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LEDELSESPÅTEGNING
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Aalborg, den 10. februar 2020
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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
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019 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 10. februar 2020
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Christian Brasholt Larsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne33680

10-02-202

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 0 kr. efter partnervederlag og anses for tilfredsstillende. Virksomhedens
egenkapital udgør 11.143 tkr.
Årets resultat tilskrives vækst i kundetilgang og omsætning samt arbejdet med effektive processer. I
regnskabsåret har ledelsen fokuseret på at øge selskabets aktivitet på forretningsområder, som ligger
udover de tidligere hovedområder, og det fokus har skabt omsætningsvækst og resultat.
Det forventes, at det øgede fokus på flere forretningsomåder vil skabe yderligere vækst i 2020.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Den implementerede strategiplan følges, og der investeres i talent- og karriereudvikling, ligesom
procesoptimering og udvikling af egne digitale platforme og værktøjer har dagligt fokus.
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
Videnressourcer
Der er til stadighed fokus på at være den foretrukne arbejdsplads, når det gælder tilgang af nye, såvel
som fastholdelse af nuværende kollegaer. Det er vores erfaring, at en fleksibel og rummelig
arbejdsplads giver rum for trivsel såvel i virksomheden som i det private liv.
Vi tilbyder kontinuerligt studerende job i virksomheden og arbejder målrettet for at kunne fastholde
disse dygtige unge kolleger ved at tilbyde dem fastansættelse efter endt uddannelse.
Vi har fokus på kundetilfredshed og udviklingen heraf og søger at give vores kunder løsninger på deres
problemer, der ofte er både krævende og kritiske. Vi oplever efterspørgsel på juridiske ydelser, hvor
høj grad af handlekraft er centralt.
Redegørelse for samfundsansvar
Vi tager fortsat et stort socialt ansvar i det omkringliggende samfund. Vi har eksempelvis været
engageret i opstarten af projektet ”Små job med mening” i samarbejdede med Aalborg Kommune,
ansat kolleger på flexordning samt kolleger i praktik og arbejdsprøvning ligesom vi har engagement i
Cool East projektet.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2019
kr.

2018
kr.

BRUTTOFORTJENESTE
..............................................................................................................................................
24.985.512
19.847.429

Personaleomkostninger
..............................................................................................................................................
1
-24.105.750
-21.115.178
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-434.748
-365.981

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
445.014
-1.633.730

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle indtægter
7.198
1.047
Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
-452.212
-424.129

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
0
-2.056.812
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
0
-2.056.812

I..............................................................................................................................................
ALT
0
-2.056.812
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2019
kr.

2018
kr.

Udv.projekter
..............................................................................................................................................
under udførelse og forudbetalinger
309.391
0
Immaterielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
2
309.391
0

Andre
..............................................................................................................................................
anlæg, driftsmateriel og inventar
675.130
967.435
Indretning
..............................................................................................................................................
af lejede lokaler
94.924
137.963
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
3
770.054
1.105.398

Lejedepositum
..............................................................................................................................................
og andre tilgodehavender
1.284.008
1.253.211
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
4
1.284.008
1.253.211

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
2.363.453
2.358.609

Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg og tjenesteydelser
1.416.595
1.396.711
Igangværende
..............................................................................................................................................
arbejder for fremmed regning
38.195.715
38.114.886
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
59.399
86.334
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
239.457
448.011
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
39.911.166
40.045.942

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
577.129
349.457

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
40.488.295
40.395.399

AKTIVER
..............................................................................................................................................
42.851.748
42.754.008
PASSIVER

Selskabskapital
..............................................................................................................................................
6.000.000
6.000.000
Reserve
..............................................................................................................................................
for udviklingsomkostninger
241.325
0
Overført
..............................................................................................................................................
resultat
4.901.863
5.143.188

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
5
11.143.188
11.143.188

Ansvarlig
..............................................................................................................................................
lånekapital
9.000.000
9.000.000
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
6
9.000.000
9.000.000

Gæld
..............................................................................................................................................
til pengeinstitutter
17.115.826
15.521.059
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
520.021
893.695
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
5.072.713
6.196.066
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
22.708.560
22.610.820

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
31.708.560
31.610.820

PASSIVER
..............................................................................................................................................
42.851.748
42.754.008
Eventualposter mv.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling
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NOTER
2019
kr.

2018
kr.

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
43 (2018: 37)

Note
1

Løn
..............................................................................................................................................
og gager
20.988.567
17.669.002
Pensioner
..............................................................................................................................................
2.041.875
1.744.376
Andre
..............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
275.376
296.617
Andre
..............................................................................................................................................
personaleomkostninger
984.266
1.405.183
Aktiveret
..............................................................................................................................................
udviklingsomkostninger
-184.334
0
24.105.750

21.115.178

Immaterielle anlægsaktiver

2
Udv.projekter
under udførelse
og forudbetalinger

Tilgang
..............................................................................................................................................
309.391
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2019
309.391

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2019
309.391
Virksomhedens udviklingsprojekter vedrører udvikling af digitale platforme. Udviklingen
forløber som planlagt og forventes at være færdiggjort inden for 1 år. Baseret på
budgetforventninger forventes fremtidig indtjening at overstige afholdte omkostninger.
Materielle anlægsaktiver

3
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Indretning af
lejede lokaler

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2019
1.311.897
159.482
Tilgang
..............................................................................................................................................
121.879
0
Afgang
..............................................................................................................................................
-88.585
0
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2019
1.345.191
159.482

Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 1. januar 2019
344.462
21.519
Tilbageførsel
..............................................................................................................................................
af afskrivninger på afhændede aktiver
-55.680
0
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
381.279
43.039
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 31. december 2019
670.061
64.558

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2019
675.130
94.924
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NOTER
Note
Finansielle anlægsaktiver

4
Lejedepositum
og andre
tilgodehavender

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2019
1.253.210
Tilgang
..............................................................................................................................................
30.798
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2019
1.284.008

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2019
1.284.008
Egenkapital

5
Reserve for
udviklingsSelskabskapital omkostninger

Overført
resultat

I alt

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2019
6.000.000
0 5.143.188 11.143.188
Overført til reserve for
udviklingsomkostninger
..............................................................................................................................................
241.325
-241.325

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2019
6.000.000
241.325 4.901.863 11.143.188
Langfristede gældsforpligtelser

31/12 2019
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

31/12 2018
gæld i alt

Kortfristet
del primo

6

Ansvarlig
..............................................................................................................................................
lånekapital
9.000.000
0 9.000.000 9.000.000
0
9.000.000

0 9.000.000 9.000.000

0

Eventualposter mv.
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Eventualforpligtelser
Virksomheden har indgået lejeaftaler, som er uopsigelige indtil år 2025. Lejeforpligtelserne
pr. 31. december 2019 udgør 12.925 tkr.
Operationel leasing
Virksomheden har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig
leasingydelse på 336 tkr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på op til 24 måneder med en
samlet restleasingydelse på 612 tkr. pr. 31. december 2019.
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.
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NOTER
Note
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.
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 2019 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.
Honorarer 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 sagerne er faktureringsmodne, kan skønnes pålideligt, og det
er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå virksomheden.
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 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 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
Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der
direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for
indregning.
Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller
til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.
Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over
den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 3-5 år.
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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
Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.
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.
Gældsforpligtelser
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.
Anden gæld består af skyldige omkostninger herunder mellemværende med kapitalejere.

