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Foreningsoplysninger m.v.
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Foreningen Det Danske Travselskab

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 for Foreningen Det
Danske Travselskab.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-
skabsåret 01.01.18 - 31.12.18.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 28. marts 2019

Direktionen

Michael Juul Nielsen
Direktør

Bestyrelsen

Jørgen Sthelis
Formand

Flemming Mogensen René Ravn

Anders Lou Hendriksen Tina Boye
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Foreningen Det Danske Travselskab

Intern revisors erklæring

Som foreningsvalgte revisorer har vi foretaget en gennemgang af årsregnskabet for år 2018
med henblik på en vurdering af, om ledelsen i foreningen har disponeret økonomisk og
forvaltningsmæssigt fornuftigt og om regnskabsopstillingen er klar og gennemsigtig.

Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Charlottenlund, den 28. marts 2019

Joan Kristensen
Intern revisor

Niels Morten Schmidt
Intern revisor
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Foreningen Det Danske Travselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmet i Foreningen Det Danske Travselskab

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Det Danske Travselskab for regnskabsåret
01.01.18 - 31.12.18, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og

krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale
etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som

grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til
at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt

at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre
ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet rea-
listisk alternativ end at gøre dette.
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Foreningen Det Danske Travselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

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

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne ud-
forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at

kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

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

· Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe

betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysnin-

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modifi-
cere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan

dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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Foreningen Det Danske Travselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

· Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-
under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-
ner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, her-
under eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplys-

ninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 28. marts 2019

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Jan Stender
Statsaut. revisor
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Foreningen Det Danske Travselskab

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Foreningens aktiviteter består i at forbedre forholdene for og kendskab til travsport, og som
landets største og førende travbane, at fremme udviklingen i Danmark. Det er foreningens
opgave at afholde væddeløb efter de af Dansk Travsports Centralforbund fastsatte regler.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.18 - 31.12.18 udviser et resultat på DKK 760.916 mod DKK
402.722 for tiden 01.01.17 - 31.12.17. Balancen viser en egenkapital på DKK 64.696.133.

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Foreningen Det Danske Travselskab

Resultatopgørelse

2018 2017

Note DKK DKK

Nettoomsætning 7.278.979 7.629.108

Andre driftsindtægter 11.603.929 11.201.222

Indtægter i alt 18.882.908 18.830.330

Vareforbrug / væddeløbsudgifter -4.303.719 -4.366.839
Produktionslønninger -1.568.209 -1.604.663
Andre eksterne omkostninger -3.535.684 -4.116.290

Bruttofortjeneste I (130,2% - 114,6%) 9.475.296 8.742.538

1 Personaleomkostninger -5.765.383 -5.391.072

Bruttofortjeneste I (51,0% - 43,9%) 3.709.913 3.351.466

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver -866.562 -912.858

Andre driftsomkostninger -2.011.266 -1.847.544

Resultat før finansielle poster 832.085 591.064

2 Finansielle indtægter 117.529 34.359
3 Finansielle omkostninger -188.698 -222.701

Finansielle poster i alt -71.169 -188.342

Resultat før skat 760.916 402.722

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 760.916 402.722

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 760.916 402.722

I alt 760.916 402.722
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Foreningen Det Danske Travselskab

Balance

AKTIVER

31.12.18 31.12.17

Note DKK DKK

Grunde og bygninger 69.561.096 70.219.413
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 561.086 585.685

4 Materielle anlægsaktiver i alt 70.122.182 70.805.098

Anlægsaktiver i alt 70.122.182 70.805.098

Fremstillede varer og handelsvarer 63.000 9.500

Varebeholdninger i alt 63.000 9.500

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 272.031 416.674
Andre tilgodehavender 975.296 619.678
Periodeafgrænsningsposter 467.434 437.838

Tilgodehavender i alt 1.714.761 1.474.190

Indestående i kreditinstitutter 793.444 817.220

Likvide beholdninger i alt 793.444 817.220

Omsætningsaktiver i alt 2.571.205 2.300.910

Aktiver i alt 72.693.387 73.106.008
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Foreningen Det Danske Travselskab

Balance

PASSIVER

31.12.18 31.12.17

Note DKK DKK

Overført resultat 64.696.133 63.935.217

Egenkapital i alt 64.696.133 63.935.217

Andre hensatte forpligtelser 0 800.000

Hensatte forpligtelser i alt 0 800.000

5 Gæld til realkreditinstitutter 4.465.916 4.707.967

Langfristede gældsforpligtelser i alt 4.465.916 4.707.967

5 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 242.582 237.862
Gæld til øvrige kreditinstitutter 133.391 652.738
Leverandører af varer og tjenesteydelser 618.751 530.968
Anden gæld 2.037.947 1.856.635
Periodeafgrænsningsposter 498.667 384.621

