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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 

01.09.2017 - 31.08.2018 for Team Rynkeby Fonden. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og fi

nansielle stilling pr. 31.08.2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.09.2017 -

31.08.2018. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin

gen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til ledelsens godkendelse. 

Ringe, den 03.12.2018 

Direktion 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til ledelsen i Team Rynkeby Fonden 
Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Team Rynkeby Fonden for regnskabsåret 01.09.2017 - 31.08.2018, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabs

praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og fi

nansielle stilling pr. 31.08.2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.09.2017 -

31.08.2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli

gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre

vet 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 overensstem

melse 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 fondens 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 fonden, 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 fejlin

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 

der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan 

opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 

forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabs

brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

o 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, do

kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi

sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 

konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. 

o Tager vi stilling t i l , 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 fondens 

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 begiven

heder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

0 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no

teoplysningerne, 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 bl.a. 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. 

1 tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 

viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 

til årsregnskabsloven. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 

fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Silkeborg, den 03.12.2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nry^3963556 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Det ligger fast, at Team Rynkeby Fondens hovedformål fortsat er at yde støtte, tilskud og donationer til 

samfundsgavnlige og almennyttige formål - dette sker i praksis ved at gennemføre en lang række akti

viteter i tilknytning til den årlige cykeltur til Paris i uge 27. 

De mange penge indsamles ikke mindst ved: 

1. Salg af sponsorater - specielt sponsorater, der udløser navn/logo på et af de i alt 48 cykelhold 

2. Afvikling af Team Rynkeby Skoleløbet - et motionskoncept, der gennemføres fredag før påske ude på 

de mange skoler i Danmark, Finland, Sverige og Norge 

3. Afvikling af en lang række events - foredrag, golfturnering, koncert m.v. - med det formål at tjene 

penge til fondens hovedformål 

4. Ved aktivering af en særlig indsamlingsplatform - MyCollection 

5. Andre donationer og bidrag fra fonde og private 

De mange penge gives ubeskåret videre til Børnecancerfonden i Danmark, Barncancerfonden i Sverige, 

AMU og Sylva i Finland, Barnekreftforeningen i Norge samt Styrktarfélag Krabbameinssjukra Barna i 

Island for beløb indsamlet i disse lande - alt sammen til forskning og som støtte til børn med kræft og 

deres familier. 

Hvad angår de mange penge fra Team Rynkeby Skoleløbet i Danmark går de nu ubeskåret til Børnelun-

gefonden. 

Foruden disse indtægter tilgår der en række indtægter direkte til de pågældende organisationer via di

verse nationale indsamlinger, eksempelvis lotterier, private donationer og lignende. 

Når det er muligt at donere de mange indsamlede midler 100% videre til de nævnte udvalgte organisa

tioner, skyldes det, at de centrale omkostninger hos Team Rynkeby Fonden (gage, kommunikation, 

møde- og transportudgifter, it m.v.) alle dækkes af et særligt sponsorat fra Rynkeby Foods/Marli/Bram-

hults/Eckes-Granini. Eckes-Granini ejer alle de pågældende virksomheder. Desuden er der en række 

andre sponsorer, der dækker en hel del andre driftsudgifter i form af følgebiler, diesel, fødevarer og 

lignende. 

Team Rynkeby Fondens regnskab dækker IKKE over tilsvarende Team Rynkeby-aktiviteter på Færøerne. 

Dette skyldes, at denne indsamling koordineres og klares direkte fra den nationale cancerorganisation på 

Færøerne. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Fondens resultat udviser et overskud på 64.241 t.kr. mod 60.151 t.kr. i sæsonen 2016/17. Dette anses 

for meget tilfredsstillende - dog med den bemærkning, at vi i den forgangne sæson ser en række udfor

dringer i forhold til skoleløbet - med at få de mange deltagende skoleelever til at aktivere deres personlige 

sponsornetværk. Vi har derfor iværksat et arbejde i forsøget på at øge den årlige indsamling fra de mange 

deltagende skoler/skoleelever. 
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Ledelsesberetning 

Det er yderst tilfredsstillende at opleve en fortsat vækst i alle lande - og i Danmark at det på trods af en 

fortsat stigende konkurrence er lykkedes at fastholde den store donation og indsamling til fordel for 

Børnecancerfonden. 

