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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til medlemmerne i Danmarks Biavlerforening

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Biavlerforening for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 le-
delsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om den-
ne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har ud-
ført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revi-
sionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplys-
ninger  i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurde-
ring af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbej-
delse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten
af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede
præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen
Danmarks Biavlerforening har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016
medtaget det af generalforsamlingen pr. 9. april 2016 godkendte resultatbudget for 2016. Disse
sammenligningstal (Resultatbudgettet) har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været
underlagt revision.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yder-
ligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
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Foreningsoplysninger

Foreningen Danmarks Biavlerforening
Fulbyvej 15
4180 Sorø

Telefon: 57 86 54 70
E-mail: dansk@biavl.dk
Hjemmeside: www.biavl.dk
CVR-nr.: 60 99 73 14
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Sorø

Bestyrelse Knud Graaskov, formand
Arne T. Henriksen, næstformand
Flemming Bech Thorsen
Rigmor Johannesen
Jens Sproegel
Bo Brebøl
Erling Atzen

Sekretariatsleder Rune Havgaard Sørensen 

Revision Beierholm
statsautoriserede revisorer
Ellebjergvej 52, 2.
2450  København SV

Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 22. april 2017, på Dalum
Landbrugsskole i Odense.
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Regnskabsresultater

Årsrapporten for 2016 giver et billede af vores samlede aktivitetsomfang i resultatopgørelsen på side 9, og
viser de faglige aktiviteter i noterne til årsregnskabet. Det faglige arbejde kan over en 4-årig periode i  fore-
ningens beskrives ved følgende regnskabsresultater:

2016

kr.

2015

kr.

2014

kr.

2013

kr.

Hovedtal
Medlemskontingent 4.039.432 3.897.058 3.629.755 3.315.704

Modtaget arv 0 100.000 0 0

Generalforsamling og formandsmøder (note 1) -61.263 -57.712 -65.574 -81.938

Bestyrelse (note 2) -137.834 -178.785 -149.726 -190.902

Ufordelte sekretariatsposter (note 3) -1.473.213 -1.470.034 -1.355.415 -1.251.423

Arrangementer (note 4) -81.372 4.817 -12.130 -11.286

Konsulentgruppen (note 5) -1.209.511 -1.170.533 -1.063.046 -1.035.161

Salgsafdelingen (note 6) 279.830 183.661 209.848 201.324

Tidsskrift for biavl (note 7) -297.522 -313.073 -271.263 -218.491

Projekter (note 8) -67.955 -74.300 -296.196 -281.209

Huslejeomkostninger, Sorø -344.783 -331.795 -319.720 -246.571

Bevillinger -4.214 29.888 -135 -2.408

Administration ulandsprojekter 0 0 0 0

Renter mv. (note 10 og 11) -12.219 6.737 27.868 25.946

Foreningens nettoresultat 398.933 625.929 334.269 223.585

Årets ændring i kapitalen i Honningreklamefonden er ikke medtaget i ovennævnte resultat. Ud over
foreningens ordinære resultat, udviser foreningens reklamefond følgende resultat.

Honningreklamefonden (note 9) 3.594 -40.944 61.793 5.163
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Sekretariatslederens beretning

2016 har været endnu et positivt år for Danmarks Biavlerforening, hvor et flot aktivitetsniveau i
lokalforeningerne har sikret, at medlemstallet fortsat er stigende. Medlemstallet er øget fra 5546 ved
udgangen af 2015 til 5771 ved udgangen af 2016. Årets resultat udgør kr. 398.933 kr. hvilket særligt er
en følge af stigende medlemstal, et godt salg i salgsafdelingen og en væsentlig ekstern finansiering af
foreningens projekter.

Danmarks Biavlerforening kunne i 2016 markere sin 150 års jubilæum. Med god opbakning fra
medlemmerne, lykkedes det i løbet af året at få sat god fokus på biavlen i Danmark. Det skete med en
lang række aktiviteter i løbet af året, og et stort arrangement på Fyn den første weekend i juli.
Udgifterne til jubilæumsaktiviteterne blev dækket af de henlæggelser, der er sket gennem se seneste
par år, samt en ekstern finansiering til nogle af aktiviteterne.

