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GF  Poppelen  Infrastruktur  ApS

Selskabet

GF  Poppelen  Infrastruktur  ApS

Enehammers  Allå  3

7190  Billund

Hjemsted:  Billund

CVR-nr.:  37 55 92 53

Stiftet:  23. marts  2016

Regnskabsår:  OI.01  - 31.12

2. regnskabsår

Direktion

John  BOnger

Bestyrelse

Jannic  Mikkelsen,  formand

John  B'anger

Revision

Beierholm
Skatsautonseret  Revisronspartne+selskab

Modervirksomhed

Selskabsoplysninger  m.v.

Grundejerforeningen  Poppelen



GF  Poppelen  Infrastruktur  ApS

Ledelsespåtegning

Vi har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for regnskabsåret  01.01.17  - 31.12.17  for GF Poppelen

Infrastruktur  ApS.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  binede  af selskabets  aktiver,

passiver  og finansielle  stilling  pr. 31.12.17  og resultatet  af selskabets  akt.iviteter  for regn-

skabsåret  01.01.17  - 31.12.17.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter  vores  opfattelse  en retvisende  redegørelse  for de

forhold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indstilles  til  genera1forsamlingens  godkendelse.

Billund,  den  15.  marts  2018

Direktionen

John  Banger

Bestyrelsen

Jannic  Mikkelsen
Formand

John  BGnger
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GF  Poppelen  Infrastruktur  ApS

Den  uafhængxge  revisors  revxsøonspategmng

Til  kapitalejeren  i GF Poppelen  Infrastruktur  ApS

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for GF Poppelen  Infrastruktur  ApS for  regnskabsåret

01.01.17 - 31.12.17, 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. 31.12.17  samt  af resultatet  af selskabets  aktiviteter  for  regn-

skabsåret  01.01.17  - 31.12.17  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  binede  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,  indstine  driften  ener ikke  har  andet  rea-

listisk  alternativ  end  at  gøre  dette.
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GF  Poppelen  Infrastruktur  ApS

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

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  ener  fejl,  og  at afgive  en  revi-

sionspåtegning  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  ener  fejl  og  kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forven-

tes,  at de enkeltvis  eller  samlet  har  indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regn-

skabsbrugerne  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:

ø Identificerey  og  vurderer  vi  yisikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  udformer  og  udfører  revisionshandlinger  som  reak-

tion  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  forår-

saget  af besvigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl,  idet

besvigelser  kan  omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,

vildledning  elIler  tilsidesættelse  af  intern  kontrol.

ø Opnår  vi forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for  revisionen  for  at kunne  ud-

forme  revisionshand1inger,  der  ez passende  eftet  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  udar-

bejdet,  er rimelige.

*  Konkluderer  vi,  om  ledelsens  udarbejdelse  af  årsregnskabet  på  grundlag  af  regnskabsprin-

cippet  om  fortsat  drift  er passende,  samt  om  der  på grundlag  af det  opnåede  revisions-

bevis  ez væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenhedev  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.
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GF  Poppelen  Infrastruktur  ApS

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

* Tager  vi stilling  til den samlede  præsentation,  struktur  og indhold  af årsregnskabet,  her-

under  noteoplysningerne,  samt  om årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaklio-

ner og begivenheder  på en sådan  måde, at der gives  et retvisende  billede  heraf.

Vi kommunikerer  med den øverste ledelse om blandt  andet  det planlagte  omfang  og den

tidsmæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  her-

under  eventuene  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som vi identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for 1edelsesberetningen.

Vores  konklusion  om årsregnskabet  omfatter  ikke  ledelsesberetningen,  og vi  udtrykker  ingen

form  for konklusion  med  sikkerhed  om 1edelsesberetningen.

I tilknytning  til  vores revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at læse  ledelsesberetnin-

gen og i den forbindelse  overveje,  om ledelsesberetningen  er væsentligt  inkonsistent  med  års-

regnskabet  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  oplys-

ninger  i henhold  til  årsregnskabsloven.

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

stemmelse  med årsregnskabet  og er udarbejdet  i overensstemmelse  med  årsregnskabs-

lovens  krav. Vi  har ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i lede1sesberetningen.

Odense,  den 15. marts  2018

Beierholm
Statsautorisetet  Revysionspartnerselskab

CVR-nr  32 89 54  68

Henrik  Welinder

Statsaut.  revisor
MNE-nr.  mne23366
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GF  Poppelen  Infrastruktur  ApS

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Selskabets  aktiviteter  består  i at  stille  internet  og  tv  til  rådighed  samt  udleje  driftsmidler  til

medlemmer  af  Grundejerforeningen  Poppelen..

