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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020 for Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.
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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til kapitalejerne i Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 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. 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.

Penneo dokumentnøgle: 3D5C5-Y1DYU-5NMT6-7NP28-Z3YFG-QAE7T

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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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.

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.
Odense, den 23. marts 2021
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Mikkel Aalykke
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne41307
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Vi kommunikerer med ledelsen 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.
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive virksomhed som netselskab i henhold til den til enhver
tid gældende elforsyningslov samt udøve anden virksomhed, som står i forbindelse med
energiforsyning og beslægtede aktiviteter samt handels og konsulentvirksomhed.
Selskabet drives efter bevilling fra Energistyrelsen.
Ellovgivning
Selskabet er omfattet af ellovgivningen som blandt andet indebærer, at elvirksomheden er
skattepligtig og omfattet af årsregnskabsloven med virkning fra den 1. januar 2000.

Forsyningstilsynet fastsætter for hvert regnskabsår en indtægtsramme. Indtægtsrammen udgør det
maksimale beløb, som virksomheden kan oppebære i indtægter ved bevillingspligtige aktiviteter.
Indtægtsrammen sammensætter sig af en omkostningsramme herunder afskrivninger, omkostninger
uden for omkostningsrammen samt et beløb til forrentning baseret på netaktiver og fri egenkapital
efter ellovgivningens regler. Beregningen af årets indtægtsramme er foretaget med udgangspunkt i
Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 2248 af 29. december 2020 om indtægtsrammer for
netvirksomheder.
Selskabets medarbejdere
Selskabet beskæftiger ikke egne medarbejdere, men får ydelser leveret af Midtfyns Energi A/S. Dette
selskab ejes af Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. og Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. med hver 50%.
Midtfyns Energi A/S' formål er at levere administrations-, drifts-, service- og anlægsydelser samt
beslægtet virksomhed primært til ejerselskaberne men også til tredjemand. Selskabet blev stiftet i
september 2017 og medarbejderne i ejerselskaberne blev ansat i Midtfyns Energi A/S den 1. januar
2018.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Driften og resultatet er som forventet i regnskabsåret. Selskabet har ikke været nævneværdigt
påvirket af situationen omkring covid-19 i regnskabet for 2020.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
Forventninger til fremtiden
Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. fraflytter i løbet af 2021 deres nuværende domicil på adressen Østre
Ringvej 43, 5750 Ringe. Domicilen er solgt til overtagelse den 1. august 2021. Fremover vil
elforsyningen have domicil i Ringe Fjernvarme A.m.b.a.'s nye administrationsbygning på adressen
Højgårdsvej 6, 5750 Ringe, hvor Ringe Fjernvarme A.m.b.a. er ved at opføre et nyt flisværk til
forsyning af fjernvarmeforbrugerne i Ringe.
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Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. er som netselskab ansvarlig for drift og vedligehold af forsyningsnettet
og fakturerer disse ydelser til elhandelsvirksomhederne. Elhandelsvirksomhederne afregner også
elafgifter til netvirksomheden, der er ansvarlig for indbetaling af afgifterne til SKAT.
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Note

2020
kr.

2019
kr.

5.154.002

1.736.899

-72.107
-2.426.056

-46.862
-2.386.840

DRIFTSRESULTAT........................................................

2.655.839

-696.803

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder...........
Andre finansielle indtægter............................................
Andre finansielle omkostninger .......................................

-7.230
0
-85.853

1.438
874
-101.031

RESULTAT FØR SKAT...................................................

2.562.756

-795.522

-548.878

163.591

2.013.878

-631.931

Henlæggelser til reserve for nettoopsk. efter indre værdis
metode....................................................................
Overført resultat.........................................................

-7.230
2.021.108

1.438
-633.369

I ALT.......................................................................

2.013.878

-631.931

BRUTTOFORTJENESTE.................................................
Personaleomkostninger.................................................
Af- og nedskrivninger ...................................................

Skat af årets resultat....................................................
ÅRETS RESULTAT........................................................

1

2

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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AKTIVER

Note

2020
kr.

2019
kr.
3.285.868
33.774.619
605.374
37.665.861

Grunde og bygninger....................................................
Transmissions- og distributionsnet....................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.............................
Materielle anlægsaktiver..............................................

3

3.256.977
33.452.162
435.343
37.144.482

Kapitalandele i associerede virksomheder...........................
Finansielle anlægsaktiver.............................................

4

491.651
491.651

498.881
498.881

ANLÆGSAKTIVER........................................................

37.636.133

38.164.742

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer...........................
Varebeholdninger.......................................................

269.836
269.836

334.301
334.301

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser........................
Andre tilgodehavender..................................................
Tilgodehavende selskabsskat..........................................
Periodeafgrænsningsposter............................................
Tilgodehavender........................................................

6.677.946
395.974
0
285.632
7.359.552

6.488.858
1.039.032
4.000
274.301
7.806.191

Likvide beholdninger ..................................................

21.675.559

17.364.299

OMSÆTNINGSAKTIVER.................................................

29.304.947

25.504.791

AKTIVER...................................................................

66.941.080

63.669.533

Indskudskapital / Reservefond ........................................
Reserve for opskrivninger..............................................
Overført overskud.......................................................

2.589.052
8.636.233
36.974.519

2.589.052
9.054.376
34.542.498

EGENKAPITAL............................................................

48.199.804

46.185.926

2.276.914

2.348.612

HENSATTE FORPLIGTELSER...........................................

2.276.914

2.348.612

Leverandører af varer og tjenesteydelser...........................
Selskabsskat..............................................................
Anden gæld...............................................................
Periodeafgrænsningsposter............................................
Kortfristede gældsforpligtelser......................................

1.458.292
536.576
11.769.494
2.700.000
16.464.362

3.387.546
0
11.747.449
0
15.134.995

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................

