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Beretning

Om SDC
Om SDC
SDC er en full-service it-partner for den finansielle sektor i Norden. Vores kerne
ydelser er udvikling og drift af bankapplikationer, og vi leverer som de eneste på
markedet en fællesnordisk platform tilpasset de enkelte landes nationale lovgivning
og sprog.
De økonomiske gevinster ved fællesskabet i SDC betyder, at selv et mindre, lokalt
pengeinstitut kan levere bankydelser med samme relative it-omkostning, som de
største banker.
SDC – Chosen by 120 Nordic banks. www.sdc.dk

SDC i tal

124

pengeinstitutter

2,9 mio. 9.500 7,5 mio.
kunder i SDCpengeinstitutterne

medarbejdere i SDCpengeinstitutterne

konti i SDCpengeinstitutterne

SDC’s systemportefølje dækker de fleste behov for funktionalitet og
it-understøttelse i en nordisk bank
SDC’s set-up bygger på Europas førende 4. generations Core Banking system. Det sikrer, at vi fx kan tilbyde fleksible
systemløsninger og en serviceorienteret arkitektur med åben integration af egenudviklede eller 3. parts systemer. SDC’s
centrale banksystem kører på en moderne .NET-serverplatform med 24x7 drift på frontoffice-systemer og selvbetjeningssystemer samt høj forsyningssikkerhed gennem 2-center drift.

Forex
Cards

Risk Management

Infrastructure

Output Management

Product Workshop

Corebank

Netbank

Customer

Agree Management
Interests & Fees
Follow Up
Account
Teller

Enterprice Dataware House
Management information
Intranet Employee Portal
Cards & Payments
Financial Advisory
Pension Plans
Funds
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De forretningsmæssige behov og regulatoriske
krav til den finansielle sektor er i vid udstrækning
de samme på tværs af Norden. Derfor giver
SDC’s nordiske strategi mening.
John Lundsgaard,
formand for SDC’s bestyrelse og
bankdirektør i Spar Nord Bank

Koncernens omsætning fordelt på geografi

60 %
Danmark

40 %

Det øvrige Norden

Fællesudvikling holder omkostningerne nede
Type af udvikling

Gennemsnitspris
pr. udviklingstime

Fællesnordisk udvikling

6 kr.

Landespecifik udvikling

NO: 9 kr.
DK/FO: 19 kr.
SE: 258 kr.

Individuel udvikling

825 kr.

Fordeling af bidraget til fællesskabet i SDC

71 %

Tværnordisk
udvikling

29 %
Landespecifik
udvikling
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Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og god-

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen

kendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-

indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i kon-

ber 2013 for Skandinavisk Data Center A/S.

cernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold,
årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

stilling.

skabsloven.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkenDet er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregn-

delse.

skabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets
aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2013.

Ballerup, den 25. marts 2014

Direktion:

Jesper Scharff
adm. direktør

Bestyrelse:

John Lundsgaard

John Christiansen

Tom Høiberg

formand

næstformand

næstformand

Pål Ola Kjellson Alfvegren

Vagn Hansen

Klaus Skjødt

Janus Petersen

Kim Rosenberg Hansen

Bettina Lau

Ole Kyhnæb
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Den uafhængige revisors
erklæringer
Til kapitalejerne i Skandinavisk Data
Center A/S

ger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for
Skandinavisk Data Center A/S for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2013. Koncernregnskabet og årsregnskabet
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen
som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen.
Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.

eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kon-

af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet
og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser
trol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et
koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende
billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering
af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om
ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den
samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregn-

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet
og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi
har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav
samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad
af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet
er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for
at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlin-

København, den 25. marts 2014

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anders Duedahl-Olesen
statsaut. revisor

skabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens og selskabets
aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger
i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og
årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.
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Selskabsoplysninger
Skandinavisk Data Center A/S
Borupvang 1A
2750 Ballerup
Telefon:

44 65 71 11

Telefax:

44 65 13 70

Hjemmeside: www.sdc.dk
E-mail:

sdc@sdc.dk

CVR-nr.:

16 98 81 38

Stiftet:

2. april 1993

Hjemsted:

Ballerup

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse
Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank A/S (formand)
Adm. direktør John Christiansen, Lån & Spar Bank A/S (næstformand)
Konserndirektør Tom Høiberg, Eika-Gruppen AS (næstformand)
Pål Ola Kjellson Alfvegren
Adm. direktør Vagn Hansen, Sparekassen Vendsyssel
Adm. direktør Klaus Skjødt, Sparekassen Kronjylland
Adm. direktør Janus Petersen, P/F BankNordik
Systemudvikler Kim Rosenberg Hansen
Administrativ konsulent Bettina Lau
Afdelingsleder Ole Kyhnæb

Direktion
Jesper Scharff (adm. direktør)

Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuths Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes den 12. maj 2014.
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Hoved- og nøgletal for koncernen
tkr.			2013

2012

2011

2010

2009

1.223.748

Hovedtal					
Nettoomsætning		1.267.260

1.264.590

1.327.033

1.323.104

Omsætningsændring (%)		0,2

-4,7

0,3

8,1

10,9

Resultat af primær drift før afskrivninger		212.433

140.662

249.287

193.845

168.829

Resultat af primær drift (EBIT)		38.284

-340.616

34.182

22.698

18.079

Resultat af finansielle poster		-18.144

-12.633

-534

-469

72

Resultat før skat		20.140

-353.307

33.672

22.307

18.083

Årets resultat		 4.983

-268.398

20.106

15.139

14.511

Anlægsaktiver		1.345.892

1.281.497

1.029.750

913.589

802.747

Omsætningsaktiver		277.115

335.237

280.927

266.878

332.266

Balancesum		1.623.007

1.616.734

1.310.677

1.180.467

1.135.013

Årets investering i materielle anlægsaktiver		13.185

13.706

15.976

1.097

80.019

Egenkapital*		736.633

748.320

845.387

825.292

690.297

Pengestrømme fra driftsaktivitet		434.861

254.950

187.018

95.297

413.901

Årets pengestrøm		-18.324

3.510

-4.682

-70.990

89.191

Nøgletal					
Afkast af den investerede kapital (%)		4

-34

4

3

3

Overskudsgrad (%)		3

-28

3

2

2

Egenkapitalens forrentning (%)		1

-33

2

2

2

Soliditetsgrad (%)		45

46

65

70

61

Indre værdi pr. aktie*		477,8

474,4

535,9

523,2

514,2

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede		477

445

421

396

357

Kønsfordeling mænd/kvinder (%)		
66 / 34

66 / 34

-/-

-/-

-/-

* S
 om følge af ændret lovgivning fragår egne kapitalandele i egenkapitalen. Sammenligningstal for 2009 er ikke tilpasset denne ændrede
praksis.

Nøgletal
Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger og Nøgletal 2011”.
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:
Overskudsgrad

Resultat af primær drift x 100
Nettoomsætning

Afkast af den investerede kapital

Resultat af primær drift x 100
Gennemsnitlig investeret kapital

Egenkapitalforrentning

Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital

Egenkapitalandel

Egenkapital ultimo x 100
Passiver i alt, ultimo

Indre værdi pr. aktie

Egenkapital ultimo ekskl. minoriteter
Antal aktier ulitmo ekskl. egne aktier
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Ledelsesberetning
Beretning SDC 2013
SDC bevægede sig i 2013 ud på en forandringsrejse. Målet

yderligere at cementere SDC’s nordiske position på områ-

er at udvikle organisationen i en retning med øget fokus

det for finans-it i 2013.

på professionalisme og internationalisering, hvor vi i endnu
højere grad end tidligere sætter kunden i fokus og er mere

På it-siden bød 2013 på et platformskifte, da driften af

kommercielle i vores tilgang til kunderne og markedet.

SDC’s centrale banksystem blev flyttet fra en mainframeplatform til Microsofts .NET-serverplatform. Platformskiftet

Den nye tilgang til markedet afspejles i en ny intern orga-

forventes at reducere omkostningen til drift og dermed

nisering af SDC til understøttelse af vækststrategien for

muliggøre en fortsat lav enhedspris for SDC’s kunder trods

det nordiske marked og en komplementering af paletten

stadig stigende transaktionsmængder.

af it-ydelser med ydelser rettet mod implementering og
integration af it-løsningerne i pengeinstitutternes hverdag

SDC gennemførte igen i 2013 en betydelig ny- og videre-

og forretningsudvikling. Hermed understøtter SDC penge-

udvikling af sin systemportefølje, hvor den fællesnordiske

institutterne i deres bestræbelser med at sikre størst mulig

andel af udviklingen udgjorde 71 %. Udviklingen er affødt

forretningsmæssigt udbytte af deres it-investeringer.

dels af lov- og sektorkrav, dels af pengeinstitutternes forretningsmæssige behov med fokus på procesoptimering i

Med til denne fornyelsesproces hører også lanceringen af

pengeinstitutterne og på selvbetjeningsplatformen.

en ny visuel identitet for virksomheden, som skal medvirke
til at markere SDC’s mere kommercielle tilgang til kunderne
og markedet.