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for  tiden  01.01.17  - 31.12.17  udviser  et  resultat  på  DKK  11.148  mod  DKK

-E44.74Ei  for  tiden  23.03.16  - 31.12.16.  Balancen  viser  en  egenkapital  på  DKK  4.166.403.

Ledelsen  finder  årets  resultat  tilfredsstillende.

Grundejerforeningen  Poppelen  har  i2017  foretaget  en  ekstra  indbetaling  på  1.540  t.DKK  plus

moms  til  dækning  af  omkostninger  i selskabet  i forbindelse  med  opstart.

Ledelsen  forventer  at  driften  i  anpartsselskabet  også  uden  ekstrabetalinger  fra

grundejerforeningens  medlemmer  over  tid  vil  hvile  i sig  selv.  Bestyrelsen  har  med  opstart  i

2018  besluttet  at  der  skal  ske  betaling  for  brug  af  internet..

Efterfølgende  begivenheder

Eft.er  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  hændelser.
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GF  Poppelen  Infrastniktur  ApS

Note

Bruttoresultat

2 Persona1eomkostninger

Resultat  før  af-  og  nedskrivninger

Af-  og  nedskrivninger  af  materiene  anlægsaktiver

Resultat  før  finansielle  poster

3 Finansiene  omkostninger

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  resultat

I alt

Resultatopgørelse

2017

DKK

23.03.16

31.12.16

DKK

481.577

o

481.577

-458.929

22.648

-11.500

11.148

-498.370

- 31.375

- 529.745

o

- 529.745

-15.000

-544.745

11.148

11.148

-544.745

-544.745
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GF  Poppelen  Infrastruktur  ApS

AKTIVER

Note

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

4 Materielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

PASSIVER

Selskabskapital

Overført  resultat

Egenkapital  i alt

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Gæld  til  tilknyttede  virksomheder

Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

5 Eventualforpligtelser

6 Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

Balance

31.12.17

DKK

31.12.16

DKK

4.341.962 4.589.291

4.341.962 4.589.291

4.341.962 4.589.291

998.065 1.182.838

998.065 1.182.838

998.065 1.182.838

5.340.027 5.772.129

200.000

3.966.403

IOO.OOO

-544.745

4.166.403 -444.745

18.000

1.155.624

o

686.827

5.498.671

31.376

1.173.624 6.216.874

1.173.624 6.216.874

5.340.027 5.772.129
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GF  Poppelen  Infrastruktur  ApS

Egenkapitalopgørelse

Beløb  i DKK

Overkurs  ved

Selskabskapital  emission

Overført

resultat

Egenkapitalopgøre1se  for  23.03.16  - 31.12.16

Indskudskapital  i forbindelse  med  stiftelse

Forslag  til  resultatdisponering

Saldo  pr.  31.12.16

IOO.OOO

o

IOO.OOO

o

o

o

o

-'344.745

- E44.74E

Egenkapitalopgørelse  for  01.01.17  - 31.12.17

Saldo  pr.  01.01.17

Fondsforhøjelse

Øvrige  egenkapitaToevægelser

Forslag  til  resultatdisponering

Saldo  pr.  31.12.17

IOO.OOO

IOO.OOO

o

o

200.000

o

4.500.000

-4.500.000

o

o

-544.745

o

4.500.000

11.148

3.966.403
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GF  Poppelen  Infrastniktur  ApS

Noter

1.  Særlige  poster

Særlige  poster  er indtægter  og omkostninger,  der  ez sæylige  på  gtund  af deres  stønelse  og

art.  Der  har  i regnskabsåret  været  følgende  særlige  poster:

Indregnetiresultatopgørelsen  23.03.16

Særligeposter:  under:  2017  31.12.16

Ekstra  betaling  fra

Grundejerforeningen

Poppelen Nettoomsætning 1.540.000 o

2.  Personaleomkostninger

Lønninger o 31.375

Gennemsnitligt  antal  beskæftigede  i året o o

3.  Finansielle  omkostninger

Renter,  tilknyttede  virksomheder 11.500 15.000
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GF  Poppelen  Infrastruktur  ApS

Noter

4.  Materielle  anlægsaktiver

Beløb  i DKK

Andre  anlæg,

driftsmateriel

og  inventar

Kostpris  pr.  01.01.17

Tilgang  i året

Kostpris  pr.  31.12.17

Afskrivninger  i året

Af-  og  nedskrivninger  pr.  31.12.17

Regnskabsmæssig  værdi  pr.  31.12.17

4.589.291

211.600

4.800.891

- 458.929

-458.929

4.341.962

5.  Eventualforpligtelser

Selskabet  har  indgået  aftale  om  administration  med  Lalandia  A/S,  der  løber  2018  ud  med  en

årlig  betaling  på  127  t.DKK.

