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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Lemvig - Thyborøn Håndbold
A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet
af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-
retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lemvig, den 22. november 2017

Direktion

Flemming Gade Nielsen

Bestyrelse

Tommy Bomholt Gay Henning Sørensen Jens Ole Mehl
formand

Johnny Madsen Carsten Mose Jeppesen Rasmus Porup
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til aktionærerne i Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30.
juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet ud-
arbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016
- 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere 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 sel-
skabet 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 hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-
net som grundlag for vores konklusion.

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 an-
ser 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 årsregnska-
bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvi-
dere selskabet, 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 fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-
stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-
ne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 den-
ne 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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 udarbejdet, er rimelige.

• 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 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 op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner 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 pla-
cering 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 vi-
den 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.

Lemvig, den 22. november 2017

Vestjysk Revision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 12 29 25 11

Henrik Bjerre
statsautoriseret revisor

Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S · Årsrapport for 2016/17 4



Selskabsoplysninger

Selskabet Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S
Christinelystvej 8
7620 Lemvig

Hjemmeside: www.lemvighaandbold.dk

CVR-nr.: 29 84 54 76
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse Tommy Bomholt Gay, formand
Henning Sørensen
Jens Ole Mehl
Johnny Madsen
Carsten Mose Jeppesen
Rasmus Porup

Direktion Flemming Gade Nielsen

Revision Vestjysk Revision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Andrupsgade 7
7620 Lemvig
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets aktivitet består i at udøve håndbold på eliteplan. 

Den sportslige udvikling 
Målsætningen for sæsonen var igen at slutte i top tre og dermed komme med i oprykningsspillet til
Håndboldligaen. Den målsætning blev dog ødelagt allerede i november måned, hvor klubben blev
taberdømt i tre kampe, fordi den lejede målmand fra TTH Holstebro Simon Gade ved en fejl fra klubbens
administration ikke var blevet registreret i Dansk Håndbold Forbund. Med et hug rykkede holdet således
fra en placering i top fem til en nedrykningsplads. Det hjalp ikke at TTH erkendte, at de havde lovet at
sende kontrakten ind til Dansk Håndbold Forbund, idet reglerne er ganske klare, og det er klubben som
lejer en spiller, der skal sørge for at papirerne er i orden.

Herefter måtte målsætningen naturligvis ændres, og det handlede nu kun om at undgå nedrykning. Den
situation håndterede spillere og trænere flot, og med et par kampe tilbage var en ny sæson i rækken
reddet. Samtidig kunne man konstatere, at hvis holdet ikke havde mistet de seks point, ville man have
været meget tæt på målsætningen om at komme i top tre. Nu blev det til 28 point og en placering som nr.
8. 

Til sæson 2017/18 er vores hold med mange unge og urutinerede spillere, og klubbens umiddelbare
målsætning var at slutte i top seks. Kort inde i sæsonen så det imidlertid spillemæssigt fornuftig ud, og
der blev udmeldt en målsætning om at slutte i top tre og dermed enten rykke op eller deltage i
oprykningspillet. Efterfølgende har resultaterne – bl.a. grundet skader hos vigtige spillere – været
svingende, hvilket dog ikke har fået klubben til at ændre på målsætningen.
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Ledelsesberetning

Den økonomiske udvikling
Resultatet for regnskabsåret blev et overskud på kr. 96.399,- mod et budgetteret resultat på kr. 292.000,-.
Set i forhold til budgettet var resultatet ikke tilfredsstillende, men taget i betragtning at hele forløbet
omkring de mistede seks point kostede ca. kr. 200.000,- i bøder til DHF, manglende entreindtægt, bonus
til spillerne m.m, og at en forkert udregning af moms fra 2013/14 påvirkede resultatet negativt med ca.
kr. 100.000,-, blev det et acceptabelt resultat.

Pr. 1.7.2016 etablerede vi Lemvig Fitness og købte efterfølgende FORM R’ FIT af Vicki Munksgaard.
Det har vist sig at være en god investering, der gerne på sigt skulle kunne bidrage med et overskud i
niveau kr. 300.000,-, og dermed gøre klubben mindre afhængig af sponsorindtægter. 

Den negative egenkapital er blevet formindsket med årets overskud, og andrager nu kun kr. -12.624,-. pr.
30/6-2017. Den langfristede del af den ansvarlige lånekapital er reduceret fra kr. 340.000,- til kr.
272.000,-, og der er dermed et samlet kapitalgrundlag, der er stort nok til at leve op til DHF’s krav til
tegning af spillerkontrakter.

Det er imidlertid usikkert med så ringe kapitalgrundlag, og det er bestyrelsens ønske at skabe et bedre
økonomisk fundament, hvor man vil være rustet til at klare de udfordringer der måtte komme, hvis man
rykker op i Håndboldligaen. Det er også et ønske at nedbringe klubbens renteudgifter, som er opstået ved
investering i Lemvig Fitness og LED bander. Endelig vil det give en større økonomisk frihedsgrad, hvis
man kan blive mindre afhængig af den ansvarlige kapital.

Klubbens bestyrelse har derfor besluttet at søge ny aktiekapital i niveau kr. 250.000,-. Aktieudvidelsen
foretages som en inviteret emission, hvor den nye kapital tilbydes i fold á kr. 10.000,- til kurs 100. Det
var planen at søge det vedtaget på den kommende årlige generalforsamling, men hele processen er
grundet forskellige forhold blevet lidt forsinket. Nu arbejdes der i stedet hen mod to ekstraordinære
generalforsamlinger ultimo 2017/primo 2018. I øvrigt er der allerede givet betinget tilsagn om tegning af
kr. 140.000,-, og da mange potentielle investorer har vist positiv interesse, er det bestyrelsens
forventning, at man mindst når kr. 250.000,-. 