1.0 Selskabets hovedaktivitet

På kundesiden skruede SDC i 2013 op for ambitionsni-

SDC A/S er moderselskab i Skandinavisk Data Center A/S

veauet for med en ny, skærpet profil at tiltrække kunder på

(herefter SDC). Koncernens hovedaktiviteter omfatter ud-

tværs af Norden til virksomhedens fællesnordiske banksy-

vikling, vedligehold samt fællesindkøb af it-systemer og re-

stem. Resultatet blev en fortsat kundetilgang med Store-

laterede ydelser til mere end 120 pengeinstitutter i Norden.

brand Bank, Cultura Bank og Skandia, som alle starter på

Som en del af selskabets kerneleverancer indgår ligeledes

SDC i 2014. Tilgangen af nye nordiske banker var med til

it-driftsydelser. Disse ydelser er outsourcet til JN Data.
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1.1 Koncernstruktur
SDC-koncernen består af
fire selskaber:

Skandinavisk Data Center A/S
Ballerup
Full-service it-leverandør

Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S

Datakomm A/S

Ballerup

Herlev

SDC-Sweden AB
Helsingborg

100 % ejet datterselskab

100 % ejet datterselskab

90 % ejet datterselskab

Ejendomsudlejning

It-udvikling

It-udvikling

Selskab

Hovedaktivitet

Geografi

CVR-nr.

Kommentar

Skandinavisk Data Center A/S

It-services

Danmark
(Ballerup)

16 98 81 38

Moderselskab
It-services

Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S

Ejendomsudlejning til
SDC og eksterne

Danmark
(Ballerup)

31 62 97 64

Datakomm A/S

It-udvikling

Danmark
(Herlev)

13 91 23 35

Overtaget 100 % 5.
september 2013 før
51 %

SDC-Sweden AB

It-drift, system- forvaltning & udvikling

Sverige
(Helsingborg)

55 65 50-9717

Overtaget med virkning pr. 1. december
2013

Ud over ovenstående selskaber har koncernen registreret en filial i Norge, SDC-Norway AS. Denne filial, der for nuværende ingen aktivitet har, er
registreret i Enhetsregisteret med Organisasjonsnr. 989 648 462.
SDC-koncernen likviderede ultimo 2012 selskaberne Nordisk Finans IT P/S og komplementarselskabet NFIT A/S, der begge var ejet 50/50 af
henholdsvis SDC og BEC.
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Væsentlige begivenheder i SDC-koncernen i 2013
Januar

Jesper Scharff tiltræder som administrerende direktør for SDC. Jesper kommer fra et job som
administrerende direktør i CGI tidligere WM-data/Logica.

April

Transitionen af SDC’s drift fra IBM til JN Data afsluttes.

April

SDC fejrer sit 50 års jubilæum.

Maj

Norske Storebrand Bank skriver kontrakt med SDC omkring levering af en komplet bankløsning til det
norske marked.

Maj

SDC introducerer netbanksløsning til tablet med fuld funktionalitet.

Maj

Saxo Privatbank indgår aftale med SDC om at integrere bankens handelsplatform med SDC’s platform.

Juni

Skandia skriver kontrakt med SDC om levering af en bankløsning til Skandias svenske bankforretning.
Den nye løsning skal afløse selskabets eksisterende platform og integreres til en lang række af selskabet
øvrige it-løsninger.

Juni

SDC’s .NET-baserede kernesystem tages i drift i Norge, Sverige, Danmark og på Færøerne.

September

SDC overtager fuld kontrol med det tidligere 51 % ejede it-udviklingsselskab Datakomm A/S, som i
væsentlig grad er underleverandør til SDC.

September

SDC skriver kontrakt med Cultura Bank i Norge om levering af en komplet bankløsning.

December

SDC overtager dele af Cerdo Bankpartner i Helsingborg, hvorved SDC nu er i stand til at levere en
komplet bankløsning til det svenske marked gennem selskabet SDC-Sweden AB.

Ud over ovenstående begivenheder valgte tre banker i 2013 at opsige deres samarbejde med SDC. Det drejer sig om Den Jyske Sparekasse,
Sparekassen Faaborg og Svendborg Sparekasse, hvor de to sidstnævnte som følge af fusioner valgte en anden fortsættende it-platform end
SDC’s. Udmeldelsen ultimo året sker i henhold til SDC’s vedtægter.
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2.0 Kunder og marked
SDC’s kunde- og ejerkreds omfatter ultimo 2013 mere end
120 mindre og mellemstore pengeinstitutter i Danmark,
Norge, Sverige og på Færøerne.
I dette marked ønsker SDC at være den mest attraktive
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SDC er baseret på filosofien om fælles løsninger
til fælles behov, hvilket er en konkurrencedygtig
og attraktiv forretningsmodel – på tværs af
Norden.
Tom Høiberg,
koncerndirektør Eika Gruppen

it-leverandør og -samarbejdspartner målt på kvalitet,
driftsstabilitet og pris. Med udgangspunkt i den eksisterende tværnordiske kundegruppe er det SDC’s ambition

3.0 SDC’s løsninger

at videreudvikle SDC til et fællesejet nordisk it-center for
mindre og mellemstore pengeinstitutter, som nyder godt af,

SDC gennemførte igen i 2013 en betydelig ny- og videreud-

at SDC’s basale systemer er sproguafhængige og tilpasset

vikling af sin systemportefølje, hvor den fællesnordiske an-

national lovgivning.

del af udviklingen udgjorde 71 %. Udviklingen er affødt dels
af lov- og sektorkrav – herunder Basel, MFI og MIFID/MFIR,

Den finansielle sektor er en af de mest digitaliserede

dels af pengeinstitutternes forretningsmæssige behov.

brancher, og it bliver en stadig mere central parameter for
pengeinstitutternes konkurrenceevne. Pengeinstitutternes

De forretningsmæssige behov for systemer er i vid ud-

mulighed for at imødekomme kundebehov og lovkrav og

strækning de samme på tværs af de enkelte SDC-pengein-

for at udvikle forretningen er betinget af, at den nødven-

stitutter – herunder også på tværs af Norden. Det samme

dige it-understøttelse er til rådighed til en fornuftig pris,

gælder de lov- og sektorkrav, der stilles til den finansielle

hvilket muliggøres gennem stordrift og fælles udvikling.

branche, da de fleste af disse opstår som fælleseuropæiske
krav. Hovedparten af SDC’s systemer kan derfor udvikles

Der er ikke blot en stor geografisk spredning af pengeinsti-

som fællessystemer til brug for mange eller alle pengein-

tutterne tilknyttet SDC, også størrelsesmæssigt er der stor

stitutter. Herved sikres pengeinstitutterne adgang til en

forskel. SDC’s største kunde, Spar Nord Bank, stod således i

omfattende systemportefølje til lavest mulig omkostning

2013 for 14,2 % af SDC’s omsætning (16,7 % i 2012), hvori-

pr. pengeinstitut, og derfor kan den gennemsnitlige pris pr.

mod SDC’s mindste aktionærkunde, Refsnæs Sparekasse,

bank pr. udviklingstime komme helt ned på 6 kr. ved fælles

repræsenterer 0,02 % af selskabets samlede omsætning.

nordisk udvikling hos SDC.
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Systemudviklingen har i overensstemmelse med pengeinstitutternes ønsker været koncentreret om effektivisering
og digitalisering af pengeinstitutternes arbejdsgange og
styrkelse af grundlaget for kunderådgivningen. Dertil kommer fokusering på selvbetjeningsløsninger og løsninger
på mobilområdet med en udbygning af funktionaliteten i
eBanken samt udbygning af selvbetjeningsplatformen rettet mod de mobile platforme. Som eksempel på det sidste
lancerede SDC i 2013 en netbanksløsning med fuld funktionalitet til tablet og fortsatte udbygningen af netbank
til smartphones. Disse tiltag er alle med til at nedbringe
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3.1 SDC har for sjette år i træk haft uændrede priser til
trods for en pæn stigning i pengeinstitutternes aktivitets
niveau
Som det fremgår af figur 1 nedenfor, har SDC holdt priserne uændret igennem de sidste seks år til trods for en
inflation på ca. 10 % i perioden. Som det fremgår af figur
2, er antallet af transaktioner i samme periode steget med
40 %, pengeinstitutters antal af kunder og konti er steget
med 8 %, og SDC har udvidet handlingsplanen med 8 % i
perioden. Samlet betyder det, at enhedsprisen er reduceret
med 24 %.

pengeinstitutternes samlede produktionsomkostninger og
dermed forbedre deres konkurrenceevne.

