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Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Ulfborg, den 26. maj 2015 

Direktion 

Michael Fabricius 

Bestyrels 

Ledelsespategning 

Bestyrelse og direktion bar dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsfiret 1. januar - 31. 
december 2014 for Buur Invest A/S. 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 

Arsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og 
koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets og 
koncernens aktiviteter og koncernens pengestromme for 2014. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretning-
en omhandler. 

Jo 	nnes Poulsen 
	

Christian Buur Poulsen 	Kirsten Birgit Buur Poulsen 
f rmand 

_a 
pwc 	 1 



Den uafhaangige revisors erklwringer 

Til kapitalejerne i Buur Invest A/S 

Pitegning pi irsregnskabet og koncernregnskabet 

Vi har revideret arsregnskabet og koncernregnskabet for Buur Invest A/S for regnskabsaret 1. januar - 31. 
december 2014, der omfatter resultatopprelse, balance, pengestromsopprelse, noter og anvendt regn-
skabspraksis. Arsregnskabet og koncernregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for Arsregnskabet og koncernregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-
trol, som ledelsen anser nodvendig for at udarbejde et arsregnskab og et koncernregnskab uden vxsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om firsregnskabet og koncernregnskabet pa grundlag af vores 
revision. Vi har udfort revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yder-
ligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette krver, at vi overholder etiske krav samt planlgger og 
udforer revisionen for at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet og koncernregnskabet er uden 
vwsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for belob og oplysninger i 
arsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhxnger af revisors vurdering, 
herunder vurdering af risici for vwsentlig fejlinformation i arsregnskabet og koncernregnskabet, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er rele-
vant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende bil-
lede. Formalet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstamdighederne, 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, og om ledelsens 
regnskabsma!ssige skon er rimelige, samt en vurdering af den samlede praesentation af arsregnskabet og 
koncernregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrwkkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at arsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af selskabets og 
koncemens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets og 
koncemens aktiviteter og koncernens pengestromme for regnskabsaret 1. januar - 31. december 2014 i 
overensstemmelse med arsregnskabsloven. 
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Den uafhwngige revisors erklwringer 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlst ledelsesberetningen. Vi bar ikke foretaget yderligere 
handlinger i tilkeg til den gennemforte revision af arsregnskabet og koncernregnskabet. Det er pa denne 
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregn-
skabet og koncernregnskabet. 

Skjern, den 26. maj 2015 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Jim Helbo Laursen 
statsautoriseret revisor 
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Selskabsoplysninger 

Selskabet Buur Invest A/S 
Stabyvej 24 
6990 Ulfborg 
E-mail: buur-invest@buur-invest.dk  
Hjemmeside: www.buur-invest.dk  

CVR-nr.: 26 12 87 57 

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 
Hjemstedskommune: Holstebro 

Bestyrelse 	 Johannes Poulsen, formand 
Christian Buur Poulsen 
Kirsten Birgit Buur Poulsen 

Direktion 	 Charlotte Buur Poulsen 
Michael Fabricius 

Revision 

Pengeinstitut 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Ostergade 40 
6900 Skjern 
Telefon 96 8o 10 oo 
Telefax 96 8o 10 01 
www.pwc.dk  

Ringkjobing Landbobank 
Torvet 1 

6950 Ringkobing 
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Hoved- og nogletal 

Set over en 5-arig periode kan koncernens udvikling beskrives ved folgende hoved- og nogletal: 

Koncern 
2014 2013 2012 2011 2010 

Hovedtal 

Resultat 

TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK 

Bruttofortjeneste 71.034 57.611 60.163 58.839 48.048 

Resultat af finansielle poster 631 -1.406 7.365 2.489 68 

Arets resultat 9.253 4.445 14.097 -709 -1.261 

Balance 

Balancesum 180.400 153.728 152.229 139.541 137.569 

Egenkapital 65.844 60.464 60.669 46.808 47.517 

Pengestromme 

Pengestromme fra: 

- driftsaktivitet 25.207 31.842 1 11.107 -7.145 

- investeringsaktivitet -31.235 -17.505 4.435 -6.752 -54.753  

heraf investering i materielle anIgsaktiver -38.731 -16.314 -24.330 -15.800 -72.153  

- finansieringsaktivitet 4.689 -8.041 5.519 -1.846 24.862 

Arets forskydning i likvider -1.339 6.296 9.955 2.509 -37.036 

Antal medarbejdere 93 80 80 90 89 

Nogletal i % 

Afkastningsgrad 7,9% 5,1% 7,6% -1,8% -3,1% 

Soliditetsgrad 36,5% 39,3% 39,9% 33,5% 34,5% 

Forrentning af egenkapital 14,7% 7,3% 26,2% -1,5% -5,3% 

Nogletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og 

vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Moderselskabets hovedaktivitet er i lighed med tidligere ar at drive investeringsvirksomhed samt anden 
dermed beslwgtet virksomhed. Buur Invest A/S bar til formal at investere i sma og mellemstore 
virksomheder. 

