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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2016 for Kjelkvist 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. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Tønder, den 3. marts 2017

Direktion

Bo Kjelkvist

Bestyrelse

Gunnar Fink
formand

Bo Kjelkvist

Poul Erik Lorenzen

Gert Nissen

Frank P. H. Petersen

Henni Thomsen Sørensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Kjelkvist A/S

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Kjelkvist A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2016 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vort 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. Fejlinformationer kan opstå
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 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:
 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.

4

Kjelkvist A/S
CVR-nr. 31 16 23 43
Årsrapport for 2016

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 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.
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.

Tønder, den 3. marts 2017

Tønder Revision
registreret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 29 14 28 07

Niels C. Høyer
registreret revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Kjelkvist A/S
Nordre Landevej 39
6270 Tønder
Telefon:
E-mail:
Hjemmeside:

7473 4040
info@kjelkvist.com
www.kjelkvist.com

CVR-nr.:
Regnskabsperiode:
Stiftet:
Regnskabsår:
Hjemsted:

31 16 23 43
1. januar - 31. december
117. regnskabsår
Tønder

Bestyrelse

Gunnar Fink, formand
Bo Kjelkvist
Poul Erik Lorenzen
Gert Nissen
Frank P. H. Petersen
Henni Thomsen Sørensen

Direktion

Bo Kjelkvist

Revision

Tønder Revision
registreret revisionsaktieselskab
Søndergade 14
6270 Tønder

Pengeinstitut

Sydbank A/S
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er servicevirksomhed med drift af entreprenør-, kloak-, vognmands-,
anlægsgartner- og murerforretning.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

Note

Bruttofortjeneste

2016

2015

kr.

kr.

25.260.442

23.788.799

-18.926.600

-17.710.539

6.333.842

6.078.260

-4.291.754
-262.562

-3.832.872
-206.776

Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer

1.779.526

2.038.612

Resultat før finansielle poster

1.779.526

2.038.612

30.236
-691.217

65.173
-630.483

1.118.545

1.473.302

-260.133

-334.279

858.412

1.139.023

750.000
108.412

750.000
389.023

858.412

1.139.023

Personaleomkostninger

1

Resultat før af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Andre driftsomkostninger

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

2
3

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

4

Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte
Overført resultat
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Balance pr. 31. december 2016

Note

2016

2015

kr.

kr.

Aktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

16.464.700
53.175

16.206.668
70.054

16.517.875

16.276.722

Andre værdipapirer og kapitalandele
Deposita

7.500
450.000

7.500
450.000

Finansielle anlægsaktiver

457.500

457.500

16.975.375

16.734.222

Færdigvarer og handelsvarer

2.046.138

1.873.997

Varebeholdning i alt

2.046.138

1.873.997

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter

10.122.396
66.869
771.096

7.231.554
0
785.314

Tilgodehavender

10.960.361

8.016.868

199

50

Omsætningsaktiver i alt

13.006.698

9.890.915

Aktiver i alt

29.982.073

26.625.137

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt

Likvide beholdninger

5
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Balance pr. 31. december 2016

Note

2016

2015

kr.

kr.

Passiver
Selskabskapital
Overført resultat
Foreslået udbytte for regnskabsåret

501.000
8.199.686
750.000

501.000
8.091.274
750.000

9.450.686

9.342.274

Hensættelse til udskudt skat
Andre hensættelser

804.308
117.130

731.373
92.420

Hensatte forpligtelser i alt

921.438

823.793

5.879.851
1.812.147

4.782.961
986.056

Egenkapital

6

Leasingforpligtelser
Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser

7

7.691.998

5.769.017

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

7

2.745.456
4.680.079
2.688.462
1.803.954

1.973.857
4.718.975
1.168.745
2.828.476

Kortfristede gældsforpligtelser

11.917.951

10.690.053

Gældsforpligtelser i alt

19.609.949

16.459.070

Passiver i alt

29.982.073

26.625.137

Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8
9
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Noter til årsrapporten

1

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

15.869.780
2.220.351
481.637
354.832

14.886.396
2.075.174
471.082
277.887

18.926.600

17.710.539

59

58

30.236

65.173

30.236

65.173

690.904
313

615.169
15.314

691.217

630.483

187.198
72.935
0

246.045
100.239
-12.005

260.133

334.279

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger
Valutakurstab

4

kr.

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter

3

2015

kr.