4.0 SDC’s ressourcer

Fællesskabet omkring SDC og anvendelsen af fælles systemløsninger indebærer ikke krav om forretningsmæssig

SDC er en it-servicevirksomhed, hvorfor selskabets med-

standardisering. Fleksibiliteten i SDC’s systemportefølje

arbejdere er nøglen til succes. Derfor er det SDC’s politik

og -arkitektur giver vide muligheder for, at det enkelte

at fastholde og tiltrække markedets mest kompetente

pengeinstitut kan profilere sig individuelt. Systemernes

medarbejdere. Dette sker ved at sikre gode arbejdsforhold,

fleksible og komponentbaserede opbygning sikrer, at hvert

som sikrer bedst mulig engagement og performance for de

enkelt pengeinstitut kan modellere funktioner og data samt

enkelte medarbejdere.

præsentationen af disse, så de passer til pengeinstituttets
individuelle behov og profil.

SDC-koncernen havde ultimo december 2013 512 ansatte
(FTE). Det gennemsnitlige antal medarbejdere for året var

En åben og standardiseret systemstruktur sikrer desuden,

på 477 (FTE). Antal medarbejdere samt relaterede nøgletal

at pengeinstitutterne selv kan supplere SDC’s systemer og

er specificeret i nedenstående tabel.

systemudvikling med tredjepartssystemer og egenudvikling. Det giver de enkelte pengeinstitutter og grupper af
pengeinstitutter unikke muligheder for at skræddersy en
it-platform, der er optimalt tilpasset pengeinstituttets for-

Antal
medarbejdere

Ultimo
2013

Ultimo
2012

Ultimo
2011

Antal medarbejdere
FTE

512

425

415

Heraf andel mænd

66 %

66 %

N/A

valgfrihed.

Heraf andel kvinder

34 %

34 %

N/A

Gennemsnitsalder

47

48

N/A

Mængden af transaktioner i SDC’s systemer vokser fortsat,

Antal ledere

40

N/A

N/A

Antal ledere i %

8%

11 %

N/A

30 %

N/A

N/A

retningsmæssige behov og relationer – og som kombinerer
fordelene ved stordrift og fællesløsninger med individuel

samtidig med at enhedsprisen pr. transaktion i 2013 for
sjette år i træk faldt. Gennem stordriftsfordele og ved opti-

Heraf andel kvinder

mering af systemernes kapacitetsforbrug har SDC over de

Tal for SDC-koncernen inkl. datterselskaber ultimo 2013.

seneste år kunnet reducere enhedsprisen pr. transaktion.

Figur 1: Udvikling i kundernes betaling til SDC

Figur 2: Udvikling i leverancevolumen
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Som det fremgår af tabellen, har SDC-koncernen haft en

således at de hurtigt kan bidrage til vores kunders opgave-

nettotilvækst på 87 medarbejdere (20 %). Af den samlede

løsning.

vækst i antallet af medarbejdere vedrører 41 SDC’s datterselskaber, mens den resterende vækst på 46 medarbejdere

For at vi kontinuerligt kan sikre vedligehold og opgrade-

er tilgang i moderselskabet. SDC forventer en yderligere

ring af vores medarbejderes kompetencer, arbejder vi med

nettotilgang af medarbejdere i 2014.

medarbejderudvikling og adfærdsmåling. I 2014 introduceres en endnu stærkere proces for målsætning og målop-

Ultimo 2013 var fordelingen af medarbejdere på selskaber i

fyldelse i relation til medarbejderudviklingssamtaler, hvor

SDC-koncernen 471 medarbejdere hjemmehørende i moder-

der sættes mål for året (SDC, faglige og personlige mål),

selskabet svarende til 92 % af det samlede antal medarbej-

evalueres og laves udviklingsplaner.

dere, mens SDC AB med 23 medarbejdere repræsenterede
4 % af medarbejderne og Datakomm med 18 medarbejdere

I SDC ønsker vi, at vores medarbejdere har de nødvendige

ligeledes 4 %.

rammer for at udføre deres arbejde optimalt og sikre, at
motivationen er til stede for at yde den ekstra indsats, der

Kønsfordelingen blandt selskabets medarbejdere er uæn-

nogle gange er nødvendig for at komme i hus med vigtige

dret i forhold til tidligere år – 66 % mænd og 34 % kvinder.

projekter og opgaver.

SDC finder, at denne kønsfordeling er tilfredsstillende branchen taget i betragtning.

5.0 Samfundsansvar (CSR)

Kønsfordelingen på lederniveau er 70 % mænd og 30 %
kvinder. SDC har ikke historiske data på denne fordeling,

En velfungerende finansiel infrastruktur er en forudsætning

men vil fremadrettet rapportere på disse data.

for et velfungerende samfund. Som leverandør af it-løsninger til mere end 120 pengeinstitutter i Norden ser SDC det

I selskabets bestyrelse er alle aktionærvalgte repræsentan-

som en af sine væsentligste opgaver at udvikle og drive

ter i dag mænd. Dette skal ses i lyset af den ledelsesmæssi-

løsninger, der:

ge kønsfordeling i direktionerne hos SDC’s aktionærer. Det
er bestyrelsens målsætning i løbet af de kommende fire år
at søge at opnå en repræsentation af det underrepræsenterede køn på 25 %, men den praktiske gennemførsel af
dette afhænger af sammensætning og intern ansvarsfordeling i direktionerne hos SDC’s aktionærer.

4.1 HR
SDC har i løbet af 2013 øget indsatsen på HR-området, dels
i lyset af den øgede medarbejdertilgang, dels i lyset af det
større fokus på kommercialisering og professionalisering af
forretningen, som kræver større opmærksomhed på medarbejdernes kompetencer og adfærd.

 understøtter sikker og smidig gennemførelse af finansielle transaktioner i bred forstand

 lever op til de til enhver tid gældende lovkrav i de lande,
SDC leverer til

 understøtter moderne, effektiv bankdrift.
Dette sikrer SDC gennem et struktureret hierarki af procedurer, der sammen med sikkerheds- og compliancemæssige foranstaltninger indgår som en integreret del af
aktiviteter hos såvel SDC selv som hos SDC’s leverandører.
Procedurer m.v. revideres løbende og danner grundlag for

For at understøtte selskabets udvikling og vækst samt for

aktiv overvågning af, opfølgning på og kontinuerlig effekti-

at sikre en medarbejderstab, som til alle tider er i stand til

visering af aktiviteter.

og motiveret for at drive SDC frem mod de strategiske mål,
arbejder HR med henblik på et højt kvalitetsniveau fra be-

Med særlig fokus på datasikkerhed auditeres SDC’s pro-

hovet for ressourcer bliver identificeret til medarbejderens

dukter og processer af intern systemrevision, ligesom SDC

livscyklus i virksomheden.

løbende auditeres af Finanstilsynet.

På ansættelsessiden er der fokus på at sikre rette person

SDC har en veletableret it-sikkerhedspolitik, som sikrer

til rette job. Efter ansættelse arbejder vi fokuseret på at in-

effektiv kontrol af adgange for medarbejdere og eksterne

tegrere nye medarbejdere på rette måde og hurtigt, så alle

personer til SDC’s lokaler og data, begrænser ulemper ved

bliver i stand til at levere på kvalificeret niveau inden for en

driftsforstyrrelser og sikrer data med hensyn til fortrolig-

kort periode. Derfor har SDC i 2013 suppleret sit onboar-

hed, pålidelighed og tilgængelighed.

ding-program med et detaljeret introduktionsprogram, som
er individuelt tilpasset den enkelte medarbejder. Dette øger

Overordnet styrer SDC it-miljøerne med udgangspunkt i en

sandsynligheden for, at SDC’s nye medarbejdere kommer

risikostyringsproces baseret på ISO 27005.

godt og hurtigt i gang i egen afdeling og arbejdsområde,
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Det er ved interne og eksterne kontroller i 2013 verificeret,

Bl.a. gennem disse tiltag har SDC skabt en positiv udvik-

at SDC’s aktiviteter er gennemført i overensstemmelse

ling mod stadigt lavere energiforbrug. Siden 2011 har SDC

med gældende procedurer og politikker og lever op til

reduceret elforbruget pr. medarbejder med 17 %. Det er

gældende lovkrav, og det har ikke givet anledning til be-

selskabets forventning, at de allerede gennemførte tiltag

mærkninger. SDC har endvidere i 2013 fået fornyet sin PCI

sammen med planlagte tiltag ultimo 2014 vil have opnået

DSS-certificering.

en besparelse i forhold til benchmark i niveau 20 %, og
selskabet forventer inden udgangen af 2017 at have op-

5.1 Klimapåvirkning
SDC ser sig selv som en miljømæssig ansvarlig virksomhed. Da SDC arbejder med it-udvikling som hovedaktivitet
ligger miljø- og klimapåvirkningen primært i forhold til
bygnings- og kontordrift. Det er SDC’s mål at reducere sit
energiforbrug mest muligt gennem fokusering på miljø- og
klimavenlige løsninger. Reduktion af selskabets energiforbrug sker gennem en række konkrete indsatser:

nået en reduktion af elforbruget på 25 % målt i forhold til

 Drift af kontorbygninger: SDC har i 2013 igangsat et

SDC er en it-leverandør, som er tæt integreret med den

2011-benchmark.

