~ Dansk
"' Revision
Dansk Revision Slagelse
Godkendt Revisionsaktieselskab
Ndr. Ringgade 74
DK-4200 Slagelse
slagelse@danskrevision.dk
www.danskrevision.dk
Telefon: +45 58 58 18 00
Telefax: +45 58 53 22 09
CVR, DK 29 91 98 01
Banke 2204 7558 952 975

Dansk Revision Slagelse
Godkendt revisionsaktieselskab
Ndr. Ringgade 74
4200 Slagelse

CVR-nummer 29919801

Årsrapport
1. oktober 2017 - 30. september 2018

og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

c::>GG,
INDEPENDENT MEMBER:

2

Dansk Revision Slagelse
Godkendt revisionsaktieselskab

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

2

Påtegninger
Ledelsespåtegning

3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

4

Ledelsesberetning

7

Årsregnskab
Resultatopgørelse

8

Aktiver

9

Passiver

10

Noter

11

Anvendt regnskabspraksis

14

:) Dansk
"""'Revision

1

G.-::>GG■
INDEPENDENT MEMBER

Dansk Revision Slagelse
Godkendt revisionsaktieselskab

Selskabsoplysninger

Selskab
Dansk Revision Slagelse Godkendt revisionsaktieselskab
Ndr. Ringgade 74
4200 Slagelse

Hjemstedskommune:

Slagelse

CVR-nummer:

29919801

Regnskabsperiode:

1. oktober 2017 - 30. september 2018

Bestyrelse
Karsten Thunbo
Henrik Bo Jørgensen
Arne Laursen
Jesper Risom
Kim Thomas Nielsen
Jens Chr. Mikkelsen
Christian Fuglsbjerg

Direktion
Jesper Risom

Tilknyttede virksomheder
Ndr. Ringgade 74 A/S
Support-Team Slagelse ApS

Revisor
Revisionsfirmaet Obsen og Nielsen A/S
Registreret Revisionsaktieselskab
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for l. oktober 2017 - 30. september
2018 for Dansk Revision Slagelse Godkendt revisionsaktieselskab.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret l. oktober 2017 - 30.
september 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Slagelse, 23. oktober 2018
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Dansk Revision Slagelse Godkendt revisionsaktieselskab

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Revision Slagelse Godkendt revisionsaktieselskab for regnskabsåret l.
oktober 2017 - 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efterårsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret l. oktober 2017 - 30.
september 2018 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 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 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. Fejlinformation 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 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:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 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 udforme 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 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 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 årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 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 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 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 ledelsesberetningen 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 oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Kalundborg, 23. oktober 2018

Revisionsfirmaet Obsen og Nielsen A/S

Registreret revisor

Mnel6665
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Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Virksomhedens væsentligste aktiviteter omfatter i lighed med tidligere år rådgivnings- og revisionsvirksomhed.
Med henblik på at styrke virksomhedens fokus på forretningsområdet økonomistyring og bogføring er en væsentlig del af disse aktiviteter udskilt i en nystiftet dattervirksomhed Support-Team Slagelse ApS.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
2017 /18 er selskabets første hele regnskabsår efter sammenlægning af selskabets tre hidtidige kontorer i Slagelse, Sorø og Korsør. Efter sammenlægningen er virksomheden styrket i konkurrencen om at tiltrække og fastholde kunder og dygtige medarbejdere.
Årets resultat er et overskud på 1.943 TDKK mod 1.643 TDKK sidste år. Resultatet er i begge regnskabsår påvirket af en række omkostninger og organisatoriske tiltag i forbindelse med sammenlægningen. Med baggrund
heri vurderes resultatet tilfredsstillende.
Efter indregning af årets overskud udgør egenkapitalen 5.170 TDKK.
Der forventes for det kommende år et forbedret resultat.
Hændelser efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets
forhold væsentligt.
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Note

2017/18

2016/17

DKK

1.000 DKK

Nettoomsætning

23.801.364

25.928

Direkte omkostninger

-1.015.536

-883

Andre eksterne omkostninger

-4.136.865

-4.534

Bruttofortjeneste

18.648.963

20.510

-15.419.709

-17.223

-445.186

-556

o

-216

2.784.069

2.515

-199.422

-246

Resultatopgørelse

Perioden l. oktober - 30. september

1

Personaleomkostninger
Afskrivninger, anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

2

Finansielle indtægter

3

Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat

70.264

271

-96.441

-274

2.558.470

2.266

-614.746

-623

1.943.724

1.643

Foreslået udbytte

3.569.875

1.050

Overført resultat

-1.626.151

593

1.943.724

1.643

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:

Resultatdisponering i alt
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Note

2017/18

2016/17

DKK

1.000 DKK

Goodwill

1.060.959

1.688

Immaterielle anlægsaktiver

1.060.959

1.688

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

579.319

758

Materielle anlægsaktiver

579.319

758

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

758.851

758

50.000

so

609.928

602

Finansielle anlægsaktiver

1.418.779

1.410

Anlægsaktiver i alt

3.059.057

3.855

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

3.583.792

4.810

Igangværende arbejder for fremmed regning

715.791

1.061

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

464.214

Balance

Aktiver pr. 30. september

4

Andre værdipapirer og kapitalandele
Deposita

5

Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder

68.889

o
o

Andre tilgodehavender

68.245

34

Periodeafgrænsningsposter

18.574

58

Tilgodehavender

4.919.505

5.963

Likvide beholdninger

1.202.837

33

Omsætningsaktiver i alt

6.122.342

5.995

Aktiver i alt

9.181.399

9.851
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Note

2017/18

2016/17

DKK

1.000 DKK

1.600.000

1.600

o

1.626

Foreslået udbytte

3.569.875

1.050

Egenkapital i alt

5.169.875

4.276

Hensættelser til udskudt skat

372.572

505

Hensatte forpligtelser

372.572

sos

o

177

274.823

308

Balance

Passiver pr. 30. september

Virksomhedskapital
Overført resultat

6

Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser

o

183

43.076

5

553.429

888

Anden gæld

2.767.624

3.509

Kortfristede gældsforpligtelser

3.638.952

5.069

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt

4.011.524

5.575

Passiver i alt

9.181.399

9.851

Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat

8

Eventualforpligtelser

9

Kontraktlige forpligtelser

10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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2017/18