Udvikling i firet 

Koncernens resultatopgorelse for 2014 udviser et overskud pa DKK 9.253.067, og koncernens balance pr. 
31. december 2014 udviser en egenkapital pa DKK 65.844.371. 

Koncernens resultat og okonomiske udvikling levede op til forventningerne for regnskabsaret. 

Arets resultat vurderes at Vzere tilfredsstillende. 

Mfilswtninger og forventninger for det kommende fir 

Koncernen forventer at kunne oge aktiviteten og indtjeningen i det kommende ar. 

Eksternt miljo 

Det er koncernens mal, at pavirkningerne i forhold til det eksterne miljo lobende minimeres saledes, at 
materiale og energi udnyttes optimalt og, at emissionen minimeres ligesom miljo- og sikkerhedsmssige 
konsekvenser skal vurderes i forbindelse med investeringer. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har vsentlig indflydelse pa bedommelsen af ars-
rapporten. 
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Resultatopgorelse 1. januar - 31. december 

Note 

Koncern Moderselskab 

2014 2013 2014 2013 
DKK DKK DKK DKK 

Bruttofortjeneste 71.034.191 57.610.523 -253.922 -292.959 

Personaleomkostninger 1 -49.496.731 -42.337.675 -1.182.584 -1.148.694 

Af- og nedskrivninger af immaterielle 

og materielle anlaagsaktiver -7.235.784 -7.405.592 0 14.000 

Resultat for finansielle poster 14.301.676 7.867.256 -1.436.506 -1.427.653 

Indtmgter af kapitalandele i 

dattervirksomheder 0 0 8.757.655 5.045.247 

Finansielle indtmgter 2 2.920.492 983.795 2.568.706 1.217.127 

Finansielle omkostninger 3 -2.289.973 -2.389.422 -369.466 -404.714 

Resultat for skat 14.932.195 6.461.629 9.520.389 4.430.007 

Skat af 6rets resultat 4 -3.291.760 -759.094 -186.870 15.469 

Resultat for minoritetsinteresser 11.640.435 5.702.535 9.333.519 4.445.476 

Minoritetsinteressers andel af 

dattervirksomheders resultat -2.387.368 -1.257.059 0 0 

Arets resultat 9.253.067 4.445.476 9.333.519 4.445.476 

Resultatdisponering 

Forslag til resultatdisponering 

Moderselskab 

2014 2013 
DKK DKK 

Fores16et udbytte for regnskabs6ret 680.000 1.500.000 

Reserve for nettoopskrivning efter 

den indre vmrdis metode 4.718.357 10.104.928 

Overfort resultat 3.935.162 -7.159.452 

9.333.519 4.445.476 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Note 

Koncern Moderselskab 

2014 2013 2014 2013 
DKK DKK DKK DKK 

Software 110.274 0 0 0 

Immaterielle anlmgsaktiver 5 110.274 0 0 0 

Grunde og bygninger 24.227.000 13.556.000 0 0 

ProduktionsanIg og maskiner 49.420.448 53.453.000 0 0 

Andre anlaag, driftsnnateriel og inven-

tar 4.160.254 3.391.750 0 0 

Materielle anIgsaktiver under udfo-

relse 10.466.000 298.000 0 0 

Materielle anlmgsaktiver 6 88.273.702 70.698.750 0 0 

Kapitalandele i dattervirksomheder 7 0 0 47.604.755 41.625.041 

Andre vrdipapirer og kapitalandele 3.569 0 0 0 

Andre tilgodehavender 15.272.300 10.193.122 17.000.000 10.000.000 

Finansielle anlmgsaktiver 15.275.869 10.193.122 64.604.755 51.625.041 

AnImgsaktiver 103.659.845 80.891.872 64.604.755 51.625.041 

Varebeholdninger 19.652.776 22.756.643 0 0 

Tilgodehavender fra salg og 

tjenesteydelser 27.197.579 21.521.969 0 0 

Tilgodehavender hos tilknyttede 

virksomheder 429.000 0 157.248 398.605 

Andre tilgodehavender 3.626.356 2.144.083 885.638 1.101.083 

Selskabsskat 650.258 0 0 41.693 

Periodeafgrnsningsposter 2.080.110 1.863.539 0 0 

Tilgodehavender 33.983.303 25.529.591 1.042.886 1.541.381 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Koncern Moderselskab 

