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LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020 for STORM Advokatfirma P/S.
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.
Aalborg, den 30. juni 2021
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til ejerne af STORM Advokatfirma P/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for STORM Advokatfirma P/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 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 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING




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.

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 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.
Aalborg, den 30. juni 2021
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Christian Brasholt Larsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33680

30-06-202

2022267

Revisionsp
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at yde juridisk bistand.
Usikkerhed ved indregning og måling
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede
indtægter på det enkelte igangværende arbejde på baggrund af de udførte timer og stadeopgørelser på
sagsniveau.
Der knytter sig i sagens natur en generel usikkerhed til værdiansættelse af igangværende arbejder idet
værdien indeholder et element af skøn. I den udstrækning sagerne udvikler sig anderledes end
forventet, kan værdien tilsvarende ændre sig.
Der henvises i øvrigt til regnskabets note om usikkerhed ved indregning og måling.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør -13.874 kr. efter partnervederlag og anses for meget utilfredsstillende.
Selskabet har i regnskabsåret gennemført konvertering af ansvarlige lån for nominelt 9.000 tkr.
Virksomhedens egenkapital udgør herefter 6.274 tkr.
Aktiviteten blev bremset hårdt op på grund af den globale Covid-19 pandemi, mens troen på en hurtig
tilbagevenden til mere normal drift gjorde, at medarbejdere og produktionskapaciteten blev fastholdt.
Et mere normalt aktivitetsniveau kom senere end forventet med tab til følge. Samlet betyder det, at
årsresultatet er meget utilfredsstillende.
Årets resultat tilskrives en betydelig opbremsning i selskabets kerneforretningsområder som følge af
den globale Covid-19 pandemi, nedskrivning af værdien af igangværende arbejde og tab på debitorer
samt at igangværende opgaver er påvirket af lange eksterne sagsbehandlingstider.
Ledelsen har i regnskabsåret arbejdet fokuseret på at øge selskabets aktivitet og tilpasse selskabets
omkostninger. Det forventes, at dette vil sikre positive resultater i 2021. Selskabet har tillige tilsagn
fra pengeinstitut om finansiering for det kommende år, og ledelsen aflægger derfor regnskabet under
forudsætning af fortsat drift.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Effekten af den fortsatte delvise nedlukning af samfundet som følge af Covid-19 pandemien er ukendt,
men det forventes ikke at pandemien vil få yderligere betydelige økonomiske konsekvenser for
selskabet.
Der er ikke herudover indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning af væsentlig betydning
for selskabets finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2020
kr.

2019
kr.

BRUTTOFORTJENESTE
..............................................................................................................................................
1
8.634.425
24.985.512

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
2
-21.676.802
-24.105.750
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-425.613
-434.748

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
-13.467.990
445.014

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle indtægter
0
7.198
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
-406.511
-452.212

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
-13.874.501
0
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
-13.874.501
0

I..............................................................................................................................................
ALT
-13.874.501
0
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2020
kr.

2019
kr.

Udv.projekter
..............................................................................................................................................
under udførelse og forudbetalinger
227.623
309.391
Immaterielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
3
227.623
309.391

Andre
..............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
442.789
675.130
Indretning
..............................................................................................................................................
af lejede lokaler
283.693
94.924
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
4
726.482
770.054

Lejedepositum
..............................................................................................................................................
og andre tilgodehavender
1.334.299
1.284.008
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
5
1.334.299
1.284.008

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
2.288.404
2.363.453

Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg og tjenesteydelser
2.794.950
1.416.595
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning
20.399.268
38.195.715
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
161.801
59.399
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
257.883
239.457
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
23.613.902
39.911.166

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
112.009
577.129

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
23.725.911
40.488.295

AKTIVER
..............................................................................................................................................
26.014.315
42.851.748
PASSIVER

Selskabskapital
..............................................................................................................................................
6.060.000
6.000.000
Reserve
..............................................................................................................................................
for udviklingsomkostninger
177.546
241.325
Overført
..............................................................................................................................................
resultat
37.140
4.901.863

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
6.274.686
11.143.188

Ansvarlig
..............................................................................................................................................
lånekapital
0
9.000.000
Feriepenge
..............................................................................................................................................
1.753.404
654.123
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
6
1.753.404
9.654.123

Gæld
..............................................................................................................................................
til pengeinstitutter
8.847.185
17.115.826
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
281.096
520.021
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
8.857.944
4.418.590
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
17.986.225
22.054.437

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
19.739.629
31.708.560

PASSIVER
..............................................................................................................................................
26.014.315
42.851.748
Eventualposter mv.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling

9

10

EGENKAPITALOPGØRELSE

Reserve for
udviklingsSelskabskapital omkostninger

Overført
resultat

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2020
6.000.000
241.325 4.901.862 11.143.187

Forslag
..............................................................................................................................................
til resultatdisponering
-13.874.501 -13.874.501

Transaktioner med ejere
Tilskud
..............................................................................................................................................
60.000
8.946.000 9.006.000

Overførsler
Ned..............................................................................................................................................
og afskrivninger
-63.779
63.779
0

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2020
6.060.000
177.546
37.140 6.274.686
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NOTER
Note
Særlige poster
Selskabet har i regnskabsåret modtaget Covid-19 relaterede hjælpepakker med i alt 1.299 tkr.