2016/17

DKK

1.000 DKK

Løn og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Øvrige personaleomkostninger

11.997.838
2.176.467
317.865
927.539

13.413
2.614
353
842

Personaleomkostninger i alt

15.419.709

17.223

30

32

Renteindtægter, tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter

16.338
53.926

8
263

Finansielle indtægter i alt

70.264

271

Renter tilknyttede virksomheder
Andre finansielle omkostninger

2.304
94.136

11
263

Finansielle omkostninger i alt

96.441

274

1.004.000
200.400
1.204.400

504
500
1.004

Noter

1

Personaleomkostninger

Gennemsnitlig antal beskæftigede

2

3

4

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris 1. oktober
Tilgang i årets løb
Kostpris 30. september

o

Værdireguleringer 1. oktober
Årets resultatandel

-246.127
-199.422

Værdireguleringer 30. september

-445.549

-246
-246

758.851

758

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt

Navn
Ndr. Ringgade 74 A/S
Support-Team Slagelse ApS
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Ejerandel
100%
100%

11

Resultat
-75.056
-124.366

Egenkapital
682.817
76.034
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2017/18

2016/17

DKK

1.000 DKK

2.782.892
-2.067.101

3.332
-2.271

715.791

1.061

Noter

5

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning
Modtaget acanto faktureringer
Igangværende arbejder for fremmed regning i alt

6

8

Egenkapital

Virksomhedskapital

Overført
resultat

Foreslået
udbytte

I alt

1.000 DKK

1.000 DKK

1.000 DKK

1.000 DKK

Saldo primo
Udbetalt udbytte
Årets resultat

1.600

1.626

o
o

o
-1.626

1.050
-1.050
3.570

4.276
-1.050
1.944

Egenkapital ultimo

1.600

o

3.570

5.170

Eventualforpligtelser
Selskabet har stillet kaution for dattervirksomhed Ndr. Ringgade 74 A/S's bank- og realkreditlån. Datterselskabets gæld til kreditinstitutter udgør pr. balancedagen 15.121 TDKK

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden Ndr. Ringgade 74 A/S og Support-Team Slagelse
ApS. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med Ndr. Ringgade 74
A/S og Support-Team Slagelse ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties
inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen udgør TDKK 553 pr. 30. september 2018. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige
sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte og royalties vil kunne medføre, at selskabets
hæftelse udgør et større beløb.

9

Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har en leasingforpligtelse på TDKK 259 med en restløbetid på 27 måneder.

Selskabet har endvidere indgået uopsigelig huslejekontrakt til juli 2027. Forpligtelsen udgør TDKK
10.766.
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Noter

10

2017/18

2016/17

DKK

1.000 DKK

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for engagement med selskabets bankforbindelse er tinglyst virksomhedspant på TDKK
2.000 med pant i goodwill, debitorer og driftsmateriel og inventar. Regnskabsmæssig værdi af de
pantsatte aktiver udgør TDKK 5.224.
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Koncernregnskab
I henhold til Årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider
størrelsesgrænserne.

Generelt om indregning og måling
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 ressourcer 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.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen efter produktionsprincippet. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden).

Direkte omkostninger
Direkte omkostninger omfatter omkostninger til fremmed arbejde, kvalitetsstyring og forbrugsmaterialer.
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Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer,
operationelle leasingomkostninger mv.

Leasingkontrakter
Leasingydelser på kontrakter, der ikke er finansielle leasingkontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende leasing- og lejeaftaler
oplyses under kontraktlige forpligtelser og eventual poster.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelse vedrørende acantoskatteordningen m.v.

Resultat fra tilknyttede virksomheder
Resultater fra tilknyttede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen med den forholdsvise andel af virksomhedernes resultat efter regulering af intern avance eller tab.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til
posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede
virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld
fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles
lineært over den forventede brugstid.

Der indgår forventede brugstider som følger:
Goodwill
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Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle 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.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære
afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar
til at blive taget i brug. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid

Restværdi

3 - 5 år

0%

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.

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode. Andel af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen. I balancen måles den forholdsmæssige ejerandel af den regnskabsmæssige indre
værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis, korrigeret for urea liserede koncerninterne avancer eller
tab.

Ikke-børsnoterede kapitalandele måles til kostpris, eller den lavere værdi, som de har på balancedagen.
Modtaget udbytte og/eller renter, samt realiserede kursgevinster og tab er indregnet i regnskabsposten "Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer m.v."

Deposita måles til kostpris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde på grundlag af medgået tid og med fradrag af nedskrivning til nettorealisationsværdi efter en vurdering af de enkelte sager.
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Acontofaktureringer fragår i salgsværdien. De enkelte projekter klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv og som forpligtelser, når forudbetalinger overstiger salgsværdien.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger.

Udbytte
Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
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