Note 	2014 2013 2014 2013 
DKK DKK DKK DKK 

Vwrdipapirer 15.775.322 15.923.671 15.775.322 15.923.671 

Likvide beholdninger 7.329.224 8.626.698 840.027 2.643.035 

Ornsmtningsaktiver 76.740.625 72.836.603 17.658.235 20.108.087 

Aktiver 180.400.470 153.728.475 82.262.990 71.733.128 
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Balance 31. december 

Passiver 

Note 

Koncern Moderselskab 

2014 2013 2014 2013 
DKK DKK DKK DKK 

Selskabskapital 23.100.000 23.100.000 23.100.000 23.100.000 

Reserve for nettoopskrivning efter 

den indre vwrdis nnetode 0 0 30.081.282 25.362.925 

Overfort resultat 42.064.371 35.864.400 13.997.339 10.501.475 

Fores16et udbytte for regnskabsaret 680.000 1.500.000 680.000 1.500.000 

Egenkapital 8 65.844.371 60.464.400 67.858.621 60.464.400 

Minoritetsinteresser 13.134.675 8.472.462 0 0 

Hensttelse til udskudt skat 9 7.686.604 7.265.276 0 0 

Hensatte forpligtelser 7.686.604 7.265.276 0 0 

Ansvarlig lanekapital 2.000.000 2.000.000 0 0 

Gld til realkreditinstitutter 26.864.000 20.809.000 0 0 

Gwld kreditgiver 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Langfristede gmldsforpligtelser 10 32.864.000 26.809.000 4.000.000 4.000.000 

Gadd til realkreditinstitutter 10 3.640.000 2.606.000 0 0 

Kreditinstitutter 26.124.975 26.231.884 9.938.577 7.000.000 

Konvertible g 	Idsbreve 182.653 0 0 0 

Leverandorer af varer og 

tjenesteydelser 23.996.919 13.845.850 0 0 

Gwld til selskabsdeltagere og 

ledelse 6.632 6.632 6.632 6.632 

Selskabsskat 395.641 436.217 151.971 0 

Anden gMd 6.524.000 7.590.754 307.189 262.096 

Kortfristede gmldsforpligtelser 60.870.820 50.717.337 10.404.369 7.268.728 

Gmldsforpligtelser 93.734.820 77.526.337 14.404.369 11.268.728 

Passiver 180.400.470 153.728.475 82.262.990 71.733.128 

Eventualposter og ovrige 

okononniske forpligtelser 11 

Nrtsta'ende parter og ejerforhold 12 
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Pengestromsopgorelse 1. januar - 31. december 

Koncern 
Note 	2014 2013 

DKK DKK 

Arets resultat 9.253.067 4.445.476 

Reguleringer 12.723.691 11.558.458 

iEndring i driftskapital 6.489.461 17.835.151 

Pengestromme fra drift for finansielle poster 28.466.219 33.839.085 

Renteindbetalinger og lignende 2.538.194 1.309.150 

Renteudbetalinger og lignende -2.289.983 -2.714.777 

Pengestromme fra ordinwr drift 28.714.430 32.433.458 

Betalt selskabsskat -3.507.044 -591.201 

Pengestromme fra driftsaktivitet 25.207.386 31.842.257 

Kob af immaterielle anlwgsaktiver -137.842 0 

Kob af materielle anlmgsaktiver -38.730.711 -16.314.000 

[(lab af finansielle anlmgsaktiver m.v. -1.127.569 0 

Salg af nnaterielle anlwgsaktiver 13.840.000 8.742.000 

Tilgodehavender i ovrigt -5.079.178 -9.933.351 

Pengestromme fra investeringsaktivitet -31.235.300 -17.505.351 

Tilbagebetaling af gad til realkreditinstitutter -2.911.000 -2.641.000 

Optagelse af gld til realkreditinstitutter 10.000.000 0 

Optagelse af langfristet gld i ovrigt 0 -179.779 

Betalt udbytte -2.400.000 -5.220.000 

Pengestromme fra finansieringsaktivitet 4.689.000 -8.040.779 

fEndring i likvider -1.338.914 6.296.127 

Likvider 1. januar -1.681.515 -7.977.642 

Likvider 31. december -3.020.429 -1.681.515 

Likvider specificeres saledes: 

Likvide beholdninger 7.329.224 8.626.698 

Vrdipapirer 15.775.322 15.923.671 

Kassekredit -26.124.975 -26.231.884 

Likvider 31. december -3.020.429 -1.681.515 
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Noter til firsrapporten 

1 	Personaleomkostninger 

Koncern Moderselskab 

2014 2013 2014 2013 
DKK DKK DKK DKK 

Lonninger 45.203.853 38.861.396 1.129.000 1.123.000 

Pensioner 3.516.499 2.989.629 0 0 

Andre omkostninger til social sikring 393.276 196.713 4.320 4.320 

Andre personaleomkostninger 383.103 289.937 49.264 21.374 

49.496.731 42.337.675 1.182.584 1.148.694 

Gennemsnitligt antal beskaeftigede 

medarbejdere 93 80 2 2 

2 

Med henvisning til arsregnskabslovens § 98 B, 

stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst. 