16.464.362

15.134.995

PASSIVER..................................................................

66.941.080

63.669.533

PASSIVER

Hensættelse til udskudt skat..........................................

5

Eventualposter mv.

6

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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EGENKAPITALOPGØRELSE

Egenkapital 1. januar 2020.................. 2.589.052

9.054.376

Forslag til resultatdisponering..............
Overførsler
Tilladt udligning...............................
Egenkapital 31. december 2020..........

-418.143
2.589.052

8.636.233

Overført
overskud

I alt

0 34.542.498 46.185.926
-7.230

2.021.108

2.013.878

7.230

410.913

0

0 36.974.519 48.199.804
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NOTER
2020
kr.

2019
kr.

1

1

72.038
69

46.862
0

72.107

46.862

620.576
-71.698

0
-163.591

548.878

-163.591

Grunde og Transmissions- og
bygninger distributionsnet

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

1

Løn og gager..............................................................
Andre personaleomkostninger.........................................

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.....................
Regulering af udskudt skat.............................................

2

Materielle anlægsaktiver

3

Kostpris 1. januar 2020..............................
Tilgang..................................................
Kostpris 31. december 2020.......................

2.413.206
0
2.413.206

47.814.044
1.904.678
49.718.722

2.721.353
0
2.721.353

Opskrivninger 1. januar 2020.......................
Opskrivninger 31. december 2020...............

1.400.000
1.400.000

20.974.802
20.974.802

272.355
272.355

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020..............
Årets afskrivninger ...................................
Af- og nedskrivninger 31. december 2020......

527.337
28.892
556.229

35.014.228
2.227.134
37.241.362

2.388.334
170.031
2.558.365

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020..

3.256.977

33.452.162

435.343

Værdi af indregnede aktiver, uden
opskrivninger efter § 41, stk. 1.....................

2.147.912

23.489.131

435.343

Finansielle anlægsaktiver

4
Kapitalandele i
associerede
virksomheder

Kostpris 1. januar 2020....................................................................
Kostpris 31. december 2020.............................................................

500.000
500.000

Værdireguleringer 1. januar 2020........................................................
Årets værdireguleringer ...................................................................
Værdireguleringer 31. december 2020 ...............................................

-1.119
-7.230
-8.349

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020........................................

491.651
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Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:

Note
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NOTER
Note
Finansielle anlægsaktiver (fortsat)
Kapitalandele i associerede virksomheder (kr.)
Navn og hjemsted

Midtfyns Energi A/S, Ringe..........................

4

Egenkapital

Årets resultat

Ejerandel

983.303

-14.459

50,0 %

Hensættelse til udskudt skat
Hensættelse til udskudt skat vedrører forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige
værdier på materielle anlægsaktiver.

5

Transmissions- og distributionsnet.................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar..........

Regnskabsmæssig
værdi

Skattemæssig
værdi

Midlertidig
forskel

33.452.162
435.343
33.887.505

22.772.483
765.412
23.537.895

10.679.679
-330.069
10.349.610

Hensættelse til udskudt skat.......................
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Beløbet specificeres således:

2.276.914
2020
kr.

2019
kr.

Udskudt skat 1. januar..................................................
Årets udskudte skat i resultatopgørelsen............................

2.348.612
-71.698

2.512.203
-163.591

Udskudt skat 31. december..........................................

2.276.914

2.348.612

Eventualposter mv.
Eventualaktiver
Over- eller underdækning
Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. er et netselskab omfattet af elforsyningsloven, og er dermed
indtægtsrammereguleret, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.
Reguleringen administreres og kontrolleres af Forsyningstilsynet. På baggrund af endelige
afgørelser for årene til og med 2018, udkast til afgørelse for 2019 og estimat for 2020, kan
det opgøres, at Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. ved udgangen af 2020 har en samlet estimeret
underdækning på ca. 1.054 tkr. En sådan underdækning skal efter reguleringsbestemmelserne
inden for en 2-årig periode opkræves ved forbrugerne i form af højere tariffer. Midtfyns
Elforsyning A.m.b.a. agter at opkræve beløbet inden for den 2-årig periode.

6

Den opgjorte estimerede underdækning på ca. 1.054 tkr. er baseret på estimater og
skønsudøvelse, hvorfor det opgjorte beløb er forbundet med en vis usikkerhed og derfor ikke
er indregnet i balancen.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. for 2020 er aflagt i overensstemmelse med den danske Reg true
true
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, energiafgifter, opkrævning til overliggende net samt
offentlige forpligtelser.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes
aktiviteter.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter honorar samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets
bestyrelse. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede
virksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på
goodwill.
Ved afhændelser indregnes eventuel fortjeneste, når de økonomiske rettigheder knyttet til de solgte
kapitalandele overføres, dog tidligst når fortjenesten er realiseret eller anses som realisabel. Desuden
indgår realiserede tab udover nedskrivninger, når sådanne må konstateres.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 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.
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Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt
levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan
opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, transmissions- og distributionsnet samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar
måles til kostpris tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede 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. For egenfremstillede aktiver omfatter
kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt
indirekte produktionsomkostninger.

Bygninger................................................................................
Transmissions- og distributionsnet..................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar...........................................

Brugstid

Restværdi

100 år
10-50 år
5-25 år

0%
0%
0%

Fortjeneste eller tab ved salg 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 associerede virksomheder måles i ejerselskabets balance efter den indre værdis
metode.
Kapitalandele i associerede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter ejerselskabets regnskabspraksis med fradrag
eller tillæg af urealiserede interne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af
positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i
tilknyttede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som
udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
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Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under
hensyntagen til varebeholdningernes omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Skyldig skat 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.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
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 bortset fra poster, der føres
direkte på egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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