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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 
2019 - 31. marts 2020 for Bryghuset Vendia ApS. 

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. marts 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
april 2019 - 31. marts 2020. 

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Hjørring, den ) /q 2-oZo 

B~ kJ 
Formand 

~~~ enriklintner ' ~en 

Hans Christian Ledet 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til kapital ejerne i Bryghuset Vendía ApS 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Bryghuset Vendia ApS for regnskabsåret 1 . april 2019 - 31. marts 
2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udar 
bejdes efterårsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. marts 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
april 2019 - 31. marts 2020 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 overens 
stemmelse 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 års 
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 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. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

• 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 årsregn 
skabet 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 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. 

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 
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. 

Hjør ing, den 3/~ 2D2..0 
: _ ~g~~~¡e;~• revisionsaktieselska~ & Jø. 

Peter Mikkelsen orte 
Statsa riseret revisor 
MNE-nr. mne19734 

Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne33196 
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LEDELSESBERETNING 

Væsentligste aktiviteter 
Selskabets aktiviteter består brygning og salg af øl samt drift af restaurationer med tilhørende 
selskabslokaler. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
I regnskabet indgår kun ca. 11 måneders omsætning, da Coronavirus tvangslukkede restauranterne. 
Uagtet dette er resultatet af aktiviteterne i Hjørring restauranterne bedre end i regnskabsåret 
2018/2019. 

Årets resultat lever ikke op til forventningerne og vurderes derfor som værende ikke tilfredsstillende. 

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
I marts 2020 erklærede WHO det globale udbrud af den hidtil ukendte coronavirus 2019 (COVID-19) for 
en pandemi, og effekten af denne pandemi kan påvirke resultaterne og den økonomiske situation hos 
selskabets kunder såvel som hos selskabet. Herudover hersker der på datoen for offentliggørelsen af 
årsregnskabet usikkerhed med hensyn til omfanget af eller påvirkningen fra restriktioner eller andre 
indgreb, som har været eller vil blive iværksat af lokale, nationale eller udenlandske regeringer eller 
andre parter, og hvordan disse indgreb kan påvirke selskabet og dets kunder. Den endelige effekt af 
disse forhold for selskabet og dets økonomiske situation er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Det 
medfølgende regnskab for året, der afsluttedes 31 . marts 2020, giver ikke udtryk for effekten af disse 
efterfølgende begivenheder. 

Der er herudover ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning 
for selskabets finansielle stilling. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. APRIL - 31. MARTS 

Note 

BRUTTOFORT JE NESTE . 

Personaleomkostninger, . 
Af- og nedskrivninger . 

DRIFTSRESULTAT . 

Indtægter af kapitalandele.............................................. 2 
Andre finansielle indtægter............................................. 3 
Andre finansielle omkostninger . 

RESULTAT FØR SKAT. . 

Skat af årets resultat..................................................... 4 

ÅRETS RESULTAT . 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

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

I ALT . 

2019/20 2018/19 
kr. kr. 

6.947.477 7.113.577 

-5.489.458 -5. 775.685 
-775.503 -795.851 

682.516 542.041 

-339.182 161.182 
65.160 56.210 
-95.654 -103.436 

312.840 655.997 

-148.815 -114.641 

164.025 541.356 

-339.182 
503.207 

164.025 

161.182 
380.174 

541.356 
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BALANCE 31 . MARTS 

AKTIVER Note 

Grunde og bygninger . 
Produktionsanlæg og maskiner . 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . 
Materielle anlægsaktiver............................................... 5 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder . 
Kapitalandele i associerede virksomheder . 
Andre tilgodehavender . 
Finansielle anlægsaktiver.............................................. 6 

ANLÆGSAKTIVER . 

Varelager . 
Varebeholdninger . 

Tilgodehavender fra salg . 
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder . 
Andre tilgodehavender . 
Periodeafgrænsningsposter . 
Tilgodehavender . 

Likvider . 

OMSÆTNINGSAKTIVER . 

AKTIVER . 

2020 2019 
kr. kr. 

18.266.782 16.310.381 
2.853.515 2.610.779 
1.099.905 1.274.044 

22.220.202 20.195.204 

299.473 638.655 
20.000 20.000 
10.000 121.900 

329.473 780.555 

22.549.675 20.975.759 

1.206.231 1.212.218 
1.206.231 1.212.218 

233.082 260.542 
1.877.281 1.438.127 
431.078 380.346 
92.495 44.065 

2.633.936 2.123.080 

480.828 2.370.079 

4.320.995 5.705.377 

26.870.670 26.681.136 
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BALANCE 31 . MARTS 

PASSIVER Note 

Anpartskapital. . 
Reserve for nettoopsk. efter indre værdis metode . 
Overført overskud . 

EGENKAPITAL............................................................. 7 

Hensættelse til udskudt skat. . 
' HENSATTE FORPLIGTELSER . 

Kreditinstitutter . 
Feriepengeindefrysning . 
Langfristede gældsforpligtelser....................................... 8 

Kortfristet del af langfristet gæld..................................... 8 
Leverandører af varer og tjenesteydelser . 
Anden gæld . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

2020 2019 
kr. kr. 

11.740.000 11.740.000 
249.473 588.655 

4.434.406 3.868.914 

16.423.879 16.197.569 

1.308.752 1.159.937 

1.308. 752 1.159.937 

7.034.147 6.615.154 
24.096 o 

7.058.243 6.615.154 

817.669 750.527 
585.764 747.278 
676.363 1.210.671 

2.079.796 2.708.476 

9.138.039 9.323.630 

26.870.670 26.681.136 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

9 

10 
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NOTER 

2019/20 
kr. 

2018/19 
kr. 

Note 

Personaleomkostninger 
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 
21 (2018/19: 25) 

Løn og gager . 
Andre omkostninger til social sikring . 
Andre personaleomkostninger . 

Indtægter af kapitalandele 
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder . 

Andre finansielle indtægter 
Renteindtægter fra tilknyttede virksom heder . 