5.2 Medarbejdere
Medarbejderne er et af SDC’s største aktiver. Derfor har
SDC fokus på at sikre, at medarbejderne trives, har et godt
arbejdsmiljø og besidder de rette kompetencer til at levere
optimal service til kunderne.

energioptimerings- og renoveringsprojekt i forhold til

finansielle sektor. Med udgangspunkt i de for sektoren gæl-

SDC’s ældre bygninger. I dette projekt er der fokus på

dende aftaler og normer tilstræber vi at skabe et arbejds-

såvel den direkte energibesparelse ved valg af belysning

miljø og en kultur, der tiltrækker og fastholder dygtige og

og andre strømforbrugende enheder samt ved forskel-

engagerede medarbejdere, som fremmer ansvarlighed og

lige isoleringstiltag, og på den indirekte besparelse

professionalisme og som medvirker til nytænkning og udvik-

vælges primært materialer, der kan fremstilles med lav

ling til gavn for SDC’s kunder, SDC og medarbejderne selv.

miljøbelastning.
Vi ser medarbejdernes liv i og uden for SDC som forbundne
Et selvstændigt delprojekt i renoveringsprojektet ved-

størrelser med gensidig afsmitning. Derfor lægger vi vægt

rører udskiftning af opvarmning af SDC’s bygninger i

på en gensidig fleksibilitet og respekt i arbejdsrelationen,

Ballerup fra gasfyrede kedler til fjernvarme. Det inde-

som både understøtter SDC’s og den enkelte medarbejders

bærer en væsentlig reduktion af SDC’s energiforbrug

situation og behov.

til opvarmning og en afledt reduktion af SDC’s samlede
CO2-udledning.



Som en projektorganisation er vi opmærksomme på spidsbelastning i forbindelse med projektgennemførelsen. Vi

It-drift: SDC’s it-driftsaktiviteter varetages af underleve-

udvikler derfor løbende værktøjer, som støtter projektorga-

randøren JN Data A /S. JN Data har fokus på at reducere

nisationen i at fordele og styre tids- og ressourceforbrug,

virksomhedens miljømæssige påvirkning og har igangsat

så vi minimerer mer- og overarbejde mest muligt.

strømbesparende tiltag, såsom frikøling, cubeteknologi
og servervirtualisering, som giver mulighed for kapa-

Som it-servicevirksomhed er viden et centralt element,

citetsstigning uden en tilsvarende stigning i strømfor-

derfor lægger vi stor vægt på kompetence- og performan-

bruget. SDC søger ligeledes i videst muligt omfang at

ceudvikling af medarbejderne. Alle medarbejdere har en

genbruge hardware. Hvor dette ikke er muligt, bortskaf-

årlig medarbejderudviklingssamtale, hvor mål, performance

fes udstyret via miljøcertificeret partner.

og uddannelsesbehov fastlægges.

 Transport: For at reducere vores medarbejderes rejse

Hvor SDC benytter offshore eller near-shore arbejdskraft

aktiviteter og relaterede miljøbelastning, anvender vi,

sker det gennem ansvarlige og internationalt anerkendte

hvor muligt, video- og telekonference til fjernmøder.

samarbejdspartnere, der drager omsorg for gode arbejds-

Desuden er SDC’s traditionelle puljebiler i 2013 udskiftet

forhold og et godt arbejdsmiljø for de offshore ansatte.

med en el-bil, som bl.a. benyttes til transport til møder i

SDC følger løbende op på, at samarbejdspartnerne lever op

nærområdet.

til deres forpligtelser.

 Håndtering af affald: SDC implementerede primo 2014

Trivsel og godt arbejdsmiljø er en integreret del af SDC’s

smart-print overalt i virksomheden. Det er selskabets

kultur og processer. Som opfølgning på dette har SDC

forventning, at dette vil bidrage til en væsentlig reduk-

ultimo 2013 gennemført en APV (arbejdspladsvurdering)

tion af papirforbruget og deraf afledte miljøbelastning.

for samtlige medarbejdere i moderselskabet. Denne under-

Madaffald fra SDC’s kantine genanvendes på biogas

søgelse udmærker sig bl.a. ved en høj besvarelsesprocent,

anlæg, hvor det efter forarbejdning anvendes til energi-

>70, samt en samlet score på arbejdsmiljøet på 5,6 (fysisk

udnyttelse.

som psykisk). Måling sker på en skala fra 1 (dårligst) til 7
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(bedst). Spredningen på de 16 hovedkategorier var fra 4,7
til 5,9. SDC finder denne score tilfredsstillende og vil i fremtiden gennemføre lignende målinger ud fra samme metode
for at følge udviklingen såvel på selskabsniveau som på
afdelingsniveau.

6.0 Regnskabsberetningen
6.1 Omsætning
Koncernens omsætning er i perioden opgjort til 1.267 mio.
kr. Dette er i niveau med omsætningen i 2012 (1.265 mio.
kr.). Bag denne omsætning findes en vækst i den del af
omsætning, som relaterer sig til kunder uden for Danmark.
Således er omsætningen i forhold til de øvrige nordiske
lande steget fra at udgøre 33 % i 2012 til at udgøre 40 % af
den samlede omsætning i 2013. Af nedenstående diagram
fremgår koncernens omsætning fordelt på geografi:

/ 18

6.2 Resultat og omkostninger
Koncernens resultat af primær drift på 38,3 mio. kr. udviser
en signifikant forbedring målt i forhold til resultat af primær
drift i 2012 (-340,6 mio. kr.). Den væsentligste forklaring
på den store forskel i resultatet er, at resultatet i 2012 var
påvirket af store nedskrivninger på udviklingsprojekter.
Dette har ikke været nødvendigt i 2013, hvorfor denne post
er reduceret med 297 mio. kr. i forhold til 2012. De bogførte
af- og nedskrivninger indregnet i årets resultat er primært
udtryk for planlagte afskrivninger på koncernens udviklingsprojekter. Den signifikante ændring år til år skyldes, at
der i regnskabet for 2012 blev foretaget en række ekstraordinære nedskrivninger på enkeltstående udviklingsprojekter m.v.
Koncernens finansielle omkostninger er realiseret med 18,2
mio. kr. i 2013. Disse omkostninger er steget med 5 mio.
kr. målt i forhold til regnskabet for 2012. Denne stigning
skyldes stor udviklingsaktivitet i 2013 med heraf afledt stor
likviditetsbelastning. Fremadrettet har koncernen iværksat

Figur 3: Omsætning fordelt på geografi
2013

2012

en række initiativer for at reducere de finansielle omkost-

4%

4%

lingsbetingelser i forhold til leverandører samt ændrede

7%

12%

ninger. Disse initiativer har bl.a. betydet skærpede betabetalingsbetingelser i forhold til kunderne.

22%

60%

24%

67%

SDC’s forretningsmodel og de økonomiske
gevinster i fællesskabet tiltrækker nye kunder
på tværs af Norden.
Janus Petersen,

 Danmark

 Norge

 Sverige

 Færøerne

adm. direktør BankNordik
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I regnskabet for 2013 er indregnet en skattemæssig omkostning på -13,6 mio. kr. Denne post skal primært ses i
lyset af, at selskabets aktiverede udskudte skat reduceres
som følge af den vedtagne reduktion af selskabsskatteprocenten fra 25 % til 22 % i de kommende år.
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Efter et turbulent 2012 er SDC tilbage på et
normaliseret niveau med et regnskabsmæssigt
tilfredsstillende resultat.
Jesper Scharff,
adm. direktør SDC

Koncernens resultat efter skat og minoritetsinteressenternes andel af datterselskabernes resultat realiseres således
til 5,0 mio. kr., hvilket er i tråd med koncernens forventninger. Koncernens direktion og bestyrelse finder dette
resultat tilfredsstillende.

