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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2019 for FC Roskilde A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-

gen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 29. april 2020

Direktion      

Claus Grønborg

direktør

Bestyrelse      

Carsten Salomonsson 

formand

Simon Oxenvad Salomonsson Claus Grønborg 

Henrik Viggo Andersen 
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i FC Roskilde A/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for FC Roskilde A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt

regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selska-

bets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard

for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der

udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i af-

snittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet 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 bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for

vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi henleder opmærksomheden på note 1 i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabet har haft et tab på TDKK

6.298 i regnskabsåret, der sluttede 31. december 2019, og at selskabets kortfristede gældsforpligtelser pr.

denne dato overstiger selskabets omsætningsaktiver med TDKK 1.288. Disse forhold sammen med det i

note 1 øvrige nævnte forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om

selskabets mulighed for at fortsætte driften.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse 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 besvi-

gelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte drif-

ten; 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

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører

handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derud-
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Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

over udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for

vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det

er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende

handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi ud-

trykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-

klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin-

gen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet

eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang 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 væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ringsted, den 29. april 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Ferass Hamade

statsautoriseret revisor

mne35441

3



Selskabsoplysninger

Selskabet FC Roskilde A/S

Rådmandshaven 10

4000 Roskilde

CVR-nr.: 21 85 60 88

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Roskilde

Bestyrelse Carsten Salomonsson , formand

Simon Oxenvad Salomonsson 

Claus Grønborg 

Henrik Viggo Andersen 

Direktion Claus Grønborg

Revisor PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Eventyrvej 16

4100 Ringsted

4



Ledelsesberetning

Årsrapporten for FC Roskilde A/S for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Årsrapporten  er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive betalt fodbold og dermed beslægtet virksomhed, samt at udøve virksomhed og

aktiviteter, der efter bestyrelsens skøn er naturligt forbundet hermed.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et underskud på DKK 6.380.157, og selskabets balance pr. 31.

december 2019 udviser en negativ egenkapital på DKK 8.060.188.

Det utilfredsstillende kan primært henføres til nedgang i selskabets sponsorindtægter.

Selskabets modervirksomhed samt øvrige långivere har på baggrund heraf valgt at stille i alt TDKK 7.452

til rådighed i ansvarlig lånekapital indtil videre. Lånene er konvertible og vil kunne anvendes til en

eventuel efterfølgende kapitalforhøjelse.

Der er endvidere modtaget en støtteerklæering fra selskabets modervirksomhed, som tilkendegiver at stille

den nødvendige likviditet til rådighed for at selskabet kan opfylde de forpligtelser der løbende forfalder.

Selskabets drift og likviditet med de modtagne tilsagn er med til at sikre den kommende 2020/21 sæson.

Ledelsen har særlig fokus på selskabets nuværende sponsorer, og vil iværksætte en række tiltag for at

tiltrække yderligere sponsorer, der forventes at slå igennem i den kommende regnskabsperiode.

Selskabets årsrapport er på ovennævnte baggrund aflagt efter going concern-princippet.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af selskabets aktivi-

teter for 2019 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter balancedagen

Udover effekter af COVID-19 er der ikke efter balancedagen indtruffet forhold,som har væsentlig

indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Vi henviser til årsrapportens note 2 for omtale af COVID-19.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2019

DKK

2018

DKK

Nettoomsætning 8.583.121 13.219.217

Andre eksterne omkostninger -3.402.655 -4.878.715

Bruttoresultat 5.180.466 8.340.502

Personaleomkostninger 3 -11.309.933 -13.643.992

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver 4 -114.379 -121.250

Andre driftsomkostninger -57.500 0

Resultat før finansielle poster -6.301.346 -5.424.740

Finansielle indtægter 5 0 70

Finansielle omkostninger 6 -78.811 -116.110

Resultat før skat -6.380.157 -5.540.780

Skat af årets resultat 7 0 -799.336

Årets resultat -6.380.157 -6.340.116

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Overført resultat -6.380.157 -6.340.116