Finansielle indtwgter 

Renteindtmgter tilknyttede 

virksomheder 0 0 384.781 250.829 

Andre finansielle indtmgter 2.848.273 983.795 2.183.925 966.298 

Valutakursreguleringer 72.219 0 0 0 

2.920.492 983.795 2.568.706 1.217.127 

3 Finansielle omkostninger 

Renteomkostninger associerede 

virksomheder 0 9.346 0 0 

Andre finansielle omkostninger 2.252.729 2.380.076 369.466 404.714 

Valutakurstab 37.244 0 0 0 

2.289.973 2.389.422 369.466 404.714 
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Noter til arsrapporten 

Koncern Moderselskab 
2014 2013 2014 	 2013 

4 	Skat af arets resultat 
DKK DKK DKK DKK 

Arets aktuelle skat 2.802.210 873.691 186.870 -15.469 

Arets udskudte skat 475.550 842.653 0 0 

Regulering af skat vedrorende tidligere 

6r 14.000 -957.250 0 0 

3.291.760 759.094 186.870 -15.469 

5 	Immaterielle anlwgsaktiver 

Koncern 
Software 

DKK 

Kostpris 1. januar 0 

Tilgang i arets lob 137.842 

Kostpris 31. december 137.842 

Ned- og afskrivninger 1. januar 0 

Arets afskrivninger 27.568 

Ned- og afskrivninger 31. december 27.568 

Regnskabsmwssig werdi 31. december 110.274 
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Noter til arsrapporten 

6 	Materielle anlxgsaktiver 

Koncern 

Grunde og byg- 

ninger 

Produktionsan- 

laog og maski- 

ner 

Andre anlg, 

driftsmateriel og 

inventar 

Materielle an- 

Imgsaktiver un- 

der udforelse 
DKK DKK DKK DKK 

Kostpris 1. januar 41.147.000 183.756.000 14.457.300 298.000 

Tilgang i 6rets lob 11.715.000 1.500.910 1.660.801 10.466.000 

Afgang i 	rets lob 0 -166.417 -640.000 -298.000 

Kostpris 31. december 52.862.000 185.090.493 15.478.101 10.466.000 

Ned- og afskrivninger 1. januar 27.591.000 130.303.000 11.065.550 0 

Arets afskrivninger 1.044.000 5.533.462 892.297 0 

Tilbageforte ned- og afskrivninger p6 

afhwndede aktiver 0 -166.417 -640.000 0 

Ned- og afskrivninger 31. december 28.635.000 135.670.045 11:317.847 

Regnskabsmwssig vmrdi 31. 

december 24.227.000 49.420.448 4.160.254 10.466.000 

7 	Kapitalandele i dattervirksomheder 

Moderselskab 

2014 2013 
DKK DKK 

Kostpris 1. januar 10.460.721 16.050.002 

Tilgang i 6rets lob 1.020.000 5 

Afgang i 6rets lob 0 -5.589.286 

Kostpris 31. december 11.480.721 10.460.721 

Vanrdireguleringer 1. januar 25.362.925 15.257.997 

Arets afgang 0 5.589.281 

Arets resultat 8.757.655 5.045.247 

Udbytte til nnoderselskabet -3.600.000 -880.000 

Arets regulering af sikringsinstrumenter til dagvmrdi -439.298 350.400 

Vmrdireguleringer 31. december 30.081.282 25.362.925 

Kapitalandele med negativ indre vrdi nedskrevet over tilgodehavender 6.042.752 5.801.395 

Regnskabsmwssig vmrdi 31. december 47.604.755 41.625.041 
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Noter til arsrapporten 

7 	Kapitalandele i dattervirksomheder (fortsat) 

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres saledes: 