6.3 SDC’s udviklingsomkostninger
SDC har i 2013 samlet set afholdt udviklingsomkostninger
for 514 mio. kr. Af disse omkostninger er 213 mio. kr. aktiveret i selskabets balance. Den samlede udviklingsaktivitet
dækker dels over omkostninger til udvikling og tilpasning
af SDC’s systemportefølje til eksisterende og kommende
lov- og sektorkrav, dels over nyudvikling af selskabets
systemportefølje og systemunderstøttelse af procesoptimering i forhold til nye og eksisterende systemer samt
individuel systemudvikling til enkeltkunder. Af nedenstående oversigt fremgår udviklingen i systemaktivering for
2012 og 2013.
Beløb i mio. kr.
Primo balance systemaktivering

2013

6.5 Egenkapital
Koncernens egenkapital efter minoritetsinteresser er ultimo
2013 opgjort til 736,6 mio. kr. mod 748,3 mio. kr. ultimo
2012. Denne ændring på 11,7 mio. kr. skyldes, at selskabet
i 2013 har købt og solgt egne aktier for netto 16,7 mio. kr.
samt periodens resultat. Aktiernes indre værdi kan ultimo
2013 opgøres til 477,8 (474,4 i 2012).
6.6 Pengestrømme og likviditet
SDC har i 2. halvår implementeret nye betalingsbetingelser
i forhold til alle leverandører og kunder, hvilket har påvirket
koncernens likviditet positivt. Således er koncernens pengestrømme fra driften forbedret med 180 mio. kr. i forhold
til 2012-regnskabet.

7.0 Særlige risici

2012

737,5

721,2

De væsentligste risici i SDC vedrører driftsstabilitet i de

-148,5

-154,6

systemer, der driftsafvikles for kunderne, samt datakom-

0

-297,2

munikation mellem SDC og pengeinstitutterne. Disse risici

Tilgang 		

212,8

468,1

afdækkes primært via flerårige aftaler med etablerede pro-

Balance ultimo

801,8

737,5

fessionelle operatører primært JN Data på it-drift, TDC på

Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger

linjer og kommunikation samt bl.a. KMD på print og andre
I 2012 foretog SDC en ekstraordinær nedskrivning af den

ydelser.

aktiverede udvikling på capital market-projektet Calypso,
der var udviklet i samarbejde med BEC. Denne nedskriv-

Koncernen har ingen væsentlig kurs- eller valutarisici, da

ning blev foretaget, da projektet blev sat i bero efter en

alle væsentlige transaktioner foretages i danske kroner eller

gennemført cost/benefit-vurdering af den fremtidige nyt-

euro. Koncernen har ultimo 2013 gennemgået og konsoli-

teværdi af systemet.

deret alle forsikringsforhold på koncernniveau.

Aktivering og afskrivninger i 2013-regnskabet vurderes at
være på et normaliseret niveau i forhold til SDC’s udvik-

8.0 Forventninger til fremtiden

lingsaktivitet. Det skal bemærkes, at SDC i regnskabsåret
har færdiggjort to store projekter, som er indregnet i

SDC forventer i 2014 en stigning i omsætningen målt i

aktiveringssaldoen: Opgraderingen af Kernesystemet til en

forhold til 2013 i niveau 7–9 %. Denne omsætningsvækst

serverbaseret .NET-platform samt flytningen af driften fra

forventes primært at komme fra koncernens aktiviteter

IBM til JN Data.

i Sverige og Norge. Resultatmæssigt forventer SDC et
resultat før skat for koncernen på niveau med resultatet for

6.4 Bygninger og grunde
I koncernregnskabet for 2013 er den bogførte værdi af koncernens grunde og bygninger optaget til en værdi af 393
mio. kr., hvilket svarer til værdien opgjort i 2012 korrigeret
for årets afskrivninger samt forbedringer. Den bogførte
værdi af koncernens ejendomme er benchmarket i forhold
til markedspriser i fjerde kvartal 2013.

2013.

9.0 Begivenheder efter
regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen
og frem til i dag, der påvirker de i årsrapporten gengivne
regnskabsmæssige vurderinger.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Skandinavisk Data Center A/S for 2013

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmeto-

er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

den, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerede

stemmelser for klasse C-virksomheder (stor).

aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der indregnes en hensat forpligtelse til

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som

dækning af omkostninger ved besluttede og offentliggjorte

sidste år.

omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de

Ændring i udøvede skøn
Som følge af nedsættelse af selskabsskatteprocenten i
perioden 2014 til 2016, er der foretaget ændringer til regnskabsmæssige skøn vedrørende udskudte skatteaktiver.
Den regnskabsmæssige effekt af nedsættelsen af skatteprocenten er opgjort til 7,4 mio. kr., der er udgiftsført i
årsregnskabet 2013.

foretagne omvurderinger.
Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og
dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og forpligtelser, inkl. hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering
af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Negative

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Skandinavisk Data Center A/S og dattervirksomheder, som
kontrolleres af moderselskabet, jf. koncernoversigten på
side 12. Moderselskabet anses for at have kontrol, når det
direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende
indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder
mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne og udøver
betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes
som associerede virksomheder.

forskelsbeløb (negativ goodwill), der modsvarer en forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder,
indregnes i balancen under periodeafgrænsningsposter og
indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige
udvikling realiseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer
sig til forventet ugunstig udvikling, indregnes i balancen et
beløb svarende til dagsværdien af ikke-monetære aktiver,
der efterfølgende indregnes i resultatopgørelsen over de
ikke-monetære aktivers gennemsnitlige levetid.
Goodwill og negativ goodwill fra erhvervede virksomheder
kan reguleres indtil udgangen af året efter anskaffelsen.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne
mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de
konsoliderede virksomheder.
Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den for-

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

holdsmæssige andel af dattervirksomheders dagsværdi af
nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. For-

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i

skellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunk-

koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte el-

tet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen

ler afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede

eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultat-

resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammen-

opgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

ligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller
afviklede virksomheder.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder
og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi
af netto-aktiver på salgstidspunktet inkl. ikke-afskrevet
goodwill og forventede omkostninger til salg eller afvikling.

Afledte finansielle instrumenter
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.
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Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumen-

I både koncernens og modervirksomhedens resultatopgø-

ter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for

relser indregnes den forholdsmæssige andel af de associe-

sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i

rede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af

andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapita-

forholdsmæssig andel af intern avance/tab.

len. 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.

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, hvis
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden
årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og
forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl.
moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter,
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle
aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under
acontoskatteordningen m.v.
Skat af årets resultat
Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om
tvungen sambeskatning med koncernens danske dattervirksomheder. 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 selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder
i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning

Direkte produktionsomkostninger
Direkte produktionsomkostninger omfatter omkostninger,
der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. I direkte
produktionsomkostninger indregnes omkostninger til Facility Management, eksterne konsulenter, softwareomkostninger m.v.

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 – herun-

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der
afholdes til ledelse og administration af koncernen, herunder omkostninger til husleje, konsulentbistand, kontorholdsomkostninger m.v.

der som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultat-

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale
omkostninger, pensioner m.v. til koncernens personale.

Balance

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder
regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter.

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

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den
forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders
resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/
tab.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificer-

opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat,
og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte i egenkapitalen.

Immaterielle anlægsaktiver

bare, og hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige
ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed kan påvises, og hvor det er hensigten at
fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes
som immaterielle anlægsaktiver, hvis kostprisen kan opgø-
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Noter

res pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger

fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og

direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor

administrationsomkostninger samt udviklingsomkostnin-

aktivet er klar til brug.

gerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede
brugstid, baseret på forventede restværdier og følgende

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles

vurdering af aktivernes forventede brugstider:

til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Bygninger
Installationer i bygninger

50 år
10-15 år

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udvik-

Tekniske anlæg og maskiner

3-5 år

lingsomkostninger lineært over den vurderede økonomiske

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2-5 år

brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år.
For udviklingsprojekter, der er beskyttet af immaterielle

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindings-

rettigheder, udgør den maksimale afskrivningsperiode rest-

værdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige

løbetiden for de pågældende rettigheder, dog maksimalt

værdi.

20 år.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsFortjeneste og tab ved afhændelse af udviklingsprojek-

aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med

ter, patenter og licenser opgøres som forskellen mellem

fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige

salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den

værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i

regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Gevinst eller

resultatopgørelsen under afskrivninger.

tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion af af- og
nedskrivninger eller under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger, i det omfang salgsprisen

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede
virksomheder

overstiger den oprindelige kostpris.

Rettigheder
Erhvervede rettigheder måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages lineære
afskrivninger over aftaleperioden, dog maksimalt 10 år.

Moderselskabet
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode.
Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede
virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger samt installationer i bygninger måles
ved første indregning til kostpris, der omfatter anskaffelsespris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.
Efterfølgende måles grunde og bygninger samt installationer i bygninger til dagsværdi. Nettoopskrivninger ved
dagsværdiregulering indregnes direkte på egenkapitalen
og bindes på en særlig reserve for nettoopskrivning. Nettonedskrivninger ved dagsværdireguleringer indregnes i
resultatopgørelsen.

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 associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi
måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse
virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet
er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris

retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance,

med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Afskrivningsgrundlaget for grunde og bygninger samt
installationer i bygninger er kostpris med tillæg af opskriv-

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og

ninger til dagsværdi og med fradrag af forventet restværdi

associerede virksomheder vises som reserve for nettoop-

efter afsluttet brugstid.

skrivning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i
det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kost-

Afskrivningsgrundlaget for andre anlæg, driftsmateriel og

prisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes ved-

inventar er kostpris med fradrag af forventet restværdi

taget inden godkendelsen af årsrapporten for Skandinavisk

efter afsluttet brugstid.