-6.380.157 -6.340.116
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2019

DKK

2018

DKK

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 11.250 8.453

Indretning af lejede lokaler 751.077 853.254

Materielle anlægsaktiver 8 762.327 861.707

Anlægsaktiver 762.327 861.707

Varebeholdninger 9 165.176 361.061

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 461.708 226.101

Andre tilgodehavender 693.267 358.096

Periodeafgrænsningsposter 124.642 131.679

Tilgodehavender 1.279.617 715.876

Likvide beholdninger 59.519 25.394

Omsætningsaktiver 1.504.312 1.102.331

Aktiver 2.266.639 1.964.038
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Balance 31. december

Passiver  

Note 2019

DKK

2018

DKK

Selskabskapital 7.473.370 2.870.416

Overført resultat -15.533.558 -9.153.401

Egenkapital -8.060.188 -6.282.985

Ansvarlig lånekapital 7.294.950 3.947.954

Anden gæld 157.250 0

Langfristede gældsforpligtelser 10 7.452.200 3.947.954

Kreditinstitutter 135.526 174.290

Leverandører af varer og tjenesteydelser 842.034 1.322.142

Anden gæld 10 1.248.209 1.786.338

Periodeafgrænsningsposter 648.858 1.016.299

Kortfristede gældsforpligtelser 2.874.627 4.299.069

Gældsforpligtelser 10.326.827 8.247.023

Passiver 2.266.639 1.964.038

Going concern 1

Begivenheder efter balancedagen 2

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 11

Anvendt regnskabspraksis 12
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Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital

Overført

resultat I alt

DKK DKK DKK

Egenkapital 1. januar 2.870.416 -9.153.401 -6.282.985

Kontant kapitalforhøjelse 4.602.954 0 4.602.954

Årets resultat 0 -6.380.157 -6.380.157

Egenkapital 31. december 7.473.370 -15.533.558 -8.060.188
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Noter til årsregnskabet

1 Going concern

Det utilfredsstillende resultat kan primært henføres til nedgang i selskabets sponsorindtægter.

Selskabets modervirksomhed samt øvrige långivere har på baggrund heraf valgt at stille i alt TDKK 7.452 til

rådighed i ansvarlig lånekapital indtil videre. Lånene er konvertible og vil kunne anvendes til en eventuel

efterfølgende kapitalforhøjelse.

Der er endvidere modtaget en støtteerklæring fra selskabets modervirksomhed, som tilkendegiver at stille den

nødvendige likviditet til rådighed for at selskabet kan opfylde de forpligtelser der løbende forfalder. Tiltagnet er

gældende frem til 30. juni 2021. Selskabets drift og likviditet med de modtagne tilsagn er med til at sikre den

kommende 2020/21 sæson.

Ledelsen har særlig fokus på selskabets nuværende sponsorer, og vil iværksætte en række tiltag for at tiltrække

yderligere sponsorer, der forventes at slå igennem i den kommende regnskabsperiode.

Der vurderes at være en væsentlig usikkerhed omkring selskabets fortsatte drift. Det er dog ledelsens vurdering,

at tilsagnene vil blive aktualiseret, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under

forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

2 Begivenheder efter balancedagen

Begivenheder efter balancedagen Konsekvenserne af COVID-19, hvor mange regeringer verden over har taget

beslutning om at ”lukke landene ned”, får stor betydning for verdensøkonomien. Ledelsen anser

konsekvenserne af COVID-19 som en begivenhed, der er opstået efter balancedagen, og udgør derfor en ikke-

regulerende begivenhed for virksomheden.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre størrelsen af den negative påvirkning af COVID-19.