1

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:

2
41

43

Løn
..............................................................................................................................................
og gager
18.815.919
20.988.567
Pensioner
..............................................................................................................................................
1.924.826
2.041.875
Andre
..............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
254.984
275.376
Andre
..............................................................................................................................................
personaleomkostninger
681.073
984.266
Aktiverede
..............................................................................................................................................
lønomkostninger
0
-184.334
21.676.802

24.105.750

Immaterielle anlægsaktiver

3
Udv.projekter
under udførelse
og forudbetalinger

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2020
309.391
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2020
309.391

Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
81.768
Afskrivninger
..............................................................................................................................................
31. december 2020
81.768

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2020
227.623
Virksomhedens udviklingsprojekter vedrører udvikling af digitale platforme. Projekterne er
færdiggjort i 2021. Baseret på budgetforventninger forventes fremtidig indtjening at overstige
afholdte omkostninger.
Materielle anlægsaktiver

4
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af
lejede lokaler

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2020
1.381.445
123.228
Tilgang
..............................................................................................................................................
58.510
241.763
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2020
1.439.955
364.991

Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 1. januar 2020
706.316
28.303
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
290.850
52.995
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 31. december 2020
997.166
81.298

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2020
442.789
283.693
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NOTER
Note
Finansielle anlægsaktiver

5
Lejedepositum
og andre
tilgodehavender

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2020
1.284.008
Tilgang
..............................................................................................................................................
50.291
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2020
1.334.299

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2020
1.334.299
Langfristede gældsforpligtelser

31/12 2020
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

31/12 2019
gæld i alt

6

Ansvarlig
..............................................................................................................................................
lånekapital
0
0
0 9.000.000
Feriepenge
..............................................................................................................................................
1.753.404
0 1.753.404
654.123
1.753.404

0 1.753.404 9.654.123

Eventualposter mv.
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Eventualforpligtelser
Virksomheden har indgået lejeaftaler, som er uopsigelige indtil år 2025. Lejeforpligtelserne
pr. 31. december 2020 udgør 8.257 tkr.
Operationel leasing
Virksomheden har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig
leasingydelse på 336 tkr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på max 12 måneder med en
samlet restleasingydelse på 276 tkr. pr. 31. december 2020.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Virksomheden har afgivet virksomhedspant på i alt 20.000 tkr. til sikkerhed for bankgæld.
Ejerpantebrevene giver pant i materielle anlægsaktiver, tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser, igangværende arbejder mv. Den regnskabsmæssige værdi af aktiverne udgør
40.383 tkr. pr. 31. december 2019.

8

Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling
Selskabet indregner igangværende arbejder for fremmed regning efter produktionskriteriet og
de måles derfor til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af
færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte
igangværende arbejde på baggrund af de udførte timer og stadeopgørelser på sagsniveau.

9

Der knytter sig i sagens natur en generel usikkerhed til værdiansættelse af igangværende
arbejder, idet værdien indeholder et element af skøn. I den udstrækning sagerne udvikler sig
anderledes end forventet kan værdien tilsvarende ændre sig.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for STORM Advokatfirma P/S for 2020 er aflagt i overensstemmelse med den danske års- Regnskab
true
regnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabstrue
klasse C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Honorar og salærindtægter indregnes i resultatopgørelsen, når fakturering har fundet sted. eller når
sagen i øvrigt er faktureringsmetoden.
Rådgiverydelser indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved
omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode
anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på
balancedagen kan skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå
selskabet.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle- og materielle anlægsaktiver.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Grundresultat og variabelt resultat til kapitalpartnerne indgår under personaleomkostninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Da selskabet ikke er selvstændigt skattepligtig, indgår det skattemæssige resultat af selskabet i
selskabsdeltagernes samlede indkomst- og formueforhold vedrørende regnskabsåret. Årets
indkomstskatter indregnes ikke i resultatopgørelsen.
BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Fortjeneste eller tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
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Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag
af akkumulerede af- og nedskrivninger.
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.
Der afskrives ikke på kunst.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
Brugstid

Restværdi

Andre
.............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
5-10 år
0%
Indretning
.............................................................................................................................................
af lejede lokaler
5-10 år
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
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke måles 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.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.
Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede
indtægter på det enkelte igangværende arbejde.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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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
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.
Anden gæld består af skyldige omkostninger herunder mellemværende med kapitalejere.

