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Selskabsoplysninger m.v.

Selskabet

Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S
Christinelystvej 8
7620 Lemvig
Hjemsted: Lemvig
CVR-nr.: 29 84 54 76
Regnskabsår: 01.07 - 30.06

Direktion

Flemming Gade Nielsen

Bestyrelse

Tommy Bomholt Gay, formand
Jens Ole Mehl, næstformand
Carsten Mose Jeppesen
Michael Lisbygd Larsen
Helle Noe
Bodil Krogsgaard Kejser

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.18 - 30.06.19 for Lemvig -

Thyborøn Håndbold A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 30.06.19 og resultatet af selskabets aktiviteter for regn-

skabsåret 01.07.18 - 30.06.19.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de

forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lemvig, den 20. november 2019

Direktionen

Flemming Gade Nielsen

Bestyrelsen

Tommy Bomholt Gay
Formand

Jens Ole Mehl Carsten Mose Jeppesen

Michael Lisbygd Larsen Helle Noe Bodil Krogsgaard Kejser
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Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S for regnskabsåret

01.07.18 - 30.06.19, 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 selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 30.06.19 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regn-

skabsåret 01.07.18 - 30.06.19 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 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 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 selskabets 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet rea-

listisk alternativ end at gøre dette.
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Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

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 selskabets 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 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 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 selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
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Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

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

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 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.

Lemvig, den 20. november 2019

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Henrik Bjerre

Statsaut. revisor
MNE-nr. mne16640
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Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at udøve håndbold på eliteplan.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Den sportslige udvikling

Målsætningen for sæsonen var i første omgang at undgå 14. pladsen i Håndboldligaen, som
bevirkede direkte nedrykning til 1. division. Det undgik vi efter en spændende sidste runde, og
sluttede på 12. pladsen. Vi fik dermed et point med over i nedrykningsspillet. Her startede vi med
tre nederlag, inden vi i den altafgørende kamp slog Kolding IF og dermed bevarede pladsen i
Håndboldligaen uden at skulle ud og spille nervepirrende kampe mod nummer to i 1. division. 

Vi er således her i 2019 i gang med den 2. sæson i træk i Håndboldligaen, der nu hedder Primo
Tours ligaen. Vores målsætning er igen at undgå sidstepladsen, og dermed komme til at deltage
nedrykningspillet med fire andre hold. På den lidt længere bane arbejdes der kraftig på at skabe
en så stærk økonomi, at det i løbet af nok en sæson eller to bliver muligt at bide sig mere fast
blandt de etablerede hold, og være med til at kæmpe om at komme i mesterskabsslutspillet..

Økonomi

Resultatet for regnskabsåret blev et tilfredsstillende overskud på kr. 90.679, mod et budgetteret
resultat på kr. 240.000. Set i forhold til budgettet var resultatet imidlertid ikke tilfredsstillende,
men flere forhold – bl.a. underskud i Lemvig Fitness, spillerudgifter og udgifter til erhvervsklub
større end budgetteret - bevirkede at det budgetterede resultat ikke kunne realiseres.  

Med årets overskud er der nu en positiv egenkapital på kr. 97.168. Den suppleres af en ansvarlig
kapital på kr. 200.000, der løber til 2022, samt kr. 136.000, der netop er forlænget til 2022. Den
samlede kapital i forbindelse med at drive professionel håndbold udgør herefter kr. 433.168, og er
fuld tilstrækkelig i forhold til klubbens budget for 2019/2020. 

Den løbende likviditet er også tilfredsstillende og der bliver ikke som tidligere år behov for træk-
ningsret i selskabets pengeinstitut

Forventninger til fremtiden

På det sportslige område betragter vi os stadig som et udviklingshold, der via dygtige trænere og
et godt socialt miljø, kan skabe et solidt træningsmiljø for unge talenter kombineret med enkelte
erfarne spillere. Der skal fortsat være fokus på at udvikle egne talenter, idet tilgangen af spillere af
egen avl til holdet de senere år har været for beskeden.  

Resultatmæssig er målet på den korte bane at spille med i Danmarks bedste håndboldrække –
Primo Tours Ligaen. På den lidt længere bane arbejdes der på at skaffe en så stærk økonomi, at
det vil være muligt at spille med om at komme i Mesterskabsslutspillet. 

