
FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE, ÅRHUS KREDSFORENING

Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C

Intern årsrapport  for

1. januar - 31. december 2021

 CVR-nr. 39 87 89 17

  Voldbjergvej 16, 2. sal  .  DK-8240 Risskov  .  Tlf.: 87 43 96 00  .  CVR-nr.: 32 28 52 01  .  martinsen.dk 

Medlem af det landsdækkende samarbejde RevisorGruppen Danmark og det internationale PrimeGlobal



Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Indholdsfortegnelse

Side 

Påtegninger

1 Ledelsespåtegning

2 Den uafhængige revisors erklæring

Ledelsesberetning

5 Selskabsoplysninger

6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

7 Resultatopgørelse

8 Balance

10 Egenkapitalopgørelse                     

11 Noter

17 Anvendt regnskabspraksis

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE, ÅRHUS KREDSFORENING · Intern årsrapport for 2021



Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt den interne årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2021 for FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE, ÅRHUS KREDSFORENING.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er det interne års-

regnskab udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om an-

vendt regnskabspraksis.

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

beretningen omhandler.

Aarhus C, den 

Bestyrelse

Johanne Ravn Lotte Lindgreen Eriksen Liv-Therese Holm Nielsen
Formand

Dennis Vinther Karen Omann Binderup Alexander Juan Møller-San Pedro

Anne Katrine Bak Poulsen Gustav Holck Normann Jonas Oute Pedersen

Lise Lyngbak Caroline Cooper Schmidt Daniel Damm Matthiesen

Emma Kloch Eva Glad Hannah Fleng Jensen

Helena Rosenberg Wagner Katrine Zachariasen Sara Villanueva Dalbøl
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Den uafhængige revisors erklæring

Revisors udtalelse til regnskabsudkast

Til bestyrelsen i FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE, ÅRHUS KREDSFORENING

Vi har revideret udkast til internt årsregnskab for FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE, ÅRHUS

KREDSFORENING for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021. Såfremt den interne årsrapport i den

foreliggende form godkendes af ledelsen, vil vi forsyne den interne årsrapport med følgende revisions-

påtegning:

"Konklusion

Vi har revideret det interne årsregnskab for FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE, ÅRHUS

KREDSFORENING for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, ba-

lance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab for FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE,

ÅRHUS KREDSFORENING for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i alle væsentlige henseender

er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet "Anvendt

regnskabspraksis".

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 beskre-

vet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af det interne årsregnskab”. Vi er uaf-

hængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants'

internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der

er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav

og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som

grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i det interne årsregnskab - anvendt regnskabspraksis og begrænsning i di-

stribution og anvendelse

Vi henviser til det interne årsregnskabs afsnit om anvendt regnskabspraksis. Det interne årsregnskab er

udarbejdet med henblik på at opfylde ledelsens krav til regnskabsinformationer. Det interne årsregn-

skab kan derfor være uegnet til andet formål.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.

Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt årsregnskab i overensstemmelse med den regn-

skabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret

for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et internt årsregnskab uden væ-

sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Den uafhængige revisors erklæring

Revisors udtalelse til regnskabsudkast

Ved udarbejdelsen af det interne årsregnskab 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 udar-

bejde det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab som helhed er uden væsent-

lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning

med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at

en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-

formationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med

rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger,

som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af det interne årsregnskab.

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 professio-

nel skepsis under revisionen. Herudover:

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab, uan-

set 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 forårsaget af besvi-

gelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan om-

fatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse

af intern kontrol.

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

visionshandlinger, 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 udarbejdet, er rimelige.
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Den uafhængige revisors erklæring

Revisors udtalelse til regnskabsudkast

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af det interne årsregnskab på grundlag af regnskabs-

princippet 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 usikker-

hed, skal vi i vores revisorerklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i det interne års-

regnskab eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vo-

res konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revi-

sorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere

kan fortsætte driften.

