BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Asylgade 1 U, 5. sal
DK-7800 Skive
CVR-nr. 20 22 26 7020222670

GF SKIVE OG OMEGN F.M.B.A.
J C STILLINGS VEJ 3, 7800 SKIVE
ÅRSRAPPORT
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
foreningens ordinære generalforsamling,
den 7. april 2021
______________________________
Lasse Rytter Leander

CVR-NR. 60 44 06 11

Årsrapport

Penneo dokumentnøgle: ZJEDP-SMHPV-WW4DN-BNB8F-SMPV8-QSDGB

Tlf.: 96 14 27 00
skive@bdo.dk
www.bdo.dk

2

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
Institutionsoplysninger

Institutionsoplysninger
..............................................................................................................................................
3
Erklæringer

Ledelsespåtegning
..............................................................................................................................................
4

Den
..............................................................................................................................................
uafhængige revisors revisionspåtegning
5-6
Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Penneo dokumentnøgle: ZJEDP-SMHPV-WW4DN-BNB8F-SMPV8-QSDGB

Ledelsesberetning
..............................................................................................................................................
7

Resultatopgørelse
..............................................................................................................................................
8

Balance
..............................................................................................................................................
9

Egenkapitalopgørelse
..............................................................................................................................................
10

Noter
..............................................................................................................................................
11-12

Anvendt
..............................................................................................................................................
regnskabspraksis
13-15

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset
hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3

INSTITUTIONSOPLYSNINGER
GF SKIVE OG OMEGN F.M.B.A.
J C Stillings Vej 3
7800 Skive
CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

R

60 44 06 11 60440611
20. april 1965
Skive
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Svend Aage Pedersen, formand
Jan Holm, næstformand
Henning Johannes Kristensen
Bent Dyrberg, sekretær
Lars Yde, kasserer

Direktion

Lasse Rytter Leander

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Asylgade 1 U, 5. sal
7800 Skive

Pengeinstitut

Jyske Bank A/S
Posthustorvet 4
7800 Skive

1.

Penneo dokumentnøgle: ZJEDP-SMHPV-WW4DN-BNB8F-SMPV8-QSDGB

Institutionen

4

LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020 for GF SKIVE OG OMEGN F.M.B.A.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Skive, den 7. april 2021
Direktion:
________________________
Lasse Rytter Leander

Bestyrelse:
________________________
Svend Aage Pedersen
Formand

________________________
Jan Holm
Næstformand

________________________
Bent Dyrberg
Sekretær

________________________
Lars Yde
Kasserer

________________________
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til ledelsen for GF SKIVE OG OMEGN F.M.B.A.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for GF SKIVE OG OMEGN F.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 institutionen 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 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 institutionens 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 institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
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 revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af 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 reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om
institutionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere 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 institutionen ikke længere kan
fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 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 ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet 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 oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Skive, den 7. april 2021
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Morten Hagerup
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne23294
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Foreningens væsentligste aktiviteter er formidling af forsikringer i Skive, Thy og Mors.
Beskrivelse af væsentlige ændringer i virksomhedens aktivitet
Foreningen er pr. 1. januar 2020 fusioneret med GF Thy og Mors, CVR-nr. 24255107.
GF Skive og Omegn er efter fusionen den fortsættende forening.
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Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2020
kr.

2019
kr.

NETTOOMSÆTNING
..............................................................................................................................................
10.466.138
4.996.560

Eksterne
..............................................................................................................................................
omkostninger
1
-985.242
-668.124

BRUTTORESULTAT
..............................................................................................................................................
9.480.896
4.328.436

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
2
-7.395.612
-4.086.914
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-61.924
-61.926

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
2.023.360
179.596

Penneo dokumentnøgle: ZJEDP-SMHPV-WW4DN-BNB8F-SMPV8-QSDGB

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle indtægter
54.980
853.401
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
3
-8.931
-3.123

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
2.069.409
1.029.874

Skat
..............................................................................................................................................
af årets resultat
4
-23.410
0

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
2.045.999
1.029.874
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
2.045.999
1.029.874

I..............................................................................................................................................
ALT
2.045.999
1.029.874
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2020
kr.

2019
kr.

Grunde
..............................................................................................................................................
og bygninger
629.476
672.152
Andre
..............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
88.136
107.384
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
5
717.612
779.536

Aktier
..............................................................................................................................................
i GF Medlemsselskabet A/S
865.128
479.628
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
865.128
479.628

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
1.582.740
1.259.164
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Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
267.277
1.442
Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
selskabsskat
1.000
0
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
268.277
1.442

Andre
..............................................................................................................................................
værdipapirer
6
8.710.169
8.688.705
Værdipapirer
..............................................................................................................................................
8.710.169
8.688.705

Likvider
..............................................................................................................................................
2.809.053
264.701

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
11.787.499
8.954.848

AKTIVER
..............................................................................................................................................
13.370.239
10.214.012
PASSIVER

Overført
..............................................................................................................................................
overskud
9.008.147
8.162.148

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
9.008.147
8.162.148

Andre
..............................................................................................................................................
hensættelser
7
1.046.045
737.547

