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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018 for Fodbold Club Fredericia 1991 ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 20. marts 2019
Direktion

Stig Pedersen

Bestyrelse

Morten Rahbek Hansen
formand

Niels Kruse

David Hasse Gulløv

Hans Henrik Ratje Davidsen

Mads Thejl Hansen

Morten Kollerup Nielsen

Klaus Gjørtsvang Andersen

Stig Andresen

1

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Fodbold Club Fredericia 1991 ApS
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Fodbold Club Fredericia 1991 ApS for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
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 regnskabet”. 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.
Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
Vi gør opmærksom på note 1 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at selskabets forpligtelser pr. 31. december
2018 oversteg selskabets samlede aktiver med TDKK 1.525. Som anført i note 1 indikerer denne begivenhed
sammen med andre forhold, som er beskrevet i note 1, at der er en væsentlig usikkerhed, som kan skabe
betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.
Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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 væ-
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sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
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 regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 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 regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
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 regnskabet, 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 regnskabet 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

3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet 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 regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet 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.

Trekantområdet, den 20. marts 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Morten Elbæk Jensen
statsautoriseret revisor
mne27737
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Fodbold Club Fredericia 1991 ApS
Vestre Ringvej 102
7000 Fredericia
CVR-nr.: 27 26 34 96
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 1. juli 2003
Regnskabsår: 16. regnskabsår
Hjemstedskommune: Fredericia

Bestyrelse

Morten Rahbek Hansen, formand
Niels Kruse
David Hasse Gulløv
Hans Henrik Ratje Davidsen
Mads Thejl Hansen
Morten Kollerup Nielsen
Klaus Gjørtsvang Andersen
Stig Andresen

Direktion

Stig Pedersen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Herredsvej 32
7100 Vejle
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive virksomhed med professionel fodbold, salg af supportartikler, handel samt
dermed beslægtet virksomhed.
Sportslig udvikling
Året 2018 har levet op til bestyrelsens forventninger med en 6. plads i Nordic Bet Ligaen og en kvartfinale i
pokalen. Klubben var ikke heldig med givtige placeringer i forhold til TV-penge på afregningsdagene,
hvorfor de modtagne TV-penge ligger under forventningerne.
For 2019 er det bestyrelsens forventning, at den positive sportslige udvikling vil fortsætte.
Økonomisk udvikling
Med et resultat i 2018 på kr. 142.349 har klubben formået at fastholde og videreudvikle den positive
økonomiske udvikling. For 2017 lød resultatet på kr. 91.932.
Kun gennem er stram omkostningsstyring har det været muligt at realisere et positivt resultat. Tabet af en
større samarbejdspartner har medført en mindre nedgang i sponsorindtægterne, som ikke har kunnet
kompenseres fuldt ud af nye samarbejdspartnere.
Egenkapitalen er ultimo 2018 på minus 1.525.467 som vil søges forbedret gennem enten en positiv drift
eller ved en kapitaltilførsel. Klubben har kreditfaciliteter til rådighed, der gør, at likviditeten er sikret for
det kommende år, og at selskabet hermed kan forsætte sin drift for det kommende år.
Resultatet lever op til bestyrelsens forventning, og betragtes derfor som værende tilfredsstillende.
Kapitalberedskabet
Der henvises til note 1 i årsregnskabet.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
Der forventes for året et positivt resultat i størrelsesordenen kr 42.000, hvilket skal opnås gennem fortsat
stram omkostningsstyring, men også gennem en forøgelse af aktivitetsniveauet.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Nettoomsætning

2018

2017

DKK

DKK

14.886.553

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

13.444.778

-475.341

-319.398

-4.588.504

-4.076.089

9.822.708

9.049.291

-9.554.809

-8.774.860

Resultat før afskrivninger

267.899

274.431

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

-37.244

-109.598

Resultat før finansielle poster

230.655

164.833

Finansielle omkostninger

-88.306

-72.901

Resultat før skat

142.349

91.932

0

0

142.349

91.932

142.349

91.932

142.349

91.932

Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger

Skat af årets resultat
Årets resultat

2

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2018

2017

DKK

DKK

92.622

20.172

92.622

20.172

92.622

20.172

Varebeholdninger

120.000

107.654

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

785.237

494.397

452.957

274.119

0

0

141.942

114.984

1.380.136

883.500

0

5.000

463.165

544.009

Omsætningsaktiver

1.963.301

1.540.163

Aktiver

2.055.923

1.560.335

Materielle anlægsaktiver

3

Anlægsaktiver

Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Værdipapirer
Likvide beholdninger

5
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Balance 31. december
Passiver
Note

2018

2017

DKK

DKK

Selskabskapital

3.602.165

3.602.165

Overført resultat

-5.127.632

-5.269.981

-1.525.467

-1.667.816

Egenkapital

4

Leverandører af varer og tjenesteydelser

420.019

525.262

2.587.188

2.208.936

574.183

493.953

Kortfristet gæld

3.581.390

3.228.151

Gældsforpligtelser

3.581.390

3.228.151

Passiver

2.055.923

1.560.335

Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Kapitalberedskab og fortsat drift

1

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

8

Anvendt regnskabspraksis

9
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december
Note
Årets resultat