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

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om det interne årsregnskab omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af det interne årsregnskab er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin-

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

årsregnskab eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig

fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med det interne årsregnskab. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen."

Nærværende udtalelse er alene udarbejdet til internt brug for selskabets bestyrelse.

Risskov, den 

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Kaj Kromann Laschewski
statsautoriseret revisor
mne32783
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Selskabsoplysninger

Selskabet FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE, ÅRHUS KREDSFORENING

Nørre Allé 32

8000 Aarhus C

CVR-nr.: 39 87 89 17

Hjemsted: Aarhus

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Johanne Ravn, Formand

Lotte Lindgreen Eriksen

Liv-Therese Holm Nielsen

Dennis Vinther

Karen Omann Binderup

Alexander Juan Møller-San Pedro

Anne Katrine Bak Poulsen

Gustav Holck Normann

Jonas Oute Pedersen

Lise Lyngbak

Caroline Cooper Schmidt

Daniel Damm Matthiesen

Emma Kloch

Eva Glad

Hannah Fleng Jensen

Helena Rosenberg Wagner

Katrine Zachariasen

Sara Villanueva Dalbøl

Revision Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Voldbjergvej 16, 2. sal

8240 Risskov
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Foreningens primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser samt yde

rådgivning til medlemmerne.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets nettoomsætning udgør 2.190 t.kr. mod 2.367 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat ud-

gør -437 t.kr. mod 175 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2021 2020

1 Kontingenter 2.189.743 2.366.779

Hovedforening -2.061.728 -2.049.581

Bruttoresultat 128.015 317.198

2 Personaleomkostninger -50.924 -46.733

Bruttoresultat II 77.091 270.465

3 Møder og forplejning -74.016 -45.367

4 Aalborg -140.949 -11.118

5 Administrationsomkostninger -29.962 7.939

6 Øvrige omkostninger -360.480 -240.195

Driftsresultat -528.316 -18.276

7 Andre driftsindtægter 1.068.680 977.197

8 Andre driftsomkostninger -886.725 -761.923

Resultat før finansielle poster -346.361 196.998

9 Øvrige finansielle omkostninger -90.432 -24.692

Resultat før skat -436.793 172.306

Skat af årets resultat 0 2.536

Årets resultat -436.793 174.842

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 0 174.842

Disponeret fra overført resultat -436.793 0

Disponeret i alt -436.793 174.842
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Balance 31. december

Aktiver
Note 2021 2020

Anlægsaktiver

10 Grunde og bygninger 13.082.562 10.367.600

Materielle anlægsaktiver i alt 13.082.562 10.367.600

Andre værdipapirer og kapitalandele 4.500 4.500

Finansielle anlægsaktiver i alt 4.500 4.500

Anlægsaktiver i alt 13.087.062 10.372.100

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 1.165.410

11 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 107.858 61.091

12 Andre tilgodehavender 28.543 17.511

13 Periodeafgrænsningsposter 0 300.000

Tilgodehavender i alt 136.401 1.544.012

14 Likvide beholdninger 2.726.403 4.096.094

Omsætningsaktiver i alt 2.862.804 5.640.106

Aktiver i alt 15.949.866 16.012.206
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Balance 31. december

Passiver
Note 2021 2020

Egenkapital

Foreningskapital 14.278.908 14.104.065

Overført resultat -436.793 174.842

Egenkapital i alt 13.842.115 14.278.907

Gældsforpligtelser

15 Gæld til realkreditinstitutter 1.497.011 0

Deposita 245.283 290.283

16 Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.742.294 290.283

16 Kortfristet del af langfristet gæld 78.555 0

17 Gæld til pengeinstitutter 21.555 0

Modtagne forudbetalinger fra kunder 6.210 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 61.994 55.506

18 Anden gæld 197.143 1.387.510

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 365.457 1.443.016

Gældsforpligtelser i alt 2.107.751 1.733.299

Passiver i alt 15.949.866 16.012.206

19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Egenkapitalopgørelse                     

Virksomhedska-
pital Overført resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2021 14.278.908 0 14.278.908

