solidarisk sammen med de øvrige danske dattervirksomheder for disse virksomheders gæld til 
kreditinstitutter indenfor en samlet kreditramme på 50 mio.DKK.

Koncern

Tilskud uden modydelse i koncernforhold
Tilskud givet til tilknyttede virksomheder uden modydelse indregnes som en kapitaltilførsel under posten kapitalandele i 
tilknyttede virksomheder. Tilskud modtaget fra tilknyttede virksomheder indregnes som modtaget udbytte fra den tilknyttede 
virksomhed.
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22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

t.DKK 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed
   for realkreditinstitutter:
Grunde og bygninger 438.974 447.976 0 0

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed
   for koncernens bankforbindelser:
Leasingaktiver ligger til sikkerhed for leasingforpligtelser 161.756 201.644 0 0

23 Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse
Der er ingen enkeltpersoner der har bestemmende indflydelse.

Transaktioner med nærtstående parter
Udover udlodning af udbytte og forrentning af gæld har der ikke været transaktioner med kapitalejerne.

Vederlag til modervirksomhedens direktion og bestyrelse fremgår af note 4.

Transaktioner med dattervirksomheder, som ikke er indgået på normale markedsvilkår

Abena Innovation A/S 30.000 t.DKK

Koncern Moder

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

Udover nedenstående skattefrie kapitaltilskud, har der ikke været transaktioner med dattervirksomheder, som ikke er foretaget 
på normale markedsvilkår.

3636 / ABENA GROUP ANNUAL REPORT 2021-22



ABENA Group
Annual Report 2020/21

Noter

24 Valuta- og renterisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter

Anvendt regnskabspraksis
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i 
balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. 
Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle 
instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis 
anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, 
der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring 
af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre 
tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. 
Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver 
eller

forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet på 
egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller 
forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter 
eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er 
indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, 
hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder 
betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, 
indregnes ændringer i dagsværdi løbende i 
resultatopgørelsen.

Som led i sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner anvender koncernen sikringsinstrumenter, såsom 
valutaterminskontrakter og rente- og valutaswaps.

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april
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Valutarisici

Værdi- Værdi-
Indgåede regulering Indgåede regulering

valutatermins- i resultat- valutatermins- i resultat-
t.DKK kontrakter, netto Dagsværdi opgørelsen kontrakter, netto Dagsværdi opgørelsen

USD (0-6 måneder) -182.872 -184.279 -1.407 479.629 481.613 1.984
CAD (0-3 måneder) 0 0 0 -1.485 -1.497 -12
EUR (0-6 måneder) 14.905 14.905 0 -39.275 -39.275 0
GBP (0-3 måneder) 0 0 0 -10.435 -10.854 -419
SEK (0-3 måneder) 43.311 43.341 30 18.350 18.358 8
PLN (0-3 måneder) 23.708 23.760 52 24.513 24.362 -151

-100.948 -102.273 -1.325 471.297 472.707 1.410

Renterisici

Værdi- Værdi-
Beregnings- regulering Beregnings- regulering

mæssig indregnet på mæssig indregnet på
t.DKK saldo Dagsværdi egenkapitalen saldo Dagsværdi egenkapitalen

Renteswaps 214.449 9.850 7.863 230.632 -14.527 -11.331

2020/21 (Koncern)

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

2020/21 (Koncern)

2021/22 (Koncern)

2021/22 (Koncern)

Koncernen afdækker renterisici ved hjælp af renteswaps, hvorved variable rentebetalinger omlægges til faste rentebetalinger.

De sikrede pengestrømme forventes realiseret og vil påvirke resultatet over renteswappernes restløbetid. De indgåede aftaler 
udløber i perioden 2025 til 2039.

Koncernen afdækker i et vist omfang forventede valutarisici vedrørende varesalg og varekøb med valutaterminskontrakter.
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25 Resultatdisponering

t.DKK 2021/22 2020/21

Forslag til udbytte 48.000 145.000
Overført til egenkapitalreserver 194.655 554.689
Resultatdisponering 242.655 699.689

26 Andre reguleringer

t.DKK 2021/22 2020/21

Valutakursreguleringer 41.906 -19.408
Værdireguleringer af sikringsinstrumenter 24.377 8.266
Realiserede finansielle instrumenter 0 0
Andre driftsindtægter -529 -1.216
Andre reguleringer 65.754 -12.358

27 Likvider

Anvendt regnskabspraksis

t.DKK 2021/22 2020/21

Likvide beholdninger 334.477 226.969
Likvider, ultimo 334.477 226.969

Koncern

Koncern

Moder

Koncern- og årsregnskab 1. maj - 30. april

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede 
værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden 
hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der 
kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
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We source the world for you
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