Data Center A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven.
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Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden,

socierede virksomheder samt ved hel eller delvis realisation

jf. beskrivelse ovenfor under koncernregnskabet.

af kapitalandele.

Koncernregnskab
Der foretages fuld konsolidering af dattervirksomheder, jf.
afsnit om koncernregnskabet ovenfor. Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre
værdis metode.

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

Værdiforringelse af aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle
anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder
og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved
afskrivning.

Egne kapitalandele
Et beløb svarende til kostprisen for egne kapitalandele
fragår i egenkapitalens frie reserver. Salgssummer ved afhændelse af egne kapitalandele indregnes ligeledes direkte
på egenkapitalen.
Udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling
(deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt
for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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.

Selskabsskat og udskudt skat
Skandinavisk Data Center A/S overtager som administrationsselskab hæftelsen for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne i takt med dattervirksomhedernes betaling af sambeskatningsbidrag.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af
nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat

som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme

indregnes i balancen som beregnet skat af årets skatteplig-

fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

tige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

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

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

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffel-

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds-

sespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel
vurdering af tilgodehavender.

Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor
midlertidige forskelle – bortset fra virksomhedsovertagelser
– er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt

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

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.

Egenkapital
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremfør-

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis
metode
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter
nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede
virksomheder i forhold til kostpris.

selsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med

Reserven reduceres ved udbytteudlodninger til modersel-

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende fore-

skabet, andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede og as-

tagne elimineringer af urealiserede koncerninterne avancer

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.

og tab.
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Pengestrømsopgørelse

skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat for-

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme

ventes udløst som aktuel skat.

fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for
året, årets forskydning i likvider og koncernens likvider ved

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger
til garantiforpligtelser, omstruktureringer m.v. Hensatte
forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og
det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre
et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

årets begyndelse og slutning (den indirekte metode).
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.

Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller
til dagsværdi. Hvis opfyldelse af forpligtelsen tidsmæssigt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 86, stk. 4, udarbej-

forventes at ligge langt ude i fremtiden, måles forpligtelsen

des der ikke en moderselskabspengestrømsopgørelse.

til dagsværdi.
Ved erhvervelse af virksomheder indgår hensættelser
til omstruktureringer i den overtagne virksomhed i det
omfang, de er besluttet og offentliggjort senest på overta-

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

gelsestidspunktet i opgørelsen af anskaffelsessummen og
dermed i goodwill eller koncerngoodwill.

Gældsforpligtelser
Gæld til kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelse til det
modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. 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.

Pengestrøm til 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
anlægsaktiver.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktie
kapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse
af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte
til selskabsdeltagere.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser,
omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i
de efterfølgende år. Periodeafgrænsningsposter måles til
kostpris.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og 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.

Godtgørelser, der er afledt af medlemmers opsigelse af

Segmentoplysninger
Selskabet afgiver ikke segmentoplysninger i det selskabets
segmenter, herunder også de geografiske segmenter, ikke
afviger indbyrdes.

datadriftsaftaler m.v., og som skal anvendes til at dække
omkostninger i forbindelse med tilpasning af organisationen, periodiseres og indregnes over den periode, som
godtgørelsen vedrører.
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Resultatopgørelse
Koncern
tkr.			Note
Nettoomsætning		

1

Modervirksomhed

2013

2012

2013

2012

1.267.260

1.264.590

1.239.356

1.243.056

Direkte produktionsomkostninger			-479.402

-571.338

-474.413

-565.438

Andre eksterne omkostninger			-277.712

-274.154

-292.937

-303.011

Personaleomkostninger		

2

-297.713

-278.436

-282.955

-263.496

Af- og nedskrivninger		

3

-174.149

-481.278

-159.132

-466.261

38.284

-340.616

29.919

-355.150
9.457

Resultat af primær drift			
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

9

0

0

6.627

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

9

0

-58

0

-58

Finansielle indtægter		

4

6

548

48

467

Finansielle omkostninger		

5

-18.150

-13.181

-20.954

-14.645

20.140

-353.307

15.640

-359.929

-13.569

87.503

-10.657

91.531

6.571

-265.804

4.983

-268.398

Ordinært resultat før skat			
Skat af ordinært resultat (regulering udskudt skat)		

6

Årets resultat			

Minoritetsinteressernes andel af dattervirksomheders resultat		-1.588
SDCs kapitalejeres andel af årets resultat			

4.983

-2.594

0

0

-268.398

4.983

-268.398

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte, 0 % 					
0

0

Overført resultat					
4.983

-268.398

						
4.983

-268.398
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Noter

Balance – Aktiver
Koncern
tkr.			Note

2013

Modervirksomhed
2012

2013

2012

Anlægsaktiver 					
Immaterielle anlægsaktiver		
7				
Færdiggjorte udviklingsprojekter			598.825

319.362

598.825

319.362

Udviklingsprojekter under udførelse			202.961

418.132

202.961

418.132

Immaterielle rettigheder			51.967

45.111

51.967

45.111

				853.753

782.605

853.753

782.605

Materielle anlægsaktiver		
8				
Grunde og bygninger			393.042

401.264

4.492

4.492

Tekniske anlæg og maskiner			2.631

6.548

2.631

6.548

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar			3.434

597

1.497

203

Materielle anlægsaktiver under udførelse			
2.566

0

261

0

				401.673

408.409

8.881

11.243

Finansielle anlægsaktiver		
9				
Kapitalandele i dattervirksomheder			

0

0

448.365

Kapitalandele i associerede virksomheder			0

0

0

449.082
0

Andre tilgodehavender			90.466

90.483

94.458

94.258

				 90.466

90.483

542.823

543.340

Anlægsaktiver i alt			1.345.892

1.281.497

1.405.457

1.337.188

					
Omsætningsaktiver					
Varebeholdninger					
Fremstillede varer og handelsvarer			 682

1.039

682

1.039

				 682

1.039

682

1.039

Tilgodehavender					
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			117.303

94.215

105.552

Tilgodehavende fra tilknyttede virksomheder			0

0

845

89.371
0

Tilgodehavende selskabsskat			

0

0

4.146

3.099
12.116

Andre tilgodehavender			 5.347

12.118

5.345

Udskudt skatteaktiv		

14

64.614

78.907

64.578

79.380

Periodeafgrænsningsposter		

10

85.343

126.808

81.457

126.808

				272.607

312.048

261.923

310.774

Likvide beholdninger			 3.826

22.150

99

106

Omsætningsaktiver i alt			277.115

335.237

262.704

311.919

AKTIVER I ALT			1.623.007

1.616.734

1.668.161

1.649.107
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Balance – Passiver
Koncern
tkr.			Note

2013

Modervirksomhed
2012

2013

2012

Egenkapital					
Aktiekapital		

11

173.110

173.110

173.110

173.110

0

0

217.856

208.716

Opskrivningshenlæggelser			177.285

177.067

0

0

381.255

666.541

340.684

634.892

4.983

-268.398

4.983

-268.398

Nettoopskrivning efter den indre værdis metode			
Overført resultat		

12

Årets resultat			

Foreslået udbytte			0

0

0

0

Egenkapital i alt			736.633

748.320

736.633

748.320

10.674

0

0

Minoritetsinteresser		
13
10

					
Hensatte forpligtelser					
Andre hensatte forpligtelser		

15

Hensatte forpligtelser i alt			

0

12.078

0

12.078

0

12.078

0

12.078

Gældsforpligtelser					
Langfristede gældsforpligtelser		
16				
Bankgæld				203.764

217.890

0

0

0

199.351

210.243

Gæld til tilknyttede virksomheder			

0

Periodeafgrænsningsposter			

0

5.468

0

5.468

				203.764

223.358

199.351

215.711

					
Kortfristede gældsforpligtelser		
16				
Bankgæld				 59.767

232.085

49.650

222.150

Leverandører af varer og tjenesteydelser			130.897

134.371

119.268

133.792

0

0

85.159

73.543

Gæld til associerede virksomheder			0

0

0

0

Gæld til tilknyttede virksomheder			

Anden gæld			
102.558

78.752

93.481

71.128

389.378

177.096

384.619

172.385

				682.600

622.304

732.177

672.998

Gældsforpligtelser i alt			886.364

845.662

931.528

888.709

PASSIVER I ALT			1.623.007

1.616.734

1.668.161

1.649.107

Periodeafgrænsningsposter		

17

					
Eventualforpligtelser og kontraktuelle forpligtelser		

18				

Øvrige noter		
19-22				
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Egenkapitalopgørelse
Koncern
					