Som en del af foreningens overordnede strategi, arbejdes der i Danmarks Biavlerforenings
Uddannelsesudvalg med en ny uddannelsesplan. Dette skal sikre uddannelsestilbud til biavlere på alle
niveauer. Et projekt af dette omfang, kan ikke realiseres uden medfølgende finansiering. Derfor er der
af årets resultat hensat kr. 500.000,- til arbejdet med uddannelsesplanen over de kommende år. Det er
yderligere vores forventning, at vores egen investering i projektet kan suppleres med ekstern
finansiering. Vi har tidligere erfaret, at vores egen investering i projekter, kan give andre donorer
incitament til at bidrage.

Vores fokus på en systematisk styring og afrapportering af projekter sikrer også i 2016 at vi opnår de
forventede udbetalinger til projekter. Med en stadig større projektportefølje i foreningen, er det vigtigt at
fastholde dette fokus, da eksternfinansierede projekter, ellers kan udgøre en økonomisk risiko for
foreningen, hvis vi ikke opnår de forventede udbetalinger.

På trods af to år med vigende honninghøst, er det lykkedes at opretholde et godt etiketsalg i
salgsafdelingen. I løbet af 2016 er der arbejdet videre med at implementere foreningens nye design på
etiketter og markedsføringsmaterialer. Således er det nye design stort set fuldt implementeret.

Honningreklamefondens resultat udgør i 2016 et overskud på kr. 3.594,-. Dette overskud overgår til
fondens samlede kapital, der herefter udgør kr. 134.765,-. Honningreklamefonden har i lighed med
tidligere år finansieret Honning/Jordbærdagen, trykning af pjecer og brochurer samt den kollektive
produkt- og erhvervsansvarsforsikring. N.S. Kristensens Mindefond har ikke uddelt midler i 2016.

Sorø den 15. marts 2017

Rune Havgaard Sørensen
Sekretariatsleder

Danmarks Biavlerforening
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2016

kr.

2015

kr.

2016
(budget)

kr.

Medlemskontingent 4.039.432 3.897.058 3.800.000

Konsulentgruppen 5 872.641 692.995 595.000

Salgsafd. ekskl. Honningreklamefonden 6 828.905 813.532 740.000

Andre driftsindtægter - projekttilskud 2.209.162 1.901.497 1.915.000

Modtaget arv og donationer 0 100.000 0

Bruttoresultat 7.950.140 7.405.082 7.050.000

Nordisk Baltisk Samarbejde -4.214 29.888 0

Salgsafdelings vareforbrug 6 -326.201 -389.273 -380.000

Driftsudgifter -3.905.503 -3.475.446 -3.575.250

Jubilæum -230.443 0 -50.000

Personaleomkostninger -2.727.844 -2.619.264 -2.602.000

Huslejeomkostninger, Sorø -344.783 -331.795 -330.000

Resultat før finansielle poster 411.152 619.192 112.750

Finansielle indtægter 10 46 6.737 0

Finansielle omkostninger 11 -12.265 0 0

Resultat før skat 398.933 625.929 112.750

Skat af årets resultat 0 0 0

Årets resultat 398.933 625.929 112.750

Forslag til resultatdisponering
Anvendt af henlæggelse til hjemmeside -23.845 0 0

Anvendt af henlæggelse til jubilæum 2016 -250.000 0 0

Henlæggelse til uddannelsesplan 500.000 0 0

Henlæggelse til jubilæum 2016 0 100.000 0

Overført resultat 172.778 525.929 112.750

398.933 625.929 112.750
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Balance pr. 31. december

Note 2016

kr.

2015

kr.

AKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER
Varelager
Varelager 304.293 232.799

304.293 232.799

Tilgodehavender
Tilgodehavender for varesalg 73.169 174.106

Tilgodehavende tilskud 495.119 82.158

Periodeafgrænsningsposter 2.500 2.500

570.788 258.764

Likvide beholdninger 7.222.444 6.702.275

Omsætningsaktiver i alt 8.097.525 7.193.838

AKTIVER I ALT 8.097.525 7.193.838
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Balance pr. 31. december

Note 2016

kr.

2015

kr.