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

2

2016

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år
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Noter til årsrapporten

5

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
Kostpris 1. januar 2016
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

28.296.299
5.783.193
-4.016.982

292.081
0
-183.464

Kostpris 31. december 2016

30.062.510

108.617

Af- og nedskrivninger 1. januar 2016
Årets afskrivninger
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver

12.089.632
4.274.874
-2.766.696

222.026
16.880
-183.464

Af- og nedskrivninger 31. december 2016

13.597.810

55.442

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016

16.464.700

53.175

8.245.768

0

Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver

6

Indretning af lejede lokaler

Egenkapital

Selskabskapital

Overført
resultat

Foreslået udbytte for regnskabsåret

I alt

Egenkapital 1. januar 2016
Betalt ordinært udbytte
Årets resultat

501.000
0
0

8.091.274
0
108.412

750.000
-750.000
750.000

9.342.274
-750.000
858.412

Egenkapital 31. december
2016

501.000

8.199.686

750.000

9.450.686
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Noter til årsrapporten

7

Langfristede gældsforpligtelser
Gæld
1. januar 2016
Leasingforpligtelser
Anden gæld

8

Gæld
31. december
2016

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

6.256.818
1.486.056

7.625.307
2.812.147

1.745.456
1.000.000

300.000
0

7.742.874

10.437.454

2.745.456

300.000

Eventualposter m.v.
Garantiforpligtelser:
Virksomhedens bankforbindelse har stillet arbejdsgarantier for i alt kr. 3.383.145
Virksomhedens bankforbindelse har stillet betalingsgarantier for i alt kr. 282.600

9

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har pr. 31. december 2016 lagt følgende til sikkerhed for engagementet med pengeinstitutet
Skadesløsbrev med virksomhedspant i inventar og driftsmateriel med en hovedstol på i alt 9 mill. kr.
Leasingkontrakter for kr. 4.040.982.
Der er indgået en lejekontrakt med Tønder Maskinservice ApS omkring leje af bygningerne
beliggende Nordre Landevej 39, 6270 Tønder. Lejeaftalen kan opsiges med 6 måneders skriftligt
varsel til ophør den 1. i en måned, dog tidligst 1. Juli 2018.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kjelkvist A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Beskrivelse af ændringer i regnskabspraksis og opstilling som følge af ny
årsregnskabslov
”Igangværende arbejder for fremmed regning” var tidligere indregnet i en særskilt linje under aktiver,
under tilgodehavender. Dette er nu indregnet i ”Tilgodehavender fra salg of tjenesteydelser”.
Selskabsskat var tidligere indregnet i en særskilt linje under gæld. Dette indregnes nu under ” Anden
gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring”.
Forudbetalinger for igangværende arbejder for fremmed regning vil i år og fremover, indregnes som en
gældspost, og ikke som tidligere modregnes i det igangværende arbejde for fremmed regning, som det
vedrørte. Ændringen er sket, idet årsregnskabsloven nu kræver dette. Ændringen påvirker ikke
egenkapitalen, resultatet eller balancesummen.
Der er sket ændring af anvendt regnskabspraksis, således at immaterielle og materielle anlægsaktivers
restværdi, som følge af ændring i årsregnskabsloven, revurderes løbende. Sammenligningstallene er som
følge af reglerne i overgangsbekendtgørelsen, ikke tilpasset. Ændringen har ikke haft betydning for
egenkapitalen primo eller resultatet 2016

Information hvis beløb for regnskabsåret og det foregående år ikke kan sammenlignes,
eller hvis beløbne er tilpasset
Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og
sammenligningstallene er tilpasset.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
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.
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.

Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste
Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er
oplyst.
Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under
fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning
Indtægter fra salg af varer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for
afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.
Hvor der leveres produkter med høj grad af individuel tilpasning, foretages indregning i nettoomsætningen
i takt med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

15

Kjelkvist A/S
CVR-nr. 31 16 23 43
Årsrapport for 2016

Anvendt regnskabspraksis

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende
til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er
anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

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

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. 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 anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og
transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
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Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives
ikke på grunde.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og
restværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler

Brugstid
1-10 år
3-12 år

Restværdi
0-15 %
0%

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Leasingkontrakter
Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles
ved første indregning til opgjort kostpris svarende til laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver
behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.
Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der 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.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien
måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på
det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.
Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til
de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital
Udbytte
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse
på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 samt for betalte acontoskatter.
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Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på
lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle
leasingkontrakter.
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld,
måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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