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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 -

30. juni 2020 for Herning-Ikast Håndbold 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. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2019/20.

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

gen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ikast, den 26. november 2020

Direktion      

Daniel Grønhøj Rytter Hansen

direktør

Bestyrelse      

Lars Gantzel Pedersen

formand

Bernhard Bo Jensen

næstformand

Jacob Staghøj Troelsen

Jakob Mølgaard Christensen Søren Kristiansen Dion Møberg Eriksen

Kurt Møller Pedersen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Herning-Ikast Håndbold A/S

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30.

juni 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Herning-Ikast Håndbold A/S for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni

2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnska-

bet”).

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-

re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-

visionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-

lag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 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 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.

Ledelsens ansvar for regnskabet

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

se med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for

nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel-

ser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet 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 revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, 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 brugerne træffer på grundlag af

regnskabet.

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 regnskabet, 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 fejlinfor-

mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-

ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om

effektiviteten af selskabets interne kontrol.

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-

bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 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 regnskabet 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

selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler

i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Herning, den 26. november 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Mads Hornbæk

statsautoriseret revisor

mne33762
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Selskabsoplysninger

Selskabet Herning-Ikast Håndbold A/S

Stadion Alle 2 B, 2.

7430 Ikast

CVR-nr.: 29 81 46 35

Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni

Hjemstedskommune: Ikast-Brande

Bestyrelse Lars Gantzel Pedersen, formand

Bernhard Bo Jensen

Jacob Staghøj Troelsen

Jakob Mølgaard Christensen

Søren Kristiansen

Dion Møberg Eriksen

Kurt Møller Pedersen

Direktion Daniel Grønhøj Rytter Hansen

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Platanvej 4

7400 Herning
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Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består af drift af elitehåndbold.

Regnskabet omfatter Herning-Ikast Håndbold A/S' dameligahold, der deltager i turneringer under Dansk

Håndboldforbund (DHF) og Det Europæiske Håndboldforbund (EHF).

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2019/20 udviser et underskud på DKK 1.104.172, og selskabets balance pr.

30. juni 2020 udviser en egenkapital på DKK 1.492.533.

Selskabet har været påvirket af COVID19 i vidt omfang. Danmarksturneringen og EHF Cup blev

indstilletsom følge af nedlukning af samfundet i Danmark og store dele af Europa.

Herning-Ikast Håndbold A/S har modtaget kompensation for lønkompensation og kompensation for faste

omkostninger. Kompensationsordning er indregnet i regnskabet med en indtægt på TDKK 1.763.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.
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Resultatopgørelse 1. juli  - 30. juni

Note 2019/20

DKK

2018/19

DKK

Bruttofortjeneste 7.569.142 7.842.658

Personaleomkostninger 1 -8.384.355 -8.267.808

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver -262.843 -227.986

Resultat før finansielle poster -1.078.056 -653.136

Finansielle indtægter 0 152.170

Finansielle omkostninger -26.116 -27.771

Resultat før skat -1.104.172 -528.737

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat -1.104.172 -528.737

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Overført resultat -1.104.172 -528.737

-1.104.172 -528.737
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Balance 30. juni

Aktiver

Note 2020

DKK

2019

DKK

Transfer-rettigheder 2.296 71.015

Goodwill 12.500 25.000

Immaterielle anlægsaktiver 2 14.796 96.015

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 504.600 706.300

Materielle anlægsaktiver 3 504.600 706.300

Værdipapirer 265.710 205.488

Deposita 267.031 235.532

Finansielle anlægsaktiver 4 532.741 441.020

Anlægsaktiver 1.052.137 1.243.335

Varebeholdninger 176.230 171.424

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.943.288 3.587.101

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 108.500 42.250

Andre tilgodehavender 489.058 299.058

Periodeafgrænsningsposter 251.593 126.000

Tilgodehavender 2.792.439 4.054.409

Likvide beholdninger 1.032.114 47.298

Omsætningsaktiver 4.000.783 4.273.131

Aktiver 5.052.920 5.516.466
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Balance 30. juni

Passiver  

Note 2020

DKK

2019

DKK

Selskabskapital 1.500.000 1.500.000

Overført resultat -7.467 1.096.705

Egenkapital 5 1.492.533 2.596.705

Ansvarlig lånekapital 500.000 500.000

Leasingforpligtelser 135.080 267.570

Anden gæld 394.066 0

Langfristede gældsforpligtelser 6 1.029.146 767.570

Kreditinstitutter 0 9.693

Leasingforpligtelser 6 132.490 129.951

Leverandører af varer og tjenesteydelser 584.968 310.343

Anden gæld 6 1.734.450 1.576.205

Periodeafgrænsningsposter 79.333 125.999

Kortfristede gældsforpligtelser 2.531.241 2.152.191

Gældsforpligtelser 3.560.387 2.919.761

Passiver 5.052.920 5.516.466

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 7

Anvendt regnskabspraksis 8
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Noter til årsregnskabet

2019/20

DKK

2018/19

DKK

1 Personaleomkostninger

Lønninger 6.231.202 5.755.781

Pensioner 511.589 594.261

Andre omkostninger til social sikring 120.811 196.625

Andre personaleomkostninger 1.520.753 1.721.141

8.384.355 8.267.808

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 19 19

2 Immaterielle anlægsaktiver

Transfer--

rettigheder Goodwill

DKK DKK

Kostpris 1. juli 267.359 37.500

Tilgang i årets løb 18.368 0

Afgang i årets løb -56.053 0

Kostpris 30. juni 229.674 37.500

Ned- og afskrivninger 1. juli 196.346 12.500

Årets afskrivninger 48.642 12.500

Tilbageførte afskrivninger på årets afgang -17.610 0

Ned- og afskrivninger 30. juni 227.378 25.000

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2.296 12.500

Afskrives over 1-3 år 3 år
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Noter til årsregnskabet