			Netto			opskriv			ning efter		
			den indre
Opskriv		
Aktieværdis
ningshenOverført
tkr.		
kapital
metode
læggelser
resultat
Egenkapital 1. januar 2012

Foreslået
udbytte

I alt
845.387

173.110

34

0

672.243

0

Udloddet udbytte

0

0

0

0

0

0

Ændring af anvendt regnskabspraksis

0

0

178.886

0

0

178.886

Udskudt skat af opskrivning

0

0

-1.819

0

0

-1.819

Regulering af sikringstransaktioner

0

0

0

-7.648

0

-7.648
1.912

Skat af sikringstransaktioner

0

0

0

1.912

0

Opløsning af nettoopskrivning vedr. NFIT

0

-34

0

34

0

0

Årets resultat

0

0

0

-268.398

0

-268.398
748.320

Egenkapital 31. december 2012

173.110

0

177.067

398.143

0

Udloddet udbytte

0

0

0

0

0

0

Køb af egne kapitalandele

0

0

0

-19.838

0

-19.838

Salg af egne kapitalandele

0

0

0

657

0

657

Ændring i udskudt skat
vedr. ændring i skatte-%

0

0

218

0

0

218

Regulering af sikringstransaktioner

0

0

0

2.293

0

2.293

0

0

0

4.983

0

4.983

173.110

0

177.285

386.238

0

736.633

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

I alt
845.386

Årets resultat
Egenkapital 31. december 2013

Moderselskab
				
				Netto				opskriv				ning efter
				den indre
			
Aktieværdis
tkr.			 kapital
metode
Egenkapital 1. januar 2012		173.110

27.927

644.349

0

Udloddet udbytte		0

0

0

0

0

Egenkapitalbevægelser i dattervirksomheder		0

171.332

0

0

171.332

0

9.457

-277.855

0

-268.398
748.320

Årets resultat		

Egenkapital 31. december 2012		173.110

208.716

366.494

0

Udloddet udbytte		0

0

0

0

0

Køb af egne kapitalandele		0

0

-19.838

0

-19.838

Salg af egne kapitalandele		0

0

657

0

657

Egenkapitalbevægelser i dattervirksomheder		0

2.511

0

0

2.511

Årets resultat		

0

6.629

-1.646

0

4.983

Egenkapital 31. december 2013		173.110

217.856

345.667

0

736.633

Ved fortsat indregning af egne aktier som et aktiv i henhold til koncernens tidligere praksis, ville egenkapitalen pr. 31. december 2013 andrage 835.969 tkr. (2012: 828.474 tkr.).
Indre værdi pr. aktie udgør pr. 31. december 2013 477,8 (2012: 474,4).
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Pengestrømsopgørelse
		Koncern
tkr.					Note

2013

2012

Driftsresultat					
38.284

-340.616

Af- og nedskrivninger					
174.149

481.278

Ændring i andre hensatte forpligtelser					
-12.078

12.078

Ændring i periodiserede indtægter					
206.814

80.957

Regulering skat vedr. tidligere år					
0
Ændring i driftskapital				

19

5

45.836

33.881

Pengestrøm fra primær drift					
453.005

267.583

Renteindtægter, modtaget					
6

548

Renteomkostninger, betalt					
-18.150

-13.181

Betalt selskabsskat					
0

0

Pengestrøm fra driftsaktivitet					
434.861

254.950

Køb af immaterielle anlægsaktiver					
-226.728

-468.114

Køb af materielle anlægsaktiver					
-13.185

-13.706

Køb af finansielle anlægsaktiver					
-3

-89.974

Salg af finansielle anlægsaktiver					
0

2.668

Salg af materielle anlægsaktiver					
1.372

14.927

Virksomhedsovertagelse					
-15.928

0

Modtaget udbytte					
11.325

0

Køb af egne aktier					
-19.838

0

Salg af egne aktier					
657

0

Pengestrøm til investeringsaktivitet					
-262.328

-554.199

Forøgelse/afdrag af banklån					
-190.857

302.759

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet					
-190.857

302.759

Årets pengestrøm 					
-18.324
Likvider, primo				

3.510

20

22.150

18.640

Likvider, ultimo				
20

3.826

22.150

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncern- og årsregnskabets øvrige bestanddele.
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Noter
Koncern
tkr.				2013

Modervirksomhed
2012

2013

2012

Danmark 				767.859

852.555

745.453

831.021

Norge				298.714

280.959

298.714

280.959

Sverige				155.155

83.205

149.657

83.205

Færøerne 				45.532

47.871

45.532

47.871

				1.267.260

1.264.590

1.239.356

1.243.056

Gager og lønninger			322.034

312.432

307.838

297.898

Pensioner				33.149

32.176

33.036

32.044

1

Nettoomsætning

Nettoomsætning
Leverancer af systemer, systemdrift og tilslutningsafgift samt
andre driftsindtægter:

2

Personaleomkostninger

Andre personaleomkostninger			11.725

12.589

11.276

12.315

				366.908

357.197

352.150

342.257

Systemaktivering			-69.195

-78.761

-69.195

-78.761

				297.713

278.436

282.955

263.496

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede			477

445

437

423

154.630

I personaleomkostninger indgår gager til modervirksomhedens
direktion med 10.461 tkr. (2012: 10.267 tkr.) samt honorar til
modervirksomhedens bestyrelse med 2.261 tkr. (2012: 2.410 tkr.).

3

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger af færdiggjorte udviklingsprojekter			148.525

154.630

148.525

Nedskrivning færdiggjorte udviklingsprojekter			

0

42.505

0

42.505

Nedskrivning af udviklingsprojekter under udførelse			

0

254.723

0

254.723

Afskrivninger af erhvervede rettigheder			7.055

6.444

7.055

6.444

Afskrivninger af grunde og bygninger			14.910

14.749

0

0

Afskrivninger tekniske anlæg og maskiner			3.326

7.869

3.326

7.869

Afskrivninger andre anlæg, driftsmateriel og inventar		333

358

226

90

				174.149

481.278

159.132

466.261

4

Finansielle indtægter
81

48

0

Øvrige renteindtægter			

Renter af bankindestående			 6
0

467

0

467

				

6

548

48

467
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Noter
Koncern

Modervirksomhed

tkr.				2013

5

2012

2013

2012

Finansielle omkostninger

Renter af bankgæld			18.135

13.174

12.791

9.743

0

0

8.155

4.896

Øvrige renteomkostninger 			
15

7

8

6

				18.150

13.181

20.954

14.645

Renter til tilknyttede og associerede virksomheder			

6

Skat af årets resultat

Aktuel skat				 724

0

4.147

3.098

Årets regulering af udskudt skat			-14.293

87.498

-14.804

88.428

Regulering af skat vedrørende tidligere år			0

5

0

5

				-13.569

87.503

-10.657

91.531

7

Immaterielle anlægsaktiver

					
Modervirksomhed og koncern
					
				
Færdig- Udviklings				
gjorte
projekter
				 udviklingsunder
tkr.				 projekter
udførelse

Erhvervede
rettigheder

I alt

Kostpris 1. januar 2013			539.817

444.032

64.443

1.048.292

Tilgang				

212.817

13.911

226.728

Afgang				-91.779

0

0

-91.779

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter			
453.888

-453.888

0

0

Kostpris 31. december 2013			901.926

202.961

78.354

1.183.241

Ned- og afskrivninger 1. januar 2013			-220.455

-25.900

-19.332

-265.687

Tilgang				-148.525

0

-7.055

-155.580

Afgang				91.779

0

0

91.779

Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter			
-25.900

25.900

0

0

Ned- og afskrivninger 31. december 2013			-303.101

0

-26.387

-329.488

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013			598.825

202.961

51.967

853.753

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012			319.362

418.132

45.111

782.605

0

Årets tilgang på udviklingsprojekter kan specificeres således:
Direkte produktionsomkostninger				
34.157		
Andre eksterne omkostninger				
109.465		
Personaleomkostninger				
69.195		
					
212.817
Afskrives over			
3-5 år		
10 år
For nærmere omtale af udviklingsprojekterne henvises til ledelsesberetningen side 18–19.
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Materielle anlægsaktiver

					
Koncern
					
Andre
					
anlæg,
			 Grunde
Tekniske
drifts			 og byganlæg og
materiel
tkr.			
ninger
maskiner og inventar

Materielle
anlægs
aktiver
under
opførelse

I alt

					
Kostpris 1. januar 2013		432.018

38.008

6.224

0

476.250

Tilgang			6.688

761

3.170

2.566

13.185

Afgang			0

-1.352

0

0

-1.352

Kostpris 31. december 2013		438.706

37.417

9.394

2.566

488.083

Opskrivninger 1. januar 2013		
178.885

0

0

0

178.885

Årets til-/afgang		0

0

0

0

0

Opskrivninger 31. december 2013		
178.885

0

0

0

178.885

Ned- og afskrivninger 1. januar 2013		-209.639

-31.460

-5.627

0

-246.726

Årets til-/afgang		-14.910

-3.326

-333

0

-18.569

Ned- og afskrivninger 31. december 2013		-224.549

-34.786

-5.960

0

-265.295

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013		
393.042

2.631

3.434

2.566

401.673

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012		401.264

6.548

597

0

408.409

Materielle
anlægs
aktiver
under
opførelse

I alt
47.515

Koncernen har ingen finansielt leasede anlægsaktiver.