Navn Hjemsted Selskabskapital 

Stemme- og 

ejerandel Egenkapital Arets resultat 

S.P. Holding, 

Skjern A/S Skjern 500.000 80% 58.067.075 11.136.774 

MBT Nordic A/S Skjern 510.000 75% -8.057.002 -442.609 

PipeCon A/S Skjern 500.000 51% 2.257.048 353.320 

8 Egenkapital 

Koncern 
Reserve for 

nettoopskriv- 

ning efter den 	 Foreslaet ud- 

Selskabs- 	indre vrdis 	Overfort 	bytte for regn- 

kapital 	metode 	resultat 	skabsaret 	 I alt 
DKK 	 DKK 	 DKK 	 DKK 	 DKK 

Egenkapital 1. januar 23.100.000 0 35.864.400 1.500.000 60.464.400 

Betalt ordinrt udbytte 0 0 0 -1.500.000 -1.500.000 

Regulering af sikringsinstrumenter til 

dagsvrdi ultimo 0 0 -439.298 0 -439.298 

Ovrige egenkapitalbevgelser 0 0 -1.933.798 0 -1.933.798 

Arets resultat 0 0 8.573.067 680.000 9.253.067 

Egenkapital 31. december 23.100.000 0 42.064.371 680.000 65.844.371 
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Noter til arsrapporten 

8 	Egenkapital (fortsat) 

Moderselskab 
Reserve for 

nettoopskriv- 

ning efter den 	 Foreslaet ud- 

Selskabs- 	indre vrdis 	Overfort 	bytte for regn- 

kapital 	metode 	resultat 	skabsaret 

DKK 	 DKK 	 DKK 	 DKK 

I alt 

DKK 

Egenkapital 1. januar 23.100.000 25.362.925 10.501.475 1.500.000 60.464.400 

Betalt ordineert udbytte 0 0 0 -1.500.000 -1.500.000 

Regulering af sikringsinstrum enter til 

dagsvrdi ultimo 0 0 -439.298 0 -439.298 

Arets resultat 0 4.718.357 3.935.162 680.000 9.333.519 

Egenkapital 31. december 23.100.000 30.081.282 13.997.339 680.000 67.858.621 

Selskabskapitalen bestgr af 23.100 aktierà nonninelt DKK 1.000. Ingen aktier er tillagt smrlige rettigheder. 

Der har ikke vwret mndringer i selskabskapitalen i de seneste 5 6r. 

9 	Henswttelse til udskudt skat 

Koncern Moderselskab 

2014 2013 2014 2013 
DKK DKK DKK DKK 

Immaterielle anIgsaktiver 8.486 -31.428 0 0 

Materielle anIgsaktiver 8.630.672 8.160.393 0 0 

Varebeholdninger 267.000 405.000 0 0 

Ovrige 145.000 195.000 0 0 

Skattemaassigt underskud til 

frennforsel -1.364.554 -1.463.689 0 0 

7.686.604 7.265.276 0 0 

Udskudt skat er afsat med 22% svarende til den forventede aktuelle skattesats. 
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Noter til firsrapporten 

10 Langfristede gwldsforpligtelser 

Afdrag, der forfalder inden for 1 5r, er opfort under kortfristede gmldsforpligtelser. Ovrige forpligtelser er 

indregnet under langfristede gmldsforpligtelser. 

Gldsforpligtelserne forfalder efter nedenst5ende orden: 

Ansvarlig lanekapital 

Koncern Moderselskab 

2014 2013 2014 2013 
DKK DKK DKK DKK 

Mellem 1 og 5 5r 2.000.000 2.000.000 0 

Langfristet del 2.000.000 2.000.000 0 

Inden for 1 5r 0 0 0 

2.000.000 2.000.000 0 0 

Gmld til realkreditinstitutter 

Efter 5 5r 12.154.000 10.294.000 0 

Mellem 1 og 5 5r 14.710.000 10.515.000 0 

Langfristet del 26.864.000 20.809.000 0 

Inden for 1 5r 3.640.000 2.606.000 0 

30.504.000 23.415.000 0 0 

Gmld kreditgiver 

Mellem 1 og 5 5r 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Langfristet del 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Inden for 1 5r 0 0 0 0 

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 
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Koncern 	 Moderselskab 

2014 	 2013 	 2014 	 2013 
DKK 	 DKK 	 DKK 	 DKK 

11 Eventualposter og ovrige okonomiske forpligtelser 

Leje- og leasingkontrakter 

Leasingforpligtelser fra operationel 

leasing. Samlede fremtidige 

leasingydelser: 

Inden for 1 ar 	 55.000 	240.000 

Mellem 1 og 5 ar 	 42.000 	392.000 

97.000 	632.000 

Lejeforpligtelser, 

uopsigelighedsperiode 6 mdr. 	 0 	84.000 

Sikkerhedsstillelser 

Folgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter: 

Grunde og bygninger med en 

regnskabsmaassig vrdi pa 

Folgende aktiver er stillet til sikkerhed for kreditinstitutter: 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

24.227.000 	13.556.000 	 0 	 0 

Virksomhedspant pa i alt 12.000.000 

(8.000.000 i 2013) med pant i alle 

selskabets aktiver med en 

regnskabsmssig vrdi pa 	 14.161.148 	7.844.116 	 0 	 0 

Folgende aktiver er stillet til sikkerhed for Ringkjobing Landbobanks mellemvmrende: 

Aktier i sikkerhedsdepot 	 4.940.317 	4.316.904 	4.940.317 	4.316.904 

Eventualforpligtelser 

Der er afgivet garantier for TDKK 1.544. 