2018

2017

DKK

DKK

142.349

91.932

Reguleringer

6

125.550

182.499

Ændring i driftskapital

7

-155.743

488.379

Pengestrømme fra drift før finansielle poster

112.156

762.810

Renteudbetalinger og lignende

-88.306

-72.901

23.850

689.909

Køb af materielle anlægsaktiver

-109.694

0

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-109.694

0

Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter

0

-185.319

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

0

-185.319

Ændring i likvider

-85.844

504.590

Likvider 1. januar

549.009

44.419

Likvider 31. december

463.165

549.009

463.165

544.009

0

5.000

463.165

549.009

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Likvider specificeres således:
Likvide beholdninger
Værdipapirer
Likvider 31. december
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Noter til årsregnskabet
1

Kapitalberedskab og fortsat drift
Selskabet har haft et overskud på TDKK 142 for året, der sluttede 31. december 2018, og selskabets
forpligtelser oversteg pr. denne dato selskabets samlede aktiver med TDKK 1.525, ligesom arbejdskapitalen er
negativ.
Ledelsen har udarbejdet en plan og et budget for 2019 og 2020, som udviser et overskud på henholdsvis TDKK
42 og TDKK 438. Selskabets kapitalberedskab vurderes at være tilstrækkeligt frem til afholdelse af den
ordinære generalforsamling i 2020 og til at gennemføre de planlagte aktiviteter.
De væsentligste forudsætninger for budgettet er, at selskabets indtægtsgrundlag, som primært består af
sponsorindtægter og TV midler, kan opretholdes. Disse poster er afhængige af den sportslige præstation og der
er i sæsonen 2018/19 og 2019/20 budgetteret med en 6. plads.
Indtægterne er i budget 2018/19 reduceret med TDKK 700 pga. forventninger til markedskonjunkturerne og et
trængt sponsormarked. På udgiftssiden er personaleomkostningerne for det kommende år reduceret med TDKK
200. En reduktion, der er sket i den samlede personalegruppe.
Herudover er der foretaget reduktion af en række sekundære udgifter, som gør det muligt at nå det lagte budget
for 2019 og 2020.
Ledelsen forventer, at budgettet vil kunne realiseres, og dermed at den nødvendige finansiering er til stede, og
aflægger derfor regnskabet under forudsætning af fortsat drift. Ovenstående forhold indikerer dog, at der er
væsentlig usikkerhed, som kan rejse betydelig tvivl om selskabets fortsatte drift.
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2018

2017

DKK

DKK

Lønninger

7.932.892

7.307.705

Pensioner

343.990

341.923

Personaleomkostninger

Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

216.104

191.747

1.061.823

933.485

9.554.809

8.774.860

25

21
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Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
DKK

Kostpris 1. januar

1.925.552

Tilgang i årets løb

109.694

Kostpris 31. december

2.035.246

Ned- og afskrivninger 1. januar

1.905.380

Årets afskrivninger

37.244

Ned- og afskrivninger 31. december

1.942.624

Regnskabsmæssig værdi 31. december

4

Egenkapital

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

5

92.622

Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

DKK

DKK

DKK

3.602.165

-5.269.981

-1.667.816

0

142.349

142.349

3.602.165

-5.127.632

-1.525.467

2018

2017

DKK

DKK

Hensættelse til udskudt skat
Materielle anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse
Skattemæssigt underskud til fremførsel

-1.133

-109

-33.688

-27.907

34.821

28.016

0

0

3.172.997

3.120.601

-3.172.997

-3.120.601

0

0

Udskudt skatteaktiv
Opgjort skatteaktiv
Nedskrivning til vurderet værdi
Regnskabsmæssig værdi
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7

2017

DKK

DKK

Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Finansielle omkostninger

88.306

72.901

Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg

37.244

109.598

125.550

182.499

Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandører m.v.

8

2018

-12.346

846

-496.636

-276.577

353.239

764.110

-155.743

488.379

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Eventualforpligtelser
Selskabets pengeinstitut har ydet en betalingsgaranti på DKK 15.000.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fodbold Club Fredericia 1991 ApS for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse
C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2018 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle 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.
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 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.
Leasing
Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til
køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget
vil tilgå selskabet.
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering har fundet sted, at der foreligger en
forpligtende salgsaftale, at salgsprisen er fastlagt og indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed
kan forventes modaget.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Nettoomsætningen omfatter sponsorater, entreindtægter, cafeteriaoverskud, transferindtægter, TV-aftaler
og DBU-indtægter.
Indtægter ved transferrettigheder indregnes i nettoomsætningen som salg af spillere med fradrag af
eventuelle salgsomkostninger.
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er
anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg samt kontorhold m.v.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til egenkapitaltransaktioner.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Tekniske anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 10 år
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes
ved salg i normal drift med fradrag af salgsomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til
pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende omkostninger i de efterfølgende regnskabsår herunder køb af kontraktrettigheder vedrørende
spillere, der afskrives liniært over kontraktperioden.

16

Noter til årsregnskabet
9

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer
og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
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.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
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 eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
Finansielle gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter
i de efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke
kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter
omsætningsaktiver fratrukket kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle
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og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.
Likvider
Likvide midler består af ”Likvide beholdninger” og ”Værdipapirer” under omsætningsaktiver. ”Værdipapirer” består af kortfristede værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer, som uden hindring kan
omsættes til likvide beholdninger.
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.
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