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Ledelsespåtegning
Ledelse spåteg ning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
01.01.2018 - 31.12.2018 for RFX + Care International A/S.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2018 - 31.12.2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Humlebæk, den 11.07.2019
Direktion

Ulrich Oppenhejm

Jakob Leander Kjeldsen

Bestyrelse

Camilla Oppenhejm

Ulrich Oppenhejm

Klaus Sell
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Den uafhæng ige rev iso rs rev isio nspåte gnin g

Til kapitalejeren i RFX + Care International A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for RFX + Care International A/S for regnskabsåret 01.01.2018 31.12.2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
01.01.2018 - 31.12.2018 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.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Selskabet har med virkning for indeværende regnskabsår tilvalgt revision. Vi skal fremhæve, at sammenligningstallene i årsregnskabet var underlagt udvidet gennemgang og dermed ikke er revideret efter de
internationale revisionsstandarder.
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 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 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. 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.



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 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.
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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.
København, den 11.07.2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Keld Juel Danielsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne26741

RFX + Care International A/S

Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
RFX Care International A/S producerer og markedsfører refleksprodukter til promotion og detailmarkedet, samt førstehjælpsprodukter herunder bl.a. førstehjælpskit, plastre, sikkerhedsveste og udvikling
af produkter til private label kunder.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatet er dårligere end forventet til trods for en fremgang i omsætningen, hvilket kan henføres til
øgede omkostninger vedrørende investering i nye kunder og produkter. Herudover er resultatet påvirket at engangsomkostninger vedrørende nye standardiseringskrav mv.
Der forventes en stigende omsætning og et væsentligt forbedret resultat for 2019.
Selskabet har med virkning for indeværende regnskabsår tilvalgt revision. Vi skal fremhæve, at sammenligningstallene i årsregnskabet var underlagt udvidet gennemgang og dermed ikke er revideret
efter de internationale revisionsstandarder
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2018
Resultatop gøre lse for 2018

Note

Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger

1

Af- og nedskrivninger
Driftsresultat

kr.

kr.

10.220.604

14.587.241

(8.028.299)

(7.923.395)

(609.150)

(590.905)

0

Andre finansielle omkostninger

(1.354.643)

Resultat før skat

Årets resultat

2017

1.583.155

Andre finansielle indtægter

Skat af årets resultat

2018

228.512

2

(50.785)

6.072.941

59.112
(1.407.437)
4.724.616

(955.922)

177.727

3.768.694

177.727

3.768.694

177.727

3.768.694

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance pr. 31.12.2018
Balan ce pr. 31.12. 201 8

2018

2017

kr.

kr.

5.131

11.308

5.131

11.308

19.856.121

12.995.437

Produktionsanlæg og maskiner

206.541

142.435

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

861.360

1.178.308

20.924.022

14.316.180

25.000

25.000

0

55.500

25.000

80.500

Anlægsaktiver

20.954.153

14.407.988

Råvarer og hjælpematerialer

24.484.110

23.709.715

0

40.490

24.484.110

23.750.205

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

8.101.191

10.664.519

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

1.539.454

1.448.922

Andre tilgodehavender

1.855.153

1.463.357

97.221

241.783

11.593.019

13.818.581

0

417.644

Omsætningsaktiver

36.077.129

37.986.430

Aktiver

57.031.282

52.394.418

Note

Erhvervede patenter
Immaterielle anlægsaktiver

3

Grunde og bygninger

Materielle anlægsaktiver

4

Andre værdipapirer og kapitalandele
Deposita
Finansielle anlægsaktiver

Varer under fremstilling
Varebeholdninger

Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

Likvide beholdninger

5
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Balance pr. 31.12.2018

2018

2017

kr.

kr.

Virksomhedskapital

1.500.000

1.500.000

Reserve for opskrivninger

3.047.337

3.081.657

Overført overskud eller underskud

14.219.158

14.041.431

Egenkapital

18.766.495

18.623.088

Udskudt skat

1.989.399

2.052.551

Hensatte forpligtelser

1.989.399

2.052.551

Gæld til realkreditinstitutter

5.278.735

3.817.808

13.410.704

8.856.091

286.744

737.305

18.976.183

13.411.204

780.728

1.909.467

5.127.367

5.719.064

90.000

0

241.575

389.841

Note

Bankgæld
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt
Langfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Bankgæld
Deposita
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser

10.225.204

8.002.405

Skyldige sambeskatningsbidrag

104.257

0

Anden gæld

730.074

2.286.798

Kortfristede gældsforpligtelser

17.299.205

18.307.575

Gældsforpligtelser

36.275.388

31.718.779

Passiver

57.031.282

52.394.418

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

6

Eventualforpligtelser

7

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

8

Koncernforhold

9
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Egenkapitalopgørelse for 2018
Egenkapita lopgø relse fo r 20 18

Overført
Reserve for

Egenkapital primo

overskud

Virksom-

opskriv-

eller

hedskapital

ninger

underskud

I alt

kr.

kr.

kr.

kr.