Årets overførte overskud eller underskud 0 -436.793 -436.793

14.278.908 -436.793 13.842.115
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Noter

2021 2020

1. Kontingenter

Kontingenter for året 2.189.743 2.366.779

2.189.743 2.366.779

2. Personaleomkostninger

Løn og gager 0 5.625

Parlementarikerkompensation 39.537 32.973

ATP-bidrag 189 0

Lønsumsafgift 10.933 7.805

AER-bidrag 265 330

50.924 46.733

3. Møder og forplejning

Rejseudgifter og internater 0 25.953

Bespisning og fortæring 35.725 19.414

Gårdfesten 38.291 0

74.016 45.367

4. Aalborg

Tilskud fra AAKF 0 -90.000

Tilskud fra HF -40.000 -40.000

Mødeudgifter 9.317 6.008

Arrangementer 5.923 9.091

Generalforsamling 7.735 1.577

Ejendomsskat 13.699 0

Vedligeholdelse 47.337 0

Husleje 16.900 101.400

Rengøring 3.569 17.257

Inventar og småanskaffelser 38.105 1.624

El 4.268 1.264

Internet 3.006 2.897

Fællesudgifter, vand og varme 28.229 0

Kurser 2.861 0

140.949 11.118
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Noter

2021 2020

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 1.585 1.834

Edb-omkostninger 10.350 52.756

Leje af kontorinventar 2.400 18.201

Telefon og internet 14.762 13.262

Gebyrer 31.834 18.199

Revisorhonorar 41.875 39.188

Advokat 25.000 0

Forsikringer 11.769 5.453

Medlemshuset 7.148 15.042

Lønadministration 1.290 1.100

Medicinerladen, lukning 0 -66.746

Epay/mobilepay mv. 5.349 6.365

Generalforsamling 26.600 4.000

Administrationsgodtgørelse -150.000 -150.000

Regulering momsprocent 0 33.407

29.962 -7.939

6. Øvrige omkostninger

Trykning og forsendelse 10.414 3.323

Mødeudgifter mv. 1.529 3.580

Factum Books 128.125 70.076

Annonce- og abonnementsindtægter -4.400 -4.800

Gaver, jf. vedtægterne § 7 82.403 17.250

Medlemsarrangementer 450 8.423

Tilskud Aalborg 0 90.000

Diverse faglige aktiviteter 35.501 9.011

Kursusindtægter 0 -13.600

Rus-intro 3.014 11.465

Diverse kursusudgifter 17.039 4.680

Løn til undervisere 168.412 99.359

Efteruddannelsespulje -82.007 -58.572

360.480 240.195
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Noter

2021 2020

7. Andre driftsindtægter

Arkplan 225.998 181.596

Røde Kors 562.958 577.480

Ungdommens Røde Kors 0 14.325

DigitalGuest 113.470 147.357

Hjælp til pårørende 166.254 56.439

1.068.680 977.197

8. Andre driftsomkostninger

Ejendomsskat og renovation 105.328 106.796

Forsikring og alarm 27.301 15.184

El, vand og varme 130.232 107.199

Rengøring 89.147 77.301

Rengøringsartikler 20.047 30.925

Lønandel, administration 0 18.890

Andel i administrationsomkostninger 150.000 150.000

Reparation og vedligeholdelse 82.819 74.772

Småanskaffelse mv. 34.500 19.480

Afskrivninger 194.363 120.476

Colliers 12.500 31.250

Vicevært 40.488 9.650

886.725 761.923

9. Øvrige finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 25.193 22.323

Prioritetsrenter 24.227 0

Gebyrer 39.809 1.090

Ikke-fradragsberettigede renter 1.203 1.279

90.432 24.692
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Noter

31/12 2021 31/12 2020

10. Grunde og bygninger

Kostpris primo 12.240.042 12.240.042

Tilgang i årets løb 2.909.325 0

Kostpris ultimo 15.149.367 12.240.042

Af- og nedskrivninger primo -1.872.442 -1.751.966

Årets afskrivninger -194.363 -120.476

Af- og nedskrivninger ultimo -2.066.805 -1.872.442

Regnskabsmæssig værdi ultimo 13.082.562 10.367.600

11. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

Mellemregning Hovedforeningen 0 633

Mellemregning Odense 0 273

Mellemregning København 0 1.613

Mellemregning Efteruddannelse 82.007 58.572

Mellemregning Uddannelsesmidler 25.851 0

107.858 61.091

12. Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender 0 5.668

Skattekonto 28.543 10.905

Mellemregning Kortbetaling 0 938

28.543 17.511

13. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalt købesum, Aalborg 0 300.000

0 300.000
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Noter

31/12 2021 31/12 2020

14. Likvide beholdninger

Konto nr. 0400-4024872128 2.543.644 3.102.184

Konto nr. 0400-4024872144 19.528 27.832

Konto nr. 0400-4024872152 163.231 966.078

2.726.403 4.096.094

15. Gæld til realkreditinstitutter

Lån DLR 1.575.566 0

1.575.566 0

Heraf forfalder inden for 1 år -78.555 0

1.497.011 0

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år 1.178.300 0

16. Gældsforpligtelser

Gæld i alt
31/12 2021

Kortfristet
del af lang-
fristet gæld

Langfristet
gæld

31/12 2021
Restgæld
efter 5 år

Gæld til
realkreditinstitutter 1.575.566 78.555 1.497.011 1.178.300

Deposita 245.283 0 245.283 245.283

1.820.849 78.555 1.742.294 1.423.583

17. Gæld til pengeinstitutter

Mastercard 21.555 0

21.555 0
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Noter

31/12 2021 31/12 2020

18. Anden gæld

Skyldig moms 25.856 67.378

Lønsumsafgift 5.090 4.059

ATP og andre sociale ydelser 205 19

Medlem samlekonto 15.472 0

Skyldig forsikring 150.520 1.316.054

197.143 1.387.510

19. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 1.575 t.kr., er der givet pant i grunde og

bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 13.083 t.kr.
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Anvendt regnskabspraksis

Den interne årsrapport for FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE, ÅRHUS KREDSFORENING er af-

lagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med de

tilpasninger, der følger af, at der er tale om en intern årsrapport.  

Den interne årsrapport 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 værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,

herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændre-

de 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 sel-

skabet, 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 forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-

stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af

eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris

og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden den interne

årsrapport aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet

sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoom-

sætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til foreningens egne udgifter til kontingent til hovedforeningen. 

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens ho-

vedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
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Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lo-

kaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostnin-

ger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne

godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsakti-

ver.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens

hovedaktiviteter, herunder tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved

finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld

og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og

godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatop-

gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der

kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af-

skrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Over-

stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover

som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
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Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det

tidspunkt, 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, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den sam-

lede kostpris.

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

og restværdier:

Brugstid Restværdi

Bygninger 25-100 år 0-50 %

Særlige installationer 5-10 år 0-20 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resul-

tatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-

pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste

eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for klassifikation og indregning af leasingkontrakter valgt IAS

17.

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og for-

dele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til lave-

ste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdi-

en anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonte-

ringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsakti-

ver.

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

delsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

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

leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samle-

de forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i

tilknyttede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtryk-

kes ved afskrivning.
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Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-

holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er la-

vere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede om-

kostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrøm-

me fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopenge-strømme ved salg af aktivet

eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere be-

står. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til

kostpris. 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden

har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle akti-

ver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at

være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender

er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er

værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrøren-

de efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af

årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte

acontoskatter.

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

skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte an-

vendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.
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Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balan-

cedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Æn-

dring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra

poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,

måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremti-

dig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteen-

hed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret

kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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