Der  er indgået  en aftale  med  Stofa  Erhverv  A/S  om  levering  af internet/tg  der  løber  frem  til

2026  med  en  årlig  betaling  på  ca.  2,3  m.DKK.  Beløbet  pristalsreguleres.

6.  Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

Selskabet  har  ikke  stillet  pant  eller  anden  sikkerhed  i aktiver.
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GF  Poppelen  Infrastruktur  ApS

Noter

7.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagl  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for  virksomheder  i regn-

skabsklasse  B med  tilvalg  af bestemmelser  fra  en  højere  regnskabsklasse.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes

værdireguleringer  af finansielle  aktiver  og  forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligele-

des  alle  omkostninger,  herunder  afskrivninger  og  nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligl,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  selskabet,  og aktivets  værdi  kan  måles  pålideligl..  Forpligtelser  indregnes  i balancen,

når det er sandsynligi.,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  selskabet,  og forpligtelsens

værdi  kan  måIles  pålideligt.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og forpligtelser  til  kostpris.

Efterfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for hver  enkelt  regn-

skabspost.

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

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

RESULT  ATOPGØRELSE

Bruttoresultat

Bruttoresultat  indeholder  nettoomsætning  og omkostninger  til  råvarer  og hjælpematerialer

samt  andre  eksterne  omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter  vedrørende  salg  af tjenesteydelser  indregnes  i takt  med  levering  af tjeneste-

ydelserne.  Nettoomsætningen  måles  til  salgsværdien  af det  fastsatte  vederlag  ekskl.  moms

og afgifter  opkrævet  på  vegne  af  tredjemand  samt  med  fradrag  af rabatter.

14



GF  Poppelen  Infrastruktur  ApS

Noter

7. Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Omkostninger  til  råvarer  og hjælpematerialer

Omkostninger  til råvarer  og hjælpematerialer  omfatter  årets forbrug  af råvarer  og  hjælpema-

terialer  med  tinæg  af eventuelle  forskydninger  i lagerbeholdningen,  herunder  evt.  svind.

Under  omkostninger  til  råvarer  og hjælpematerialer  indregnes  tillige  nedskrivninger  på  lager-

beholdninger  af råvarer  og hjælpematerialer  i det omfang,  de ikke overstiger  normale  ned-

skrivninger.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til  distribution,  salg  og  reklame,  admi-

nistration,  lokaler  og tab på debitorer  i det omfang,  de ikke  overstiger  normale  nedskrivnin-

ger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger  omfatter  løn,  gager  samt  øvrige  personalerelaterede  omkostninger.

Af-  og nedskrivninger

Afskrivninger  på materiene  anlægsaktiver  tilsigter,  at der sker systematisk  afskrivning  over

aktivernes  forventede  brugstid.  Der foretages  lineære afskrivninger  baseret  på følgende

brugstider  og restværdier:

Rest-

Brugstid,  værdi,

år procent

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar 3-10 o

Afskrivningsgrundlaget  er aktivets  kostpris  fratrukket  forventet  restværdi  ved afsluttet

brugstid.  Afskrivningsgrund1aget  reduceres  endvidere  med  eventuelle  nedskrivninger.

Brugstiden  og restværdien  fastsaettes,  når aktivet  er klar  til  brug,  og revurderes  årligt.

Nedskrivninger  af materiene  anlægsakt.iver  foretages  efter  anvendt  regnskabspraksis  omtalt  i

afsnittet  "Nedskrivning  af  anlægsaktiver".

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansiene  poster  indregnes  renteindtægter  og renteomkostninger  m.v.
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Skat  af  årets  resultat

Arets  aktuelle  og udskudte  skatter  indregnes  i resultatopgørelsen  som  skat  af årets  resultat

med  den  del, der  kan  henføres  til  årets  resultat,  og direkte  i egenkapitalen  med  den  del, der

kan  henføres  til  poster  indregnet  direkte  i egenkapitalen.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materielle  anlægsaktiver  omfatter  andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar.

Materiene anlægsakt.iver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  af- og

nedskrivninger.