PASSIVER

EGENKAPITAL
Foreningskapital 1.855.660 1.682.880

Henlæggelse til ny hjemmeside 76.155 100.000

Henlæggelse til jubilæum 2016 0 250.000

N.S. Kristensens Mindefond 31.066 29.871

Arven efter Erik Paarup Thomsen 309.378 303.312

Henlæggelse til uddannelsesplan 500.000 0

Honningreklamefonden 134.764 131.171

Egenkapital i alt 2.907.023 2.497.234

GÆLDSFORPLIGTELSER
Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser 271.771 321.463

Anden gæld 12 496.561 472.555

Forudbetalte kontingenter 4.091.160 3.859.316

Forudbetaling projekt 300.000 0

Periodeafgrænsningsposter 10.000 10.000

Forudbetalte abonnementer 21.010 33.270

5.190.502 4.696.604

Gældsforpligtelser i alt 5.190.502 4.696.604

PASSIVER I ALT 8.097.525 7.193.838

Eventualposter mv. 13



 

 

 

Egenkapitalopgørelse

Forenings-
kapital

Henlæggelse
til ny

hjemmeside

Henlæggelse
til jubilæum

2016

N.S.
Kristensens
Mindefond

Arven efter
Erik Paarup 
Thomsen

Henlæggelse
til udannelses-

plan
Honningrekla-

mefonden I alt

Egenkapital 1. januar 2016 1.682.880     100.000        250.000        29.871          303.312        -               131.171        2.497.234     

Uddelinger -               

Tilskrevne renter 1.195            6.066            7.261            

Årets resultat i Danmarks Biavlerforening 398.933        398.933        

Regulering af hensættelser -226.155      -23.845        -250.000      500.000        -               

Årets resultat i Honningreklamefonden 3.593            3.593            

Egenkapital pr. 31. december 2016 1.855.660     76.155          -               31.066          309.378        500.000        134.764        2.907.023     

 11
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Noter til årsregnskabet

2016

kr.

2015

kr.

1 Generalforsamling og formandsmøder
Indtægter

Indbetalinger 38.478 34.402

 38.478 34.402

Omkostninger

Kørsels- og rejseudgifter -45.335 -33.781

Mødeudgifter -54.406 -58.333

-99.741 -92.114

 -61.263 -57.712

2 Bestyrelse
Bestyrelsesmøder -30.136 -45.231

Fagligt udvalg -7.956 -7.910

Medieudvalg 0 -4.809

Uddannelsesudvalg -26.661 -15.702

Økonomiudvalg 0 -1.476

Markedsføringsudvalget -4.543 -3.412

Binævnet COPA -3.727 0

Kørsels- og rejseudgifter -40.467 -74.938

Repræsentation -24.344 -21.361

Jubilæumsudvalg 0 -3.946

 -137.834 -178.785

 -137.834 -178.785



 

 

 

13

Noter til årsregnskabet

2016

kr.

2015

kr.

3 Sekretariatsposter
Revision -65.100 -63.500

Regnskabsassistance, Beierholm indeværende år -25.800 -25.150

Regnskabsassistance, RSMplus tidligere år -14.122 -2.253

Regnskabsassistance, Gefion -63.188 -69.458

Kørsel og rejser -19.719 -11.485

Fotokopier -38.693 -21.112

Kontorartikler -26.879 -11.295

Porto og gebyrer -157.592 -134.200

Forsikringer -43.319 -43.177

Personaleudgifter -47.401 -41.419

Kursusdeltagelse -4.799 -16.494

Kontingenter og blade -57.865 -59.353

Annoncer og reklame -1.460 -65

Småanskaffelser, edb og vedligeholdelse m.m. -36.151 -5.510

Edb, herunder software -31.280 -51.869

Telefon og internet -71.185 -105.462

Diverse -834 -5.459

 -705.387 -667.261

Andel i lønninger og pensionsbidrag -755.330 -791.913

Sociale udgifter -12.496 -10.860

-767.826 -802.773

 -1.473.213 -1.470.034
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Noter til årsregnskabet

2016

kr.

2015

kr.

4 Arrangementer
Kursusgebyr 225.609 230.185

Honorar og kørsel -109.262 -60.125

Indkvartering og forplejning -190.436 -149.491

Kursusmateriale -7.283 -15.752

 -81.372 4.817

5 Konsulentgruppen
Indtægter

Honorarer, projekt- og kursustindtægter 872.641 692.995

872.641 692.995

Omkostninger

Faglitteratur -1.899 -1.571

Undervisningsmateriale og kursusdeltagelse -33.070 -11.354

Analyser -15.093 -6.015

Kørsel og rejser -51.913 -34.144

Diverse, herunder Bigård -20.159 6.047

-122.134 -47.037

Lønninger og pensionsbidrag -1.960.018 -1.816.491

-1.960.018 -1.816.491

 -1.209.511 -1.170.533
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Noter til årsregnskabet

2016

kr.

2015

kr.