Finansielle indtægter i øvrigt . 

Skat af årets resu I tat 
Regulering af udskudt skat.. . 

5.367.934 5.589.197 
114.873 166.410 

6.651 20.078 

5.489.458 5.775.685 

2 
-339.182 161.182 

-339.182 161.182 

3 
65.160 55.944 

o 266 

65.160 56.210 

4 
148.815 114.641 

148.815 114.641 

Materielle anlægsaktiver 5 
Produktions- Andre anlæg, 

Grunde og anlæg og driftsmateriel og 
bygninger maskiner inventar 

Kostpris 1. april 2019 ................................. 18. 553.496 4.546.334 4.554.627 
Tilgang .................................................. 2.281.889 448.758 69.854 
Afgang ................................................... o o -28.289 
Kostpris 31. marts 2020 ............................ 20.835.385 4.995.092 4.596.192 

Af- og nedskrivninger 1. april 2019 ................. 2.243.115 1.935.555 3.280.583 
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede o o -28.289 
aktiver ................................................... 
Årets afskrivninger ................................... 325.488 206.022 243.993 
Af- og nedskrivninger 31. marts 2020 ........... 2.568.603 2.141.577 3.496.287 

Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2020 ........ 18.266.782 2.853.515 1.099.905 
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NOTER 

Note 

Finansielle anlægsaktiver 6 
Kapitalandele i 

tilknyttede 
virksomheder 

Kostpris 1. april 2019 . 
Kostpris 31. marts 2020 . 

Opskrivninger 1. april 2019 . 
Årets resultat . 
Opskrivninger 31. marts 2020 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. marts 2020 . 

50.000 
50.000 

588.655 
-339.182 
249.473 

299.473 

Kapitalandele i 
associerede Andre 

virksomheder tilgodehavender 

20.000 
20.000 

o 
o 
o 

20.000 

10.000 
10.000 

o 
o 
o 

10.000 

Egenkapital 7 

Anpartskapital 

Egenkapital 1. april 2019 11.740.000 
Andre reguleringer . 
Forslag til resultatdisponering . 

Egenkapital 31. marts 2020 11. 740.000 

Reserve for 
nettoopsk. 
efter indre 

værdis 
metode 

Overført 
overskud I alt 

588.655 3.868.914 16.197.569 
62.285 62.285 

-339.182 503.207 164.025 

249.473 4.434.406 16.423.879 

Langfristede gældsforpligtelser 
31/3 2020 Afdrag Restgæld 31/3 2019 Kortfristet 
gæld i alt næste år efter 5 år gæld i alt del primo 

Kreditinstitutter ................... 7.851.816 817.669 3.863.800 7.365.681 750.527 
Feriepengeindefrysning .......... 24.096 o o o o 

7.875.912 817.669 3.863.800 7.365.681 750.527 

Eventualposter mv. 

Eventualforpligtelser 
Ingen. 

Hæftelse i sambeskatningen 
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst 
og for eventuelle kildeskatter såsom udbytteskat mv. 

Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst udgør O tkr. pr. balancedagen. 

8 

9 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 1 O 
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 7.852 tkr., er der givet pant i grunde og 
bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. marts 2020 udgør 18.267 tkr. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Bryghuset Vendía ApS for 2019 /20 er aflagt i overensstemmelse med den danske års 
regnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabs 
klasse C. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN 

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. 

Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets aktivi 
teter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle- og materielle anlægsaktiver. 

Vareforbrug 
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår 
direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer. 

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

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost 
ninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket mod 
tagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 
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. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, 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 resultatop 
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der 
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

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. 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. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

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

Bygninger . 
Produktionsanlæg og maskiner . 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . 

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 dattervirksomheder måles i moderselskabets balance efter den indre værdis metode. 

Kapitalandele i dattervirksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes 
regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg 
af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af 
positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. 

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for 
nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger 
anskaffelsesværdien. 

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til O kr., og et eventuelt 
tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, det vurderes som uerholdeligt. Såfremt 
den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende 
beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, selskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at 
dække dattervirksomheders underbalance. 

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger 
genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke må 
les til dagsværdi, 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. 

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. 

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, 
hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. 

Brugstid Restværdi 

5-50 år 0-75 % 
5-20 år 0-25 % 
3-20 år 0-50 % 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter 
følgende 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. 

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles 
mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling 
med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatte 
ordningen. Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under henholdsvis 
omsætningsaktiver og gæld. 

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 frem 
tidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatte 
enhed. 

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 
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte 
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris 
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at 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 og 
for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på 
låneoptagelsestidspunktet. 

Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi. 