HENSATTE
..............................................................................................................................................
FORPLIGTELSER
1.046.045
737.547

Indefrysningsforpligtelse,
..............................................................................................................................................
feriepenge
0
103.189
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
8
0
103.189

Selskabsskat
..............................................................................................................................................
10.560
0
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
9
3.305.487
1.211.128
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
3.316.047
1.211.128

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
3.316.047
1.314.317

PASSIVER
..............................................................................................................................................
13.370.239
10.214.012
Eventualposter mv.
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EGENKAPITALOPGØRELSE
Overført
overskud

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2019
8.162.148
Tilgang
..............................................................................................................................................
af negativ egenkapital ved fusion
-1.200.000
Korrigeret
..............................................................................................................................................
egenkapital 1. januar 2020
6.962.148

Forslag
..............................................................................................................................................
til resultatdisponering
2.045.999
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Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2020
9.008.147

11

NOTER
2020
kr.

2019
kr.

Eksterne omkostninger
Indregnet bestyrelseshonorar for 2020 udgør 93 tkr.

Note
1

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:

985.242

668.124

12

7

2
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Salgs..............................................................................................................................................
og distributionsomkostninger
256.477
151.773
Ejendomsomkostninger
..............................................................................................................................................
285.325
86.406
Autodrift
..............................................................................................................................................
8.228
5.497
Administrationsomkostninger
..............................................................................................................................................
256.613
238.540
Revision
..............................................................................................................................................
og regnskabsmæssig assistance
34.500
41.000
Rådgivning
..............................................................................................................................................
42.662
0
Bestyrelsesomkostninger
..............................................................................................................................................
og generalforsamling
101.437
144.908

Løn
..............................................................................................................................................
og gager
6.326.986
3.419.149
Pensioner
..............................................................................................................................................
mv.
84.690
46.541
Andre
..............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
983.936
621.224
7.395.612

4.086.914

Andre finansielle omkostninger
3
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger i øvrigt
8.931
3.123
8.931

3.123

Skat af årets resultat
4
Beregnet
..............................................................................................................................................
skat af årets skattepligtige indkomst
23.410
0
23.410

0

Materielle anlægsaktiver

5
Andre anlæg,
Grunde og driftsmateriel og
inventar
bygninger

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2020
2.820.869
349.426
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2020
2.820.869
349.426

Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 1. januar 2020
2.148.717
242.042
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
42.676
19.248
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 31. december 2020
2.191.393
261.290

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2020
629.476
88.136
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NOTER
2020
kr.

2019
kr.

Andre værdipapirer
Under omsætningsaktiver indgår værdipapirer målt til dagsværdi med følgende beløb:

Note
6

Børsnoterede
danske
investeringsbeviser
kr.

Andre hensættelser

7

Andre hensættelser omfatter omkostninger til autohjælp, der forventes at tilgodese klubbens
autohjælpmedlemmer fra 2020 og fremefter.
Langfristede gældsforpligtelser

31/12 2020
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

31/12 2019
gæld i alt

8
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Dagsværdi
..............................................................................................................................................
31. december 2020
8.710.169
Årets
..............................................................................................................................................
værdiregulering i resultatopgørelsen
17.465

Indefrysningsforpligtelse,
..............................................................................................................................................
feriepenge
0
0
0
103.189
0

0

0

103.189

Anden gæld
Anden gæld består af:
- Foreningens medlemsindskud, 1.327 tkr
- Feriepengeforpligtelse, 677 tkr.
- Anden øvrig gæld, 1.301 tkr.
Eventualposter mv.
Under aktiver er klubbens andel af udviklingsenhedens egenkapital indregnet som et
tilgodehavende. Midlerne er båndlagte og kan kun anvendes til udviklingsenhedens formål,
hvorfor tilgodehavendet er nedskrevet til nul kroner.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for GF SKIVE OG OMEGN F.M.B.A. for 2020 er aflagt i overensstemmelse med den danske Regnskab
true
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regntrue
skabsklasse C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Sammenligningstal
Sammenligningstallene i resultatopgørelsen og balancen kan ikke sammenholdes med indeværende år,
da foreningen er fusioneret med det tidligere GF Thy & Mors i 2020. Sammenligning kan opnås ved at
tillægge resultatopgørelsen og balancen for GF Thy & Mors for 2019 til resultatopgørelsen og balancen
for GF Skive og Omegn for 2019.

Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af de afgifter og rabatter, der kan henføres
til salget.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til institutionens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
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RESULTATOPGØRELSEN
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte
produktionsomkostninger.

Brugstid

Restværdi
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Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:

Bygninger
.............................................................................................................................................
20-40 år
25-50 %
Andre
.............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
3-20 år
0-30 %
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter desuden børsnoterede aktier, der ikke forventes afhændet. Disse
aktier måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved
afskrivning.
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.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre
værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.
Ikke børsnoterede værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris.
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til autohjælp.
Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende
arbejde for fremmed regning, hensættes det samlede tab, der må påregnes på entreprisen.
Hensættelsen indregnes som omkostning under produktionsomkostninger.
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Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser.

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. Ændring i udskudt skat som
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på
egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.
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Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
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