Koncernens danske selskaber ha9fter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst. 
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12 Nmrtstfiende parter og ejerforhold 

Grundlag 

Bestemmende indflydelse 

Johannes Poulsen, Stabyvej 24, 6990 Ulfborg 

Christian Buur Poulsen, Kiplings AIle 30, 2860 Seiborg 

Kirsten Birgit Buur Poulsen, Stabyvej 24, 6990 Ulfborg 

Charlotte Buur Poulsen, Stabyvej 24, 6990 Ulfborg 

Ovrige nwrtstaende garter 

S. P. Holding, Skjern A/S, Birkvej 14, 6900 Skjern 

MBT Nordic A/S, Industrivej 11B, 6900 Skjern 

PipeCon A/S, Stelvej 8, 6900 Skjern 

Ejerforhold 

Bestyrelsesmedlem, formand 

Aktionwr og bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlem 

Aktionwr og direktor 

Datterselskab 

Datterselskab 

Datterselskab 

Folgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% 

af selskabskapitalen: 

Buur Holding ApS, Stabyvej 24, 6990 Ulfborg 

Christian Buur Poulsen Holding ApS, Kiplings Alle 30, 2860 Soborg 

pwc 	 19 



Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Arsrapporten for Buur Invest A/S for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens be-
stemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsIdasse C. 

Den anvendte regnskabspraksis er umndret i forhold til sidste hr. 

Koncern- og arsregnskab for 2014 er aflagt i DICK. 

Generelt om indregning og milling 

Indtgter indregnes i resultatopprelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes vxrdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der males til dagsvxrdi eller amortiseret kostpris. Endvidere 
indregnes i resultatopprelsen alle omkostninger, der er atholdt for at opna arets indtjening, herunder af-
skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageforsler som folge af xndrede regnskabs-
mwssige skon af belob, der tidligere bar vret indregnet i resultatopprelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, nhr det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil tilflyde 
selskabet, og aktivets vmrdi kan males palideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, nar det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fraga 
selskabet, og forpligtelsens vrdi kan males palideligt. 

Ved forste indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfolgende males aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Konsolideringspraksis 

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Buur Invest A/S samt virksomheder, hvori moderselskabet 
direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem 
aktiebesiddelse eller ph anden made bar en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen 
besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udover betydelig men ikke bestemmende 
indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. 

Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtwgter og 
omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemvrender samt realiserede og urealiserede interne 
gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres. 

Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets 
andel af dattervirksomhedernes regnskabsmssige indre vxrdi opgjort ph det tidspunkt, hvor koncern-
forholdet blev etableret. 

pwc 	 20 



Regnskabspraksis 

Ved kob af dattervirksomheder oppres pa anskaffelsestidspunktet forskellen mellem kostprisen og den 
regnskabsmwssige indre ywrdi i den kobte virksomhed, efter at de enkelte aktiver og forpligtelser er 
reguleret til dagsvaerdi (overtagelsesmetoden). Herunder fradrages eventuelle besluttede omstrukture-
ringshenseettelser vedrorende den overtagne virksomhed. Resterende positive forskelsbelob indregnes i 
balancen under immaterielle anlwgsaktiver som goodwill, der afskrives lineaert i resultatopprelsen over 
forventet brugstid, dog hojst over 20 hr. Resterende negative forskelsbelob indregnes i balancen under pe-
riodeafgrwnsningsposter som negativ goodwill. Belob, der kan henfores til forventede tab eller omkost-
ninger, indregnes som indtwgt i resultatopprelsen i takt med, at de forhold, der ligger til grund herfor, 
realiseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig til forventede tab eller omkostninger, indregnes et 
belob svarende til dagsvwrdien af ikke-monetwre aktiver i resultatopprelsen over de ikke-monetwre 
aktivers gennemsnitlige levetid. 

Positive og negative forskelsbelob Ira erhvervede virksomheder kan, som folge af wndring i indregning og 
maling af nettoaktiver, reguleres indtil udgangen af det regnskabsar, der folger efter anskaffelsesaret. 
Disse reguleringer afspejler sig samtidig i vwrdien af goodwill eller negativ goodwill, herunder i allerede 
foretagne afskrivninger. 