3 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,

driftsmateriel og

inventar

DKK

Kostpris 1. juli 1.312.900

Kostpris 30. juni 1.312.900

Ned- og afskrivninger 1. juli 606.600

Årets afskrivninger 201.700

Ned- og afskrivninger 30. juni 808.300

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 504.600

Afskrives over 3-5 år

Heraf finansielle leasingaktiver 260.000

4 Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer Deposita

DKK DKK

Kostpris 1. juli 265.710 267.031

Kostpris 30. juni 265.710 267.031

Regnskabsmæssig værdi 30. juni 265.710 267.031
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Noter til årsregnskabet

5 Egenkapital

Selskabskapital

Overført

resultat I alt

DKK DKK DKK

Egenkapital 1. juli 1.500.000 1.096.705 2.596.705

Årets resultat 0 -1.104.172 -1.104.172

Egenkapital 30. juni 1.500.000 -7.467 1.492.533

Selskabskapitalen består af 1.500 aktier à nominelt DKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Selskabskapitalen har udviklet sig således:

2019/20

DKK

2018/19

DKK

2017/18

DKK

2016/17

DKK

2015/16

DKK

Selskabskapital 1. juli 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Kapitalforhøjelse 0 0 500.000 0 0

Kapitalnedsættelse 0 0 0 0 0

Selskabskapital 30. juni 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000

6 Langfristede gældsforpligtelser

2020

DKK

2019

DKK

Ansvarlig lånekapital

Mellem 1 og 5 år 500.000 500.000

Langfristet del 500.000 500.000

Inden for 1 år 0 0

500.000 500.000

Leasingforpligtelser

Mellem 1 og 5 år 135.080 267.570

Langfristet del 135.080 267.570

Inden for 1 år 132.490 129.951

267.570 397.521
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Noter til årsregnskabet

6 Langfristede gældsforpligtelser (fortsat)

2020

DKK

2019

DKK

Anden gæld

Mellem 1 og 5 år 394.066 0

Langfristet del 394.066 0

Øvrig kortfristet gæld 1.734.450 1.576.205

2.128.516 1.576.205

Den ansvarlige lånekapital er efterstillet øvrige kreditorer og består af et lån på TDKK 500. Det ansvarlige lån

forrentes enslydende med 4,25 % p.a. Lånet skal indfries den 30. juni 2022.
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Noter til årsregnskabet

2020

DKK

2019

DKK

7 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Kontraktlige forpligtelser

Samlede fremtidige lønforpligtelser:

Lønforpligtelse, inden for 1 år 4.575.000 5.395.500

Lønforpligtelse, mellem 1 og 5 år 3.778.085 5.694.500

Lønforpligtelse, efter 5 år 0 0

8.353.085 11.090.000

Leje- og leasingforpligtelser, uopsigelighedsperiode 36-53 mdr. 785.059 835.059

Andre eventualforpligtelser

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

for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Herning-Ikast Håndbold Holding ApS, der er administrations-

selskab 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 medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
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Noter til årsregnskabet

8 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Herning-Ikast Håndbold A/S for 2019/20 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser 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 2019/20 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.

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.

Leasing

Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten

(finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasing-

ydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rente eller en alternativ lånerente som diskon-

teringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets

øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasing-

ydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel

leasing  indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.
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Noter til årsregnskabet

8 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Omregning af fremmed valuta

Som præsentationsvaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som 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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser, herunder sponsorater, indtægtsføres over kontraktens løbetid.

Nettoomsætning ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til

køber har fundet sted inden balancedagen, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes

modtaget. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms og afgifter med fradrag af rabatter i forbindelse med

salget. 

Andre indtægter omfatter transferindtægter, salg af merchandise, events mv.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder sports- og udviklingsomkostninger, omkostninger til afvikling af

kampe, sponsoromkostnigner, merchandise, administrationsomkostninger samt lokaleomkostninger.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af

nettoomsætning, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
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Noter til årsregnskabet

8 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og 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.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, reali-

serede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer, samt tillæg og godtgørelse

under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørel-

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

henføres til egenkapitaltransaktioner.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernselskaber. Skatteeffekten af sambeskatningen med virksom-

hederne fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende virksomheder i forhold til disses skatte-

pligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives line-

ært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindings-

værdien, hvor denne er lavere. Patenter afskrives over den resterende patentperiode, og licenser afskrives

over aftaleperioden, dog maksimalt 3 år.
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Noter til årsregnskabet

8 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Materielle anlægsaktiver

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 3-5 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,

om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest for at fastslå, om genindvindingsværdien er lave-

re end den regnskabsmæssige værdi. Hvis det er tilfældet nedskrives der til denne lavere genindvindings-

værdi.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien.

Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i

den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindings-

værdi.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer omfatter unoterede aktier og anparter, der måles til kostpris. I tilfælde, hvor

geninvindingsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Værdireguleringer af finansielle aktiver indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Øvrige finansielle anlægsaktiver

Øvrige finansielle anlægsaktiver omfatter deposita mv.

Depositum måles til kostpris
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Noter til årsregnskabet

8 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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-

tagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelses-

omkostninger.

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

terialer og direkte løn.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til

pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger ved-

rørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.

Finansielle gældsforpligtelser

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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