Kostprisen  omfatter  anskaffelsesprisen  samt  omkostninger  direkte  tilknyttet  anskaffelsen

indtil  aktivet  er klar  til  brug.  Renter  af lån  til  at finansiere  fremstillingen  indregnes  ikke  i

kostprisen.

Materiene anlægsaktiver  afskrives  lineært  baseret  på brugstider  og  restværdier,  som  fremgår

af afsnittet  "Af-  og  nedskrivninger".

Gevinster  ener  tab  ved  afhændelse  af  materiene  anlægsaktiver  opgøres  som  forskellen  mellem

en eventuel  salgspris  med  'rradrag  af salgsomkostninger  og den  regnskabsmæssige  værdi  på

salgstidspunktet  fratrukket  eventuene  omkostninger  til  bortskaffelse.

Nedskrivning  af  anlægsaktiver

Den  regnskabsmæssige  værdi  af  anlægsaktiver,  der  ikke  måles  til  dagsværdi,  vurderes  årligt.

for  indikationer  på  værdiforringelse  ud  over  det,  som  udtrykkes  ved  afskrivning.

Hvis  selskabets  realiserede  afkast  af et aktiv  eller  en gruppe  af aktiver  er lavere  end  forven-

tet,  anses  dette  som  en indikation  på  værdiforringelse.

Foreligger  der  indikationer  på værdiforringelse,  foretages  nedskrivningstest  af hvert  enkelt

aktiv  henholdsvis  hver  gruppe  af akt.iver.

Der  foretages  nedskrivning  til  genindvindingsværdien,  hvis  denne  er lavere  end  den  regn-

skabsmæssige  værdi.
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Som  genindvindingsværdi  anvendes  den  højeste  værdi  af  nettosalgspris  og  kapitalvæzdi.  Ka-

pitalværdien  opgøres  som  nutidsværdien  af  de  forventede  nettopengestrømme  fra  anvendel-

sen  af aktivet  ener akf.ivgruppen  samt  forventede  nettopengestrømme  ved  salg  af  aktivet  el-

ler  aktivgruppen  efter  endt  hrugstid.

Nedskrivninger  tilbageføres,  når  begrundelsen  for  nedskrivningen  ikke  længere  består.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til  amortisexet  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende

værdi  med  fradrag  af  nedskrivninger  til  imødegåelse  af  tab.

Nedskrivninger  til  imødegåelse  af tab  opgøxes  på  grundlag  af en  individuel  vurdering  af de

enkelte  tilgodehavender,  når  der  på  individuelt  niveau  foreligger  en  objekt.iv  indikation  på,  at

et  tilgodehavende  er værdiforringet.

Aktuelle  og  udskudte  skatter

Skyldig  og  tilgodehavende  akt.uel  skat  indregnes  i balancen  som  beregnet  skat  af  årets  skat-

tepliglige  indkomst,  reguleret  for  betalte  acontoskatter.

Udskudte  skatteforpligtelser  og  udskudte  skatteaktiver  beregnes  af  ane  midlertidige  forskene

meIllem  regnskabsmæssige  og  skattemæssige  værdier  af  aktiver  og  forpligtelser.  Der  indreg-

nes  dog  ikke  udskudt  skat  af  midlertidige  forskene  vedrørende  skattemæssigt  ikke  afskriv-

ningsberettiget  goodwill  samt  andre  poster,  hvor  midlertidige  forskene,  bortset  fra  virksom-

hedsovertagelser,  er opstået  på  anskaffelsestidspunktet  uden  at have  effekt  på  resultat  eller

skattepligtig  indkomst.  I de  tilfælde,  hvor  opgørelse  af  skatteværdien  kan  foretages  efter  for-

skellige  beskatningsregler,  måles  udskudt  skat  på  grundlag  af den  af  ledelsen  planlagte  an-

vendelse  af  akf.ivet  henholdsvis  afvikling  af  forpligl;elsen.

Udskudte  skatteaktiver  indregnes  med  den  værdi,  de  efter  vurdering  forventes  at  kunne  rea-

liseres  til  ved  modregning  i udskudte  skatteforpligtelser  eller  ved  udligning  i skat  af  frem-

tidig  indtjening.

Udskudt  skat  måles  på  grundlag  af de skatteregler  og  skattesatser,  der  med  balancedagens

lovgivning  vil  være  gældende,  når  den  udslaidte  skat  forventes  udløst  som  aktuel  skat.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til  gæl-

dens  pålydende  værdi.
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