Afskrivning ph goodwill allokeres i koncernregnskabet til de funktioner, som goodwillen relaterer sig til. 

Afskrivning ph goodwill indregnes i posten af- og nedskrivninger. 

Minoritetsinteresser 

Ved opprelse af koncernresultat og koncernegenkapital anfores den del af dattervirksomhedernes resultat 
og egenkapital, der kan henfores til minoritetsinteresser, som saerskilte poster i resultatopprelsen og 
balancen. Minoritetsinteresser indregnes ph grundlag af omvurderingen af overtagne aktiver og forplig-
telser til dagsywrdi ph tidspunktet for erhvervelse af dattervirksomheder. 

Ved efterfolgende &ndringer i minoritetsinteresser medtages den wndrede andel i resultatet fra 
tidspunktet for aandringen. 

Leasing 

Leasingkontrakter, hvor koncernen har alle vwsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten 
(finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsvaerdien af aktivet og nutidsywrdien af 
leasingydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnwrmet vaardi 
heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fast-
lagt for koncernens ovrige anlxgsaktiver. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gwldsforpligtelse, og leasing-
ydelsens rentedel omkostningsfores lobende i resultatopprelsen. 
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Regnskabspraksis 

Alle ovrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel 
leasing indregnes lineaert i resultatopprelsen over leasingperioden. 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstar 
mellem transaktionsdagens kurs og kursen pa betalingsdagen, indregnes i resultatopprelsen som en 
finansiel post. 

Tilgodehavender, gld og andre moneta!re poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet pa balancedagen, 
males til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen pa tidspunktet for 
tilgodehavendets eller ga21dens opstaen indregnes i resultatopgorelsen under finansielle indtnter og om-
kostninger. 

Afledte finansielle instrumenter 

Afledte finansielle instrumenter indregnes forste gang i balancen til kostpris og males efterfolgende til 
dagsv&rdi. Positive og negative dagsvzerdier af afledte finansielle instrumenter klassificeres som "Andre 
tilgodehavender" henholdsvis "Andre forpligtelser". 

iEndring i dagsvwrdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgorelsen, medmindre det 
afledte finansielle instrument klassificeres som og opfylder kriterierne for regnskabsmwssig afdeekning. 

Resultatopgorels en 

Bruttofortjeneste 

Med henvisning til arsregnskabslovens §32 er nettoomstningen ikke oplyst i arsrapporten. 

Nettoomsmtning 

Nettoomswtningen ved salg af handelsvarer og frdigvarer indregnes i resultatopprelsen, safremt 
levering og risikoovergang til kober bar fundet sted inden arets udgang. 

Nettoomswtningen indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 

Omkostninger til ravarer og hjwlpematerialer 

Omkostninger til ravarer og hjzelpematerialer indeholder det forbrug af ravarer og hjwlpematerialer, der 
er anvendt for at opna arets nettoomswtning. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold 
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Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger indeholder gager og lonninger samt lonafhanngige omkostninger. 

Al- og nedskrivninger 

Al- og nedskrivninger indeholder arets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlwgsaktiver. 

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

I resultatopprelsen indregnes den forholdsmssige andel af resultat for aret med fradrag af afskrivning of 
goodwill under posterne "Indtaagter af kapitalandele i dattervirksomheder". 

Finansielle poster 

Finansielle indt2egter og omkostninger indregnes i resultatopprelsen med de belob, der vedrorer regn-
skabsaret. 

Skat af arets resultat 

Skat af arets resultat, som bestar af arets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-
opprelsen med den del, der kan henfores til arets resultat, og direkte pa egenkapitalen med den del, der 
kan henfores til posteringer direkte pa egenkapitalen. 

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambe-
skattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. 

Balancen 

Immaterielle anlwgsaktiver 

Goodwill males til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingswerdien, 
hvor denne er lavere. 

Goodwill afskrives over brugsperioden, der maksimalt udgor 3-7 ar. 

Software males til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingswerdien, 
hvor denne er lavere. Afskrivningsperioden udgor 5 ar. 

Materielle anlzegsaktiver 

Materielle anlagsaktiver males til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
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Afskrivningsgrundlaget, der oppres som kostpris reduceret med eventuel restvrdi, fordeles linert over 
aktivernes forventede brugstid, der udgor: 

Bygninger 	 25 ar 
Produktionsanln og maskiner 	5-15 ar 
Andre anlwg, driftsmateriel og inventar 3-10 ar 

Aktiver med en kostpris pa under DKK 12.600 omkostningsfores i anskaffelsesaret. 