Fonden forventer at kunne uddele totalt 63.847 t.kr. fordelt med 20.759 t.kr. til Børnecancerfonden i 

Danmark, 7.638 t.kr. til Børnelungefonden i Danmark, 23.895 t.kr. til Barncancerfonden i Sverige og 

1.161 t.kr. til Sylva i Finland, 3.890 t.kr. til AMU i Finland og 5.512 t.kr. til Barnekreftforeningen i Norge 

og endelig 992 t.kr. til Styrktarfélag Krabbameinssjukra Barna - med baggrund i det økonomiske resultat 

for regnskabsåret 2017/18. Der uddeles 100 % af de samlede midler i fonden, dog er der overført 394 

t.kr. til næste regnskabsår, hvilket kan henføres til kursforskelle pr. 31.08.2018 ved indregning af de 

indsamlede midler i årsrapporten 2017/18. Der er derfor ikke tale om opsparede midler i fonden, men 

kun regnskabstekniske reguleringer. 

På cykelturen til Paris i sommeren 2018 var der deltagelse af 18 danske, 15 svenske, 7 finske hold, 1 

hold fra Færøerne, 1 hold fra Island og 6 norske hold - eller svarende til ca. 1.800 cyklister og ca. 420 

servicefolk. 

Foruden pengene fra Fonden modtog Børnecancerfonden i Danmark yderligere 1.092 t.kr. via direkte 

overførsel fra sponsorer eller donationer samt fra afholdelse af et landsdækkende lotteri og andre tilsva

rende events gennemført af de mange frivillige på Team Rynkeby. Børnecancerfonden i Danmark har 

således totalt modtaget 21.851 t.kr. fra aktiviteter i forbindelse med Team Rynkeby 2017/18. 

For så vidt angår Team Rynkeby i Sverige har Barncancerfonden - ud over den direkte støtte - yderligere 

modtaget 630 t.kr. via egenindsamlinger på Barncancerfonde.se mv. Dermed er den totale donation til 

Barncancerfonden på 24.525 t.kr. (34.936 t.SEK) med baggrund i Team Rynkeby 2017/18. 

På tilsvarende vis har Sylva og AMU i Finland - ud over den nævnte uddeling fra Team Rynkeby Fonden 

- yderligere fået direkte overdraget Sylva 822 t.kr. og AMU 737 t.kr. Dermed er den totale donation til 

Sylva på 1.983 t.kr. (266 t.EUR) og AMU på 4.627 t.kr. (620 t.EUR) med baggrund i Team Rynkeby 

2017/18. 

Barnekreftforeningen i Norge har ud over den nævnte uddeling fra Team Rynkeby Fonden - yderligere 

fået direkte overdraget 2.027 t.kr. Dermed er den totale donation til Barnekreftforeningen på 7.539 t.kr. 

(9.822 t.NOK) med baggrund i Team Rynkeby 2017/18. 

I ALLE andre lande end Danmark overgår vores indsamling de foregående års indsamlingsresultat . 

Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling 

Samlet set er vores totale indsamling steget med godt og vel 4 mio.kr., hvilket er yderst tilfredsstillende. 

Forventet udvikling 

For den kommende sæson er antal deltagende hold udvidet med 1 i Danmark, 1 i Sverige og 3 hold fra 

Norge - og meget spændende 1 nyt hold fra Tyskland, hvilket i praksis betyder, at vi nu er repræsenteret 

i 7 lande. 
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Ledelsesberetning 

Der er også aktivitet omkring et udviklingsarbejde med at kunne tilbyde de mange tidligere deltagere 

mulighed for cykeloplevelse - både tæt ved egen base foruden diverse cykeloplevelser i udlandet (ikke 

så tidskrævende og til færre penge). Vi forventer at kunne lancere dette i efteråret 2018. 

Redegørelse for samfundsansvar 

Hele konceptet bag Team Rynkeby Fonden og arbejdet for at bidrage til kampen mod kritisk sygdom hos 

børn (primært ved at yde hjælp til forskning) og støtte til familierne er på alle måder et godgørende 

projekt og formål. Hele tanken bag Team Rynkeby er netop 100% baseret på at tage et betydeligt sam

fundsansvar - både i forhold til kritisk syge børn - men bestemt også fordi de mange deltagere gør noget 

godt for sig selv i form af en sund livsstil og masser af motion. Det forpligtende sociale sammenhold på 

de mange hold er bestemt også værd at fremhæve - og helt afgørende for glæden og begejstringen hos 

deltagerne. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingerne af denne 

årsrapport. Det skal dog nævnes, at de indsamlede midler er udloddet efter årsregnskabsperiodens af

slutning ved fem særskilte arrangementer i henholdsvis Danmark, Sverige, Finland, Island og Norge. 
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Resultatopgørelse for 2017/18 

2017/18 

Note Eet. 