					
Moder
					
Andre
					
anlæg,
			 Grunde
Tekniske
drifts			 og byganlæg og
materiel
tkr.			
ninger
maskiner og inventar
Kostpris 1. januar 2013		 4.492

38.008

5.015

0

0

761

1.520

261

2.542

Afgang			0

-1.352

0

0

-1.352

Tilgang			

Kostpris 31. december 2013		 4.492

37.417

6.535

261

48.705

Ned- og afskrivninger 1. januar 2013		

0

-31.460

-4.812

0

-36.272

Årets til-/afgang		

0

-3.326

-226

0

-3.552

Ned- og afskrivninger 31. december 2013		

0

-34.786

-5.038

0

-39.824

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013		4.492

2.631

1.497

261

8.881

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012		4.492

6.548

203

0

11.243
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Noter
9

Finansielle anlægsaktiver

							
Koncern
					
							
Andre
							
tilgodetkr.							
havender
Kostpris 1. januar 2013						
90.483
Tilgang							
3
Afgang							
-20
Kostpris 31. december 2013						
90.466
Nettoopskrivninger 1. januar 2013						
0
Årets opskrivning						
0
Afgang							
0
Nettoopskrivninger 31. december 2013						
0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013						
90.466
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012						
90.483
I andre tilgodehavender indgår indskud af ansvarlig lånekapital i JN Data A/S på 90.000 tkr.

							
Moder
					
						
Kapitalandele
						
i tilknyttede
tkr.						
virksomheder

Andre
tilgodehavender

Kostpris 1. januar 2013					
224.884

94.258

Tilgang						
1.470

220

Afgang						
-11.325

-20

Kostpris 31. december 2013					
215.029

94.458

Nettoopskrivninger 1. januar 2013					
224.198

0

Egenkapitalbevægelser					
2.511

0

Andel i årets resultat, netto					
6.627

0

Nettoopskrivning 31. december 2013					
233.336

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013					
448.365

94.458

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012					
449.082

94.258

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
• Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S, 100 %, Hjemsted: Ballerup
• DataKomm A/S, 100 %, Hjemsted: Herlev
• SDC AB – Sweden, 90 %, Hjemsted: Helsingborg.
I andre tilgodehavender indgår indskud af ansvarlig lånekapital i JN Data A/S på 90.000 tkr.
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Noter
Koncern
tkr.				2013

10

Modervirksomhed
2012

2013

2012

115.181

Periodeafgrænsningsposter

Softwareaftaler m.v.			 74.817

115.181

74.817

Løn og gager			6.640

8.662

6.640

8.662

Øvrige omkostninger			3.886

2.965

0

2.965

				 85.343

126.808

81.457

126.808

11

Aktiekapital

Aktiekapitalen består af:
1.731.098 A-aktier a 100 kr.
De seneste 5 års ændringer af aktiekapitalen specificeres således:
tkr.			2013

2012

2011

2010

2009

Saldo 1. januar		173.110

173.110

173.110

134.222

134.222

Kontant kapitalforhøjelse		0

0

0

38.888

0

Saldo 31. december		173.110

173.110

173.110

173.110

134.222

12

Egne kapitalandele

Selskabets egne kapitalandele, 189.308 stk. til nominelt 18.930.800 kr. (2012: 153.674 stk. til nominelt 15.367.400 kr.),
svarende til 10,9 % af selskabets samlede kapital (2012: 8,9 %), er erhvervet midlertidigt i forbindelse med aktionærers ophør
som kunder hos Skandinavisk Data Center A/S.
Selskabet har i regnskabsåret erhvervet yderligere 37.019 aktier for 19.838 tkr., samt solgt 1.385 aktier for 657 tkr. (2012: 0 tkr.).
		Koncern
tkr.						
2013

13

2012

Minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser 1. januar					
10.674

8.080

Andel af dattervirksomhed					
10

0

Køb af minoritetsinteresser					
-12.262

0

Andel af årets resultat					
1.588

2.594

Minoritetsinteresser 31. december					
10

10.674
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Noter
Koncern
tkr.				2013

14

Modervirksomhed
2012

2013

2012

Udskudt skatteaktiv

Udskudt skat 1. januar			78.907

0

79.380

0

Ændring i udskudt skat vedr. ændring i skatteprocent		-7.373

0

-7.373

0

Årets regulering af udskudt skat			 -6.920

78.907

-7.431

79.380

Udskudt skat 31. december 			64.614

78.907

64.576

79.380

15

Andre hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser 1. januar			12.078
Tilgang				

0

Anvendt i året			-12.078
Andre hensatte forpligtelser 31. december 			

0

0

12.078

0

12.078

0

12.078

0

-12.078

0

12.078

0

12.078

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

Koncern
					
				 Gæld i alt
Afdrag
tkr.				31/12 2013
næste år

16

Gældsforpligtelser

Bankgæld				263.531

59.767

203.764

158.470

Langfristede gældsforpligtelser 31. december 2013			263.531

59.767

203.764

158.470

Langfristede gældsforpligtelser 31. december 2012			455.443

232.085

223.358

171.139

Modervirksomhed
					
				 Gæld i alt
Afdrag
tkr.				31/12 2013
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

Bankgæld				49.650

49.650

0

0

Gæld til tilknyttede virksomheder			209.468

10.117

199.351

158.470

Gældsforpligtelser 31. december 2013			259.118

59.767

199.351

158.470

Gældsforpligtelser 31. december 2012			447.796

232.085

215.711

171.139

17

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under forpligtelser 389.378 kr. (2012: 177.096 tkr.) udgøres af modtagne indbetalinger fra kunder
for indtægter, der først kan indtægtsføres i det efterfølgende regnskabsår.
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Eventualforpligtelser og kontraktuelle forpligtelser

Sambeskatning
Selskabet er administrationsselskab for sambeskatning af de danske selskaber i Skandinavisk Data Center A/S-koncernen og
hæfter ubegrænset og solidarisk for den samlede selskabsskat i sambeskatningskredsen.
Datterselskabet Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S er indtrådt i momsreguleringsforpligtelsen på de af selskabet overtagne ejendomme. Forpligtelsen skal betales til SKAT, såfremt den momspligtige aktivitet ophører.
Kontraktlige forpligtelser
Koncernen har i 2012 indgået Partnerselskabsaftale med JN Data A/S, der løber frem til 2017. Af konkurrencemæssige årsager oplyses værdien af den indgåede aftale ikke.
Koncernen har herudover indgået en række softwareaftaler for 2013 og kommende år.
Moderselskabet har leaset biler (operationel leasing). Leasingforpligtelsen udgør 272 tkr. 31. december 2013.
Sikringstransaktioner
Koncernen har indgået kontrakt til sikring af fremtidige transaktioner vedrørende rentebetalinger på koncernens ejendomsfinansiering.
Den sikrede restgæld udgør 214,3 mio. kr. pr. 31. december 2013 og sikringskontrakten udløber den 30. juni 2017.
Dagsværdi af sikringskontrakten udgør en negativ værdi på 3,3 mio. kr. efter skat pr. 31. december 2013.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver.

		Koncern
tkr.						
2013

19

2012

Ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger					
357

180

Ændring i tilgodehavender					
25.147

27.928

Ændring i leverandører og anden gæld					
20.332

5.773

						
45.836

33.881

20

Likvider

Likvide beholdninger					
3.826

22.150

						
3.826

22.150
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Noter
Koncern
tkr.				2013

Modervirksomhed
2012

2013

2012

Revision, KPMG			545

635

515

605

Revision, PwC			65

81

0

0

Revision, EY			
60

0

0

0

Systemrevision 			760

850

760

850

Andre ydelser end revision 			864

1.061

775

991

				2.294

2.627

2.050

2.446

21

22

Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

Nærtstående parter

Nærtstående parter omfatter Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S, DataKomm A/S og SDC AB – Sweden. Moderselskabet
lejer andel af ejendommen i Ejendomsselskabet Borupvang 1 A/S.
Koncernens transaktioner med nærtstående parter med betydelig indflydelse har herudover omfattet ordinært salg af datadrift og administrationsbidrag.
Moderselskabet har ud over koncerninterne transaktioner, der er elimineret i koncernregnskabet, ikke haft transaktioner med
nærtstående parter.
Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:
• Spar Nord Bank A/S, Danmark
• Eika-Gruppen AS, Norge
• Skandinavisk Data Center A/S, Danmark
• Sparekassen Kronjylland, Danmark.
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