1.500.000

3.081.657

14.041.431

18.623.088

Tilbageførsel af
opskrivninger

0

(44.000)

0

(44.000)

egenkapitalbevægelser

0

9.680

0

9.680

Årets resultat

0

0

177.727

177.727

1.500.000

3.047.337

14.219.158

18.766.495

Skat af

Egenkapital ultimo
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Noter
Noter

2018

2017

kr.

kr.

6.757.894

6.823.487

789.690

886.130

71.790

108.983

408.925

104.795

8.028.299

7.923.395

13

15

1. Personaleomkostninger
Gager og lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

2018

2017

kr.

kr.

Aktuel skat

104.257

1.152.825

Ændring af udskudt skat

(53.472)

2. Skat af årets resultat

Refusion i sambeskatning

0
50.785

(167.377)
(29.526)
955.922

Erhvervede
patenter
kr.
3. Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris primo

145.896

Kostpris ultimo

145.896

Af- og nedskrivninger primo

(134.588)

Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

(6.177)
(140.765)

5.131
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Noter
Andre
anlæg,
Produk-

drifts-

Grunde og

tionsanlæg

materiel og

bygninger

og maskiner

inventar

kr.

kr.

kr.

Kostpris primo

8.892.564

181.113

2.003.018

Tilgange

7.083.580

175.000

70.793

Afgange

0

4. Materielle anlægsaktiver

Kostpris ultimo
Opskrivninger primo
Tilbageførsel af opskrivninger

281.555

2.073.811

5.656.934

0

0

0

0

0

0

(44.000)
5.612.934

Af- og nedskrivninger primo

(1.554.061)

Årets afskrivninger

0

15.976.144

Opskrivninger ultimo

Årets nedskrivninger

(74.558)

0
(178.896)

(38.678)
(36.336)
0

Af- og nedskrivninger ultimo

(1.732.957)

(75.014)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

19.856.121

206.541

(824.710)
0
(387.741)
(1.212.451)

861.360

Andre
værdipapirer og
kapitalandele

Deposita

kr.

kr.

25.000

55.000

5. Finansielle anlægsaktiver
Kostpris primo
Afgange

0

(55.000)

Kostpris ultimo

25.000

0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

25.000

0

2018

2017

kr.

kr.

366.634

1.300.000

6. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb i
alt
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Noter
7. Eventualforpligtelser
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med OPPENHEJM & JANSSON HOLDING A/S som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter
mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på
renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede
kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.
8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Af prioritetsgæld og bankgæld er 10,6 mio.kr. er sikret ved pant i ejendomme. Den regnskabsmæssige
værdi af pantsatte ejendomme udgør 12,9 mio.kr.
Skadesløsbrev kr. 17,5 mio.kr., virksomhedspant der omfatter lagerbeholdning, simple fordringer, immaterielle og materielle anlægsaktiver (bogført værdi for aktiver omfattet af pantet 44,2 mio.kr.).
Ejendomsforbehold kr. 0,8 mio.kr. i biler (bogført værdi for aktiver omfattet af pantet 0,7 mio.kr.).
9. Koncernforhold
Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern:
- OPPENHEJM & JANSSON HOLDING A/S, Bakkegårdsvej 408, 3050 Humlebæk.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

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. Der er foretaget reklassifikation af
enkelte poster i balancen, som er uden resultateffekt.
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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden 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 beskrevet 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.
Resultatopgørelsen
Bruttofortjeneste eller -tab
Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, og eksterne omkostninger.
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og
risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter
i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter,
herunder lokaleomkostninger, 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
virksomhedens medarbejdere.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger og af gevinster og tab ved salg af materielle samt immaterielle anlægsaktiver.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver
samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen 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.
Selskabet er sambeskattet med OPPENHEJM & JANSSON HOLDING A/Salle dets danske tilknyttede virksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til
disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).
Balancen
Immaterielle rettigheder mv.
Immaterielle rettigheder mv. omfatter erhvervede patenter.
Erhvervede immaterielle patenter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter
afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives lineært over aftale-perioden.
Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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Anvendt regnskabspraksis
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger måles til handelsværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Årets ændring i handelsværdien indregnes under opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen uden at
passere resultatopgørelsen. Udskudt skat opstået ved opskrivningen indregnes under hensatte forpligtelser. Afskrivning foretages over 50 år med udgangspunkt i handelsværdien ved årets begyndelse. Der afskrives ikke på grunde.
Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag
af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til
klargøring 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:
Produktionsanlæg og maskiner

3-5 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-5 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen, og unoterede kapitalandele, der måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis
denne er lavere.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvis denne
er lavere.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn
samt indirekte produktionsomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
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Anvendt regnskabspraksis
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 efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i henholdsvis den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv og afvikling af den enkelte forpligtelse.
Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der
svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles
prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og
den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en
finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.
Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Aktuelle skyldige sambeskatningsbidrag eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Ved skattemæssige
underskud indregnes kun tilgodehavende sambeskatningsbidrag, hvis underskuddet forventes udnyttet i
sambeskatningen.