6 Salgsafdelingen
Indtægter

Omsætning 970.275 962.146

Honningreklamefondens andel af etiketsalget -141.370 -148.614

 828.905 813.532

Vareforbrug

Varekøb -397.695 -353.647

Ændring i varelager 71.494 -35.626

-326.201 -389.273

Omkostninger

Kontorartikler og edb -29.757 -27.456

Gebyrer m.m. -14.108 -11.693

Regnskabsassistance, Gefion -49.048 -51.788

Hensættelse tab på debitorer -1.867 -5.269

Løn trykning m.v. -128.094 -144.392

-222.874 -240.598

 279.830 183.661
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Noter til årsregnskabet

2016

kr.

2015

kr.

7 Tidsskrift for biavl
Indtægter

Abonnementer 16.149 19.186

Annonceindtægter 350.471 306.963

 366.620 326.149

Omkostninger

Porto -327.328 -354.970

Trykning -305.129 -261.817

Eksterne redaktionsudgifter -31.685 -22.435

-664.142 -639.222

 -297.522 -313.073
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Noter til årsregnskabet

2016

kr.

2015

kr.

8 Projekter
EU-projekt - Observations Bigårde

Tilskud 616.101 568.195

Udgifter -334.288 -327.355

Løn -278.693 -244.310

 3.120 -3.470

EU-projekt - Økologisk varrorabekæmpelse

Tilskud 548.069 437.017

Udgifter -365.698 -264.167

Løn -181.689 -172.870

682 -20

Økologisk biavl i Danmark

Tilskud 286.000 0

Udgift -195.234 0

Løn -91.060 0

-294 0

Valor-Valorizing African Agriculture

Tilskud 213.894 175.734

Udgifter -26.636 -5.000

Løn -187.258 -175.733

0 -4.999

Produktion af sortshonning

Tilskud 285.000 0

Udgifter -287.532 0

Løn -31.000 0

-33.532 0
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Noter til årsregnskabet

2016

kr.

2015

kr.

8 Projekter (fortsat)

Bedre fødegrundlag

Tilskud 140.000 360.000

Udgifter -81.827 -218.750

Løn -96.104 -207.061

-37.931 -65.811

Omkostninger i alt -1.872.019 -1.615.246

Indtægter i alt 1.804.064 1.540.946

 -67.955 -74.300
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Noter til årsregnskabet

2016

kr.

2015

kr.

9 Honningreklamefonden
Honningreklamefondens andel af etiketsalget 141.370 148.614

Tilskud fra samarbejdspartnere 4.725 2.850

 146.095 151.464

Presseklip -14.013 -21.750

Honningfestival -406 0

Tilskud til landsdelsskuer -2.503 -7.327

Produkt- og erhvervsansvarsforsikring -24.599 -25.082

Annoncetilskud lokalforeninger -10.245 -6.107

Biplantekalender 0 -11.891

Bilidt -10.955 -20.882

T-shirts foldere plakater, honning jordbær -68.191 -64.319

Opskriftsfolder 0 -15.996

Begynderkursusmaterialer -7.104 -15.306

Honningbedømmelse - Herning -3.498 -3.748

Etiket, fornyelse -987 0

-142.501 -192.408

 3.594 -40.944

10 Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter 46 6.737

 46 6.737
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Noter til årsregnskabet

2016

kr.

2015

kr.

11 Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger 12.265 0

 12.265 0
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Noter til årsregnskabet

2016

kr.

2015

kr.

12 Anden gæld
Skyldig moms og afgifter 106.558 76.005

Skyldig løn, A-skatter og sociale bidrag mv. 88.120 99.260

Skyldige feriepenge 2.896 15.808

Andre skyldige omkostninger 9.666 0

Feriepengeforpligtelse 289.321 281.482

496.561 472.555

13 Eventualposter mv.
Foreningen har huslejeforpligtelser for i alt 84 tkr.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Danmarks Biavlerforening for 2016 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 Årsregnskabet for 2016 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fore-
ningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå for-
eningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-
stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris
og nominelt beløb. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter  ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætningen måles til
dagsværdi og opgøres eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i
forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler 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. Finansielle poster omfatter  renteindtægter og -omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i re-
sultatopgørelsen 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
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:

 Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år 0 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under
andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Varelager
Varelager måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varelager opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkost-
ninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til om-
sættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår.
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Anvendt regnskabspraksis

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 efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-
skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte
anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. 

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. I de tilfælde, hvor opgørel-
se af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag
af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For in-
deværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte indtægter)
Periodeafgrænsningsposter, opført som forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende ind-
tægter i efterfølgende regnskabsår.