2016/17 

kr. 

Nettoomsætning 

Andre eksterne omkostninger 

Bruttoresultat 

71.599.505 

(4.608.187) 

66.991.318 

67.512.758 

(5.062.725) 

62.450.033 

Personaleomkostninger 

Af- og nedskrivninger 

Driftsresultat 

1 (2.479.969) 

(30.400) 

64.480.949 

(2.464.466) 

(18.000) 

59.967.567 

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle omkostninger 

Resultat før skat 

1.402 

(241.174) 

64.241.177 

275.876 

(92.195) 

60.151.248 

Skat af årets resultat 0 0 

Årets resultat 64.241.177 60.151.248 

Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 64.241.177 60.151.248 

64.241.177 60.151.248 
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Balance pr. 31.08.2018 

Note 

2017/18 

kr. 

2016/17 

kr. 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 332.668 322.400 

Materielle anlægsaktiver 2 332.668 322.400 

Anlægsaktiver 332.668 322.400 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

Andre tilgodehavender 

Periodeafgrænsningsposter 

90.143 

5.262 

372.522 

137.841 

0 

0 

Tilgodehavender 467.927 137.841 

Likvide beholdninger 66.973.278 62.144.585 

Omsætningsaktiver 67.441.205 62.282.426 

Aktiver 67.773.873 62.604.826 
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Balance pr. 31.08.2018 

Virksomhedskapital 

Henlagt til uddelinger 

Overført overskud eller underskud 

Egenkapital 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

Skyldig selskabsskat 

Anden gæld 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser 

Passiver 

Note 

2017/18 2016/17 

kr. kr. 

500.000 500.000 

63.846.887 59.821.776 

1.768.220 746.336 

66.115.107 61.068.112 

530.979 506.529 

18.500 18.500 

1.109.287 1.011.685 

1.658.766 1.536.714 

1.658.766 1.536.714 

67.773.873 62.604.826 

Eventualforpligtelser 3 
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Egenkapitalopgørelse for 2017/18 

Virksom

hedskapital 

kr. 

Henlagt til 

uddelinger 

kr. 

Overført 

overskud 

eller 

underskud 

kr. 

I alt 

kr. 

Egenkapital primo 500.000 59.821.776 746.336 61.068.112 

Ordinære uddelinger 0 (59.194.182) 0 (59.194.182) 

Valutakursreguleringer 0 (223.218) 223.218 0 

Ø V n g e 0 (404.376) 404.376 0 
egenkapitalposteringer 

Årets resultat 0_ 63.846.887 394.290 64.241.177 

Egenkapital ultimo 500.000 63.846.887 1.768.220 66.115.107 



Team Rynkeby Fonden i : ; 

I ti ')M •; >!r' 

1. Personaleomkostninger 

Gager og lønninger 

Pensioner 

Andre omkostninger til social sikring 

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 

2017/18 2016/17 

kr. kr. 

2.279.560 2.275.323 

176.999 171.436 

23.410 17.707 

2.479.969 2.464.466 

3 3 

2. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 

Tilgange 

Afgange 

Kostpris ultimo 

Andre 

anlæg, 

drifts

materiel og 

inventar 

kr. 

337.400 

360.068 

(337.400) 

360.068 

Af- og nedskrivninger primo 

Årets afskrivninger 

Tilbageførsel ved afgange 

Af- og nedskrivninger ultimo 

(15.000) 

(30.400) 

18.000 

(27.400) 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 332.668 

3. Eventualforpligtelser 

Fonden har i regnskabsåret 2017/18 indgået kontrakt med deres cykel-, hotel- og tøjleverandør omkring 

produktion og levering til Paristuren 2019. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens 

værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehaven

der, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, 

omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs 

og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle 

poster. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning omfatter indtægter ved sponsorater, donationer og indsamlinger m.m. og indregnes lø

bende i forbindelse med fakturering. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører fondens primære aktiviteter, herunder 

kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af 

tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for 

fondens medarbejdere. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud 

fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og af gevinster og tab ved salg 

af materielle og immaterielle anlægsaktiver. 

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra bankindestående og trans

aktioner i fremmed valuta mv. 

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld og trans

aktioner i fremmed valuta mv. 

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar

gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Over aftaleperioden 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæs

sige værdi. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat. 