Nedskrivning af anlmgsaktiver 

Den regnskabsmwssige veerdi af immaterielle og materielle anlwgsaktiver gennemgas arligt for at afgore, 
om der er indikation af vwrdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. 

Hvis dette er tilfwldet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsywrdi. 

Kapitalandele i dattervirksomheder 

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og males efter den indre vaerdis metode. 

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i dattervirksomheder" den forholdsmxssige ejerandel 
af virksomhedernes regnskabsmwssige indre vaerdi opgjort med udgangspunkt i dagsveerdien af de identi-
ficerbare nettoaktiver pa anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tilkeg af urealiserede koncerninterne 
avancer eller tab og med tillag af resterende vwrdi af positiv forskelsvxrdi (goodwill) og fradrag af en reste-
rende negativ forskelsvaerdi (negativ goodwill). 

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlgges via overskudsdisponerin-
gen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre vwrdis metode" under egenkapitalen. Reserven 

reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevgelser i 
dattervirksomhederne. 

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmmssig indre vaardi indregnes til DKK o. Har moderselskabet 
en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dkke virksomhedens underbalance, indregnes en hensat for-
pligtelse hertil. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger males til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsveerdi, hvis denne er lavere. 

Nettorealisationsvrdien for varebeholdninger oppres til det belob, som forventes at kunne indbringes 
ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og fwrdiggorelsesomkostninger. Nettorealisationsvaardien 
opgores under hensyntagen til omsttelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 
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Kostpris for fremstillede fkrdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for ravarer, hjklpe-
materialer og direkte Ion med tillkg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkost-
ninger indeholder indirekte materialer og kin samt vedligeholdelse af og afsluivning pa de i produktions-
processen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og 
ledelse. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender males i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsykrdi, hvilket 
her svarer til palydende vwrdi med fradrag af nedskrivning til imodegaelse af tab. Nedskrivninger til tab 
oppres pa grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra 
salg tillige med en generel nedskrivning baseret pa selskabets erfaringer fra tidligere ar. 

Vxrdipapirer og kapitalandele 

Vwrdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsktningsaktiver, omfatter borsnoterede obligationer 
og aktier, der males til dagsvkrdien pa balancedagen. Dagsvaerdien oppres pa grundlag af den senest note-
rede salgskurs. 

Periodeafgrwnsningsposter 

Periodeafgreensningsposter opfort under aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vednarende 
efterfolgende regnskabsar. 

Egenkapital 

Udbytte 

Udbytte, som ledelsen foreslar uddelt for regnskabsaret, vises som en skrskilt post under egenkapitalen. 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser 

Udskudt skat males efter den balanceorienterede gkldsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-
skabsmaessig og skattemkssig vaerdi af aktiver og forpligtelser, opgjort pa grundlag af den planlagte an-
vendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skattevkrdien af fremforselsberettiget skattemzessigt underskud, males 
til den vwrdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-
ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. 

Udskudt skat males pa grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vii 
vaare gaeldende, nar den udskudte skat forventes udlost som aktuel skat. lEndring i udskudt skat, som 
folge af aendringer i skattesatser, indregnes i resultatopprelsen. 

_111. 
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Finansielle gwldsforpfigtelser 

Gaeldsforpligtelser males til amortiseret kostpris, der i al vsentlighed svarer til nominel vaardi. 

Pengestromsopgorelse 

Pengestromsopprelsen viser koncernens pengestromme for aret opdelt pa drifts-, investerings- og finan-
sieringsaktivitet, arets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved arets begyndelse og slutning. 

Pengestrom fra driftsaktivitet 

Pengestrom fra driftsaktiviteten oppres som arets resultat reguleret for anndring i driftskapitalen og ikke 
kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter 
omseetningsaktiver minus kortfristede gxldsforpligtelser eksklusive de poster, der indgar i likvider. 

Pengestrom fra investeringsaktivitet 

Pengestrom fra investeringsaktiviteten omfatter pengestromme fra kob og salg af immaterielle, materielle 
og finansielle anlangsaktiver. 

Pengestrom fra finansieringsaktivitet 

Pengestrom fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestromme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri-
stede geldsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne. 

Likvider 

Likvide midler bestar af posterne "Likvide beholdninger" og "Vxrdpapirer" under omsxtningsaktiver samt 
"Kassekredit" under kortfristede g ldsforpligtelser 

Pengestromsopprelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 

Hoved- og nogletal 
Forklaring af nogletal 

Afkastningsgrad 

Soliditetsgrad 

Forrentning af egenkapital 

Resultat for finansielle poster x mo 

Samlede aktiver 

Egenkapital ultimo x loo 

Samlede aktiver ultimo 

Ordinxrt resultat efter skat x loo 

Gennemsnitlig egenkapital 
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