Det er derfor glædeligt at kapitalforholdene nu er markant forbedret, ligesom det er vigtigt, at det
budgetterede overskud på kr. 570.000, kan realiseres. Hertil kan bemærkes at sponsoropbaknin-
gen til den kommende sæson – både fra hovedsponsorer og mindre sponsorer – er imponerende,
ligesom tilskuerinteressen efter den flotte 2018/19 sæson er større end set i mange år. 
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Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

Ledelsesberetning

I øvrigt er det væsentlig for klubben, at der fortsat kan skabes masser af gode oplevelser for
erhvervslivet og den lokale befolkning samt at Lemvig Kommune kan blive markedsført i hele
Danmark.
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Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

Resultatopgørelse

2018/19 2017/18

Note DKK DKK

Bruttofortjeneste 3.759.765 2.944.794

1 Personaleomkostninger -3.488.156 -2.737.022

Resultat før af- og nedskrivninger 271.609 207.772

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver -174.668 -175.308

Resultat før finansielle poster 96.941 32.464

Finansielle omkostninger -6.262 -13.351

Resultat før skat 90.679 19.113

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 90.679 19.113

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 90.679 19.113

I alt 90.679 19.113
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Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

Balance

AKTIVER

30.06.19 30.06.18

Note DKK DKK

Goodwill 330.556 430.556

Immaterielle anlægsaktiver i alt 330.556 430.556

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 387.494 462.162

Materielle anlægsaktiver i alt 387.494 462.162

Anlægsaktiver i alt 718.050 892.718

Fremstillede varer og handelsvarer 28.000 33.700

Varebeholdninger i alt 28.000 33.700

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 189.662 280.024
Andre tilgodehavender 29.965 224.789
Periodeafgrænsningsposter 5.600 16.974

Tilgodehavender i alt 225.227 521.787

Likvide beholdninger 201.498 20.223

Omsætningsaktiver i alt 454.725 575.710

Aktiver i alt 1.172.775 1.468.428
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Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

Balance

PASSIVER

30.06.19 30.06.18

Note DKK DKK

Selskabskapital 1.000.000 1.000.000
Overført resultat -902.832 -993.511

Egenkapital i alt 97.168 6.489

2 Ansvarlig lånekapital 336.000 404.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt 336.000 404.000

2 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 68.000 68.000
Gæld til øvrige kreditinstitutter 0 293.588
Leverandører af varer og tjenesteydelser 95.786 186.780
Anden gæld 575.821 480.401
Periodeafgrænsningsposter 0 29.170

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 739.607 1.057.939

Gældsforpligtelser i alt 1.075.607 1.461.939

Passiver i alt 1.172.775 1.468.428

3 Eventualforpligtelser
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Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK Selskabskapital
Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse for 01.07.18 - 30.06.19

Saldo pr. 01.07.18 1.000.000 -993.511
Forslag til resultatdisponering 0 90.679

Saldo pr. 30.06.19 1.000.000 -902.832
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Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

Noter

2018/19 2017/18
DKK DKK

1. Personaleomkostninger

Lønninger 2.206.304 2.104.070
Pensioner 74.563 5.417
Andre omkostninger til social sikring 524.275 239.586
Andre personaleomkostninger 683.014 387.949

I alt 3.488.156 2.737.022

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året 9 7

2. Langfristede gældsforpligtelser

Beløb i DKK
Afdrag

første år
Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
30.06.19

Gæld i alt
30.06.18

Ansvarlig lånekapital 68.000 0 404.000 472.000

I alt 68.000 0 404.000 472.000

Den ansvarlige lånekapital er ydet afdragsfrit samt uopsigeligt fra långivers side frem til
forfaldstidspunktet.

3. Eventualforpligtelser

Andre eventualforpligtelser

Selskabet har et udskudt skatteaktiv på kr. 422.000 vedrørende fremført underskud. Aktivet

er ikke indregnet på grund af usikkerhed om tidspunktet for skatteaktivets udnyttelse.

Selskabet har en forpagtningskontrakt der løber indtil 1. september 2021. Den årlige

forpagtningsudgift udgør kr. 312.200.
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Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

Noter

4. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-

skabsklasse B 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 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 nedenfor for hver enkelt regn-

skabspost.

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.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoover-

gang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan op-

gøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres

ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til markedsføring, lokaleomkostninger,

administration og kontorhold m.v.
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Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

Noter

4. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på immaterielle og 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

Goodwill 6 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 0

Goodwill afskrives over 6 år. Brugstiden er fastsat under hensyntagen til de forventede frem-

tidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

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 immaterielle og materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt

regnskabspraksis omtalt i afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Andre finansielle poster

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

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.
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Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

Noter

4. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

BALANCE

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

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

Goodwill afskrives lineært baseret på brugstider, som fremgår af afsnittet ”Af- og ned-

skrivninger”.

Gevinster og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mel-

lem en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige vær-

di på salgstidspunktet.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter 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

kostprisen.

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 selskabets realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forven-

tet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.
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Noter

4. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

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.

Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

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.

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.
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Noter

4. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

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

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

Ansvarlig lånekapital er gældsforpligtelser, hvor kreditor har tilkendegivet at træde tilbage til

fordel for alle selskabets øvrige kreditorer.

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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