Det vil også være godt for klubbens likviditetsmæssige situation, der i perioder er belastet. Dette er hidtil
løst ved, at klubbens bankforbindelse har givet accept af kortvarige overtrækstilladelser, ligesom private
investorer har lånt klubben mindre beløb. Alt i alt er det således bestyrelsens opfattelse, at der er styr på
den likviditetsmæssige situation, og at alle kreditorer inkl. SKAT betales til tiden, også uanset om der
ikke kommer kapitaltilførsel. 

I øvrigt er regnskabsresultat fremkommet ved en meget flot opbakning og stor loyalitet fra erhvervslivet,
god opbakning til events og øvrige aktiviteter fra lokalbefolkningen samt stor fokus på stram
omkostningsstyring.
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Ledelsesberetning

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 i fremtiden mere 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 at være blandt de 18 bedste klubber i Danmark, og engang imellem være i stand
til at rykke op i Håndboldligaen. Med den hårde konkurrence der er om at få de bedste spillere, vil et
spillerbudget på nuværende niveau næppe være tilstrækkelig til at rykke op. Det er derfor fremadrettet
nødvendig med større indtægter og bedre kapitalforhold, hvis det skal lykkes. 

Et middel til at skaffe større beløb til køb og udvikling af spillere er også en minimering af lønudgifterne
og mere brug af frivillige kræfter. Det har bestyrelsen fuld fokus på, og lønudgifterne forventes da også
at falde markant i indeværende år. Således er der ikke længere hverken ansat en administrativ leder på
kontoret eller en sponsorsælger. Lige p.t. klares disse opgaver af deltidsansatte Henning Sørensen,
Andreas Kejser, Birthe Østerby og Rasmus Porup. Det er dog planen at hele organisationen i det nye år
skal vurderes nærmere, idet den nuværende bemanding ikke i længden kan løfte opgaverne alene. I en
sådan vurdering indgår også lønudgifterne i Lemvig Fitness. 

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. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Udover det som er beskrevet her, er der ikke indtruffet andre forhold eller begivenheder, som har
væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.    
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Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note 2016/17 2015/16

Bruttofortjeneste 3.049.432 2.508.265

1 Personaleomkostninger -2.794.956 -2.466.828
Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -132.647 -7.677

Driftsresultat 121.829 33.760

Andre finansielle omkostninger -25.430 0

Resultat før skat 96.399 33.760

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 96.399 33.760

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 96.399 33.760

Disponeret i alt 96.399 33.760
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Balance 30. juni

Aktiver
Note 2017 2016

Anlægsaktiver

Goodwill 530.556 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 530.556 0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 537.470 8.317
Materielle anlægsaktiver i alt 537.470 8.317

Anlægsaktiver i alt 1.068.026 8.317

Omsætningsaktiver

Fremstillede varer og handelsvarer 34.800 44.205
Varebeholdninger i alt 34.800 44.205

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 282.509 332.569
Andre tilgodehavender 52.849 75.840
Tilgodehavender i alt 335.358 408.409

Likvide beholdninger 268.211 588.113

Omsætningsaktiver i alt 638.369 1.040.727

Aktiver i alt 1.706.395 1.049.044
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Balance 30. juni

Passiver
Note 2017 2016

Egenkapital

Virksomhedskapital 1.000.000 1.000.000
Overført resultat -1.012.624 -1.109.023
Egenkapital i alt -12.624 -109.023

Gældsforpligtelser

2 Ansvarlig lånekapital 272.000 340.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt 272.000 340.000

Kortfristet del af langfristet gæld 68.000 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 235.272 0
Anden gæld 1.143.747 815.649
Periodeafgrænsningsposter 0 2.418
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.447.019 818.067

Gældsforpligtelser i alt 1.719.019 1.158.067

Passiver i alt 1.706.395 1.049.044

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
4 Eventualposter
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Noter

2016/17 2015/16

1. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 2.315.890 2.108.808
Pensioner 65.000 18.282
Andre omkostninger til social sikring 303.976 182.978
Personaleomkostninger i øvrigt 110.090 156.760

2.794.956 2.466.828

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 7 4

2. Gældsforpligtelser
Afdrag

første år
Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
30/6 2017

Gæld i alt
30/6 2016

Ansvarlig lånekapital 68.000 0 340.000 340.000

68.000 0 340.000 340.000

Den ansvarlige kapital er ydet afdragsfrit samt uopsigligt fra långivers side frem til forfaldstids-
punktet.

Af overstående saldo forfalder kr. 272.000 pr. 1. juli 2020

Lånet træder tilbage for alle almindelige kreditorer

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 

4. Eventualposter

Selskabet har et udskudt skatteaktiv på kr. 451.900 vedrørende fremført underskud. Aktivet er ikke
indregnet på grund af usikkerhed om tidspunktet for skatteaktivets udnyttelse.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Lemvig - Thyborøn Håndbold A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.  

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-
skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen indeholder sponsorindtægter, reklamer, annoncesalg, entreindtægter samt diverse
indtægter.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, i takt med ydelsernens levering og såfremt indtægten kan
opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og
med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til salg- og markedsføring, lokaleomkostninger,
administration og kontorhold m.v 

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt øvrige lønafhængige omkostninger. 

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
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Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. Finansielle indtægter og omkostninger indreg-
nes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat. 

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger, der er fastsat til 6 år.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Oversti-
ger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8  år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultat-
opgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse 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.
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Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdnin-
ger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvil-
ket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at
imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige ind-
komster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.

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
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende
år.
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