2019

DKK

2018

DKK

3 Personaleomkostninger

Lønninger 9.083.871 10.581.352

Pensioner 568.959 549.101

Andre omkostninger til social sikring 221.951 225.509

Andre personaleomkostninger 1.435.152 2.288.030

11.309.933 13.643.992

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 23 27
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Noter til årsregnskabet

2019

DKK

2018

DKK

4 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle

anlægsaktiver

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver 114.379 121.250

114.379 121.250

5 Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter 0 70

0 70

6 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 78.811 116.110

78.811 116.110

7 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 0 0

Årets udskudte skat 0 799.336

0 799.336
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Noter til årsregnskabet

8 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,

driftsmateriel og

inventar

Indretning af le-

jede lokaler

DKK DKK

Kostpris 1. januar 745.414 1.138.429

Tilgang i årets løb 15.000 0

Kostpris 31. december 760.414 1.138.429

Opskrivninger 1. januar 0 0

Opskrivninger 31. december 0 0

Ned- og afskrivninger 1. januar 736.961 285.176

Årets afskrivninger 12.203 102.176

Ned- og afskrivninger 31. december 749.164 387.352

Regnskabsmæssig værdi 31. december 11.250 751.077

2019

DKK

2018

DKK

9 Varebeholdninger

Færdigvarer og handelsvarer 165.176 361.061

165.176 361.061
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Noter til årsregnskabet

10 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er

indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2019

DKK

2018

DKK

Ansvarlig lånekapital

Mellem 1 og 5 år 7.294.950 3.947.954

Langfristet del 7.294.950 3.947.954

Inden for 1 år 0 0

7.294.950 3.947.954

Anden gæld

Mellem 1 og 5 år 157.250 0

Langfristet del 157.250 0

Øvrig kortfristet gæld 1.248.209 1.786.338

1.405.459 1.786.338
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Noter til årsregnskabet

2019

DKK

2018

DKK

11 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser med restløbetid på 21 måneder 104.066 163.532

Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode 3 mdr. 30.000 30.000

Andre eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb

for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for CS Holding 2019 ApS, der er administrationsselskab i

forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af

udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan med-

føre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Selskabet har påtaget sig en samlet transfer forpligtelse på tkr. 1.630, hvoraf nogle af forpligtelserne er

tidsbegrænset frem til ultimo 2020, mens andre er tidsubegrænset.
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Noter til årsregnskabet

12 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for FC Roskilde A/S for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2019 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Leasing

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing  ind-

regnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår

mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en

finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdiregule-

ringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,

måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for til-

godehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkost-

ninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
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Noter til årsregnskabet

12 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter sponsorindtægter, entre- og tv-indtægter, tilskud samt merchandise mv.

Sponsorindtægter indregnes lineært over aftaleperioden, medmindre en anden metode bedre afspejler den

enkelte aftales færdiggørelsesgrad.

Entreindtægter indregnes ved gennemførelse af den begivenhed, der er solgt entre til.

Tv-indtægter indregnes forholdsmæssigt baseret på indholdet af de indgåede kontrakter og under

hensyntagen til de parametre, der indgår i opgørelsen af tv-indtægterne. Som udgangspunkt indregnes Tv-

indtægterne lineært over aftaleperioden, medmindre en anden metode bedre afspejler aftalens

færdiggørelsesgrad.

Salg af spillere og merchandise indregnes, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af

rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger, der afholdes for at opnå

årets nettoomsætning, samt omkostninger til salg, biler, lokaler, administration og operationelle

leasingydelser mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i for-

hold til selskabets hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægs-

aktiver.
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Noter til årsregnskabet

12 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgø-

relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan

henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede

selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles 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.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Indretning af lejede lokaler 10 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indika-

tion af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes

ved salg i normal drift med fradrag af salgsomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyn-
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tagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Kostpris for handelsvarer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpema-

terialer og direkte løn.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket nor-

malt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger ved-

rørende kontingenter.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs-

mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse

af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udlig-

ning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme

juridiske skatteenhed.

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 eller i egenkapitalen, når den udskudte skat ved-

rører poster, der er indregnet i egenkapitalen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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 aconto-

skatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansiel-

le poster.

18



Noter til årsregnskabet

12 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle gældsforpligtelser

Lån, som lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af

afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således

at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkost-

ning over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obli-

gationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på

lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering

på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter

i de efterfølgende regnskabsår.
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