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.531.338 3.662.824

Gældsforpligtelser i alt 7.997.254 8.370.791

Passiver i alt 72.693.387 73.106.008

6 Eventualforpligtelser
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Foreningen Det Danske Travselskab

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK
Overført
resultat

Egenkapital
i alt

Egenkapitalopgørelse for 01.01.18 - 31.12.18

Saldo pr. 01.01.18 63.935.217 63.935.217
Forslag til resultatdisponering 760.916 760.916

Saldo pr. 31.12.18 64.696.133 64.696.133
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Foreningen Det Danske Travselskab

Noter

2018 2017
DKK DKK

1. Personaleomkostninger

Lønninger 5.507.664 5.008.082
Ændring i feriepengeforpligtelse, andre 80.962 68.855
Refunderede sygedagpenge -138.972 0
Pensioner, andre 170.042 154.758
ATP-bidrag 35.975 35.311
Øvrige personaleomkostninger 109.712 124.066

I alt 5.765.383 5.391.072

2. Finansielle indtægter

Renter, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse 0 3.348
Valutakursgevinster 117.529 31.011

I alt 117.529 34.359

3. Finansielle omkostninger

Renter, realkreditinstitutter 144.296 153.326
Renter, pengeinstitutter 6.937 26.404
Renter, kreditorer 4.242 216
Gebyrer m.v. 33.223 42.755

I alt 188.698 222.701

14



 

 

 

Foreningen Det Danske Travselskab

Noter

4. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK
Grunde og byg-

ninger

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris pr. 01.01.18 96.031.740 4.511.667
Tilgang i året 39.248 324.399
Afgang i året 0 -720.874

Kostpris pr. 31.12.18 96.070.988 4.115.192

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.18 -25.812.327 -3.925.983
Afskrivninger i året -697.565 -231.697
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0 603.574

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.18 -26.509.892 -3.554.106

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.18 69.561.096 561.086

5. Langfristede gældsforpligtelser

Beløb i DKK
Afdrag

første år
Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31.12.18

Gæld i alt
31.12.17

Gæld til realkreditinstitutter 242.582 3.448.306 4.708.498 4.945.829
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Foreningen Det Danske Travselskab

Noter

6. Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser

Foreningen har indgået leasingkontrakter med en restløbetid på 43 måneder og en
gennemsnitlig ydelse på t.DKK 14, i alt t.DKK 606. 

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter kr. 4.708.498 er der givet pant i grunde og
bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør kr. 69.561.096. 

Foreningen har via pengeinstitut stillet garanti for alt mellemværende med spilleleverandør.

Foreningen har til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter deponeret ejerpantebreve pålydende
i alt kr. 18.9 mio.
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Foreningen Det Danske Travselskab

Noter

8. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-
skabsklasse A med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligele-
des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,
når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver
enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

LEASINGKONTRAKTER

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgø-
relsen over leasingperioden.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risiko-
overgang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan
opgøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres
ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.
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Foreningen Det Danske Travselskab

Noter

8. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
aktiviteter, herunder lejeindtægter, 
.

Vareforbrug

Vareforbrug / væddeløbsomkostninger omfatter årets vareforbrug målt til kostpris med tillæg
af eventuelle forskydninger i lagerbeholdningen, herunder nedskrivninger i det omfang, de
ikke overstiger normale nedskrivninger.

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger vedrørende drift af ejendomme, herunder re-
parations- og vedligeholdelsesomkostninger, ejendomsskatter, forsikringer, fællesomkostnin-
ger samt andre omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, admi-
nistration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivnin-
ger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på materielle  anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over
aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende
brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Bygninger 5-100 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 0
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Foreningen Det Danske Travselskab

Noter

8. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Grunde afskrives ikke.

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet
brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.
Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i
afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens aktiviteter, herunder omkostninger ved udlejningsaktivitet og tab ved salg af
immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle forpligtelser indregnes
løbende som finansiel omkostning.

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og
inventar.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i
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Foreningen Det Danske Travselskab

Noter

8. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

kostprisen.

Kostprisen for et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår
af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis foreningens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forven-
tet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regn-
skabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Ka-
pitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendel-
sen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet el-
ler aktivgruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Der nedskrives til nettorealisa-
tionsværdien, hvis denne er lavere.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med til-
læg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.
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Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdig-
gørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de
enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til omstruktureringer m.v. og
indregnes, når foreningen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er
sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af foreningens økonomiske
ressourcer. Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller dagsværdi, såfremt
forpligtelsen forventes indfriet på længere sigt.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skat-
tepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indreg-
nes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskriv-
ningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksom-
hedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller
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skattepligtig indkomst.  I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter for-
skellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte an-
vendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne rea-

liseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af frem-
tidig indtjening.

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

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden
på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-
dens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.
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