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Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt 
årsrapporten for regnskabsåret 1. januar-31. december 2020 for CEJ 
Aarhus A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af 
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 
samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende 
redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

LEDELSESPÅTEGNING 

København, 23. februar 2021

LEDELSESPÅTEGNING

Til kapitalejeren i CEJ Aarhus A/S

DEN UAFHÆNGIGE 
REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

REVISIONSPÅTEGNING 

GRUNDLAG FOR KONKLUSION
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderlige re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i re visionspåtegningens afsnit "Revisors 
ansvar for revisionen af regnskabet". 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 grund lag for vores konklusion.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNING
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu sion med sikkerhed om 
ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin delse overveje, om ledelsesberetningen 
er væsentligt inkonsistent med 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 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 væ sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

KONKLUSION 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og finan sielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2020 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for CEJ Aarhus A/S for regnskabsåret 1. januar-31. 
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og 
noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

Direktion

Anne Marie Oksen

Bestyrelse

Per Wetke Hallgren 
formand

Michael Christiansen Judy Jakobsen

Claus Okholm
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Den uafhængige revisors påtegning 

REVISIONSPÅTEGNING 

LEDELSENS ANSVAR FOR REGNSKABET
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel se med årsregnskabsloven. Ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigel ser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 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 REGNSKABET
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma tion, 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 brugerne træffer på grundlag 
af regnskabet.

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 regnskabet, 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 fejlinfor mation forårsaget 
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions  handlinger, 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 regn skabsmæssige skøn og tilknyttede 
oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på 
grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for bundet 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 regnskabet 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 regnskabet, herunder noteoplysnin gerne, samt om regnskabet afspejler de 
underliggende transaktioner 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 place ring af revisionen samt betydelige 
revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Hellerup, 23. februar 2021 
PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 77 12 31

Selskabet 
CEJ Aarhus A/S  
Børglumvej 13
8240 Risskov

CVR-nr.: 34 20 64 65
Regnskabsperiode: 1. januar-31. december
Stiftet: 28. december 2011 
Regnskabsår: 9. regnskabsår 
Hjemstedskommune: Aarhus

Bestyrelse 
Per Wetke Hallgren, formand  
Michael Christiansen
Judy Jakobsen  
Claus Okholm

Direktion
Anne Marie Oksen

Revision 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Strandvejen 44
2900 Hellerup

SELSKABSOPLYSNINGER 

SELSKABSOPLYSNINGER

Jesper Wiinholt 
statsautoriseret revisor 
mne13914

Maj-Britt Nørskov Nannestad 
statsautoriseret revisor 
mne32198
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Anne Marie Oksen, Adm. direktør

LEDELSESBERETNING

VÆSENTLIGE AKTIVITETER
Selskabets hovedaktivitet består i at drive ejendomsadministration samt dermed beslægtet virksomhed.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD
Årets bruttofortjeneste udgør 8.864 t.kr. mod 8.710 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 1.292 t.kr. 
mod 497 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har i finansielle termer kun været begrænset påvirket af Covid-19 pandemien.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle 
stilling væsentligt.

LEDELSESBERETNING



DKK Note 2020 2019

Bruttofortjeneste 8.863.904 8.709.922

Personaleomkostninger 1 -7.067.268 -7.956.243

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -128.365 -102.831

Resultat før finansielle poster 1.668.271 650.848

Finansielle omkostninger -11.456 -14.893

Resultat før skat 1.656.815 635.955

Skat af årets resultat 2 -364.660 -138.690

Årets resultat 1.292.155 497.265

DKK Note 2020 2019

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 241.957 312.156

Indretning af lejede lokaler 217.121 184.888

Materielle anlægsaktiver 3 459.078 497.044

Anlægsaktiver 459.078 497.044

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 56.060 195.309

Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder 2.905.553 1.095.764

Andre tilgodehavender 748.158 269.155

Udskudt skatteaktiv 5 0 25.025

Periodeafgrænsningsposter 26.721 45.809

Tilgodehavender 3.736.492 1.631.062

Likvide beholdninger 1.482.102 561.712

Omsætningsaktiver 5.218.594 2.192.774

Aktiver 5.677.672 2.689.818

AKTIVER

RESULTATDISPONERING

Overført resultat 1.292.155 497.265

1.292.155 497.265

Forslag til resultatdisponering

10 11

RESULTATOPGØRELSE

RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER

BALANCE: Aktiver 

BALANCE  
31. DECEMBER



DKK Note 2020 2019

Selskabskapital 1.200.000 1.200.000

Overført resultat 949.767 -342.388

Egenkapital 4 2.149.767 857.612

Hensættelse til udskudt skat 5 22.087 0

Hensatte forpligtelser 22.087 0

Anden gæld 0 316.552

Langfristede gældsforpligtelser 6 0 316.552

Leverandører af varer og tjenesteydelser 71.759 38.035

Anden gæld 6 3.434.059 1.477.619

Kortfristede gældsforpligtelser 3.505.818 1.515.654

Gældsforpligtelser 3.505.818 1.832.206

Passiver 5.677.672 2.689.818

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 7

Nærtstående parter 8

Anvendt regnskabspraksis 9

PASSIVER

DKK Selskabskapital Overført resultat I alt

Egenkapital 1. januar 1.200.000 -342.388 857.612

Årets resultat 0 1.292.155 1.292.155

Egenkapital 31. december 1.200.000 949.767 2.149.767

DKK Selskabskapital Overført resultat I alt

Egenkapital 1. januar 1.200.000 -839.653 360.347

Årets resultat 0 497.265 497.265

Egenkapital 31. december 1.200.000 -342.388 857.612

2020

2019

12 13

BALANCE: Passiver

BALANCE  
31. DECEMBER

EGENKAPITALOPGØRELSE

EGENKAPITALOPGØRELSE



1 Personaleomkostninger

DKK 2020 2019

Lønninger 6.054.097 6.817.113

Pensioner 740.760 872.377

Andre omkostninger til social sikring 177.881 153.348

Andre personaleomkostninger 94.530 113.405

7.067.268 7.956.243 

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 20 19

2 Skat af årets resultat

DKK 2020 2019

Årets aktuelle skat, sambeskatningsbidrag 317.548 0

Årets udskudte skat 47.112 138.690 

364.660 138.690 

3 Materielle anlægsaktiver

DKK
Andre anlæg, driftsmateriel 

og invetar
Indretning af lejede 

lokaler

Kostpris 1. januar 1.898.458 200.470

Tilgang i årets løb 31.119 59.280

Kostpris 31. december 1.929.577 259.750

Ned- og afskrivninger 1. januar 1.586.302 15.582

Årets afskrivninger 101.318 27.047

Ned- og afskrivninger 31. december 1.687.620 42.629

Regnskabsmæssig værdi 31. december 241.957 217.121

4 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 1.200 aktier á nominelt DKK 1.000. lngen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

5 Hensættelse af udskudt skat

DKK 2020 2019

Materielle anlægsaktiver 22.087 19.575

Skattemæssigt underskud til fremførsel 0 -44.600

Overført til udskudt skatteaktiv 0 25.025

22.087 0

Regnskabsmæssig værdi 0 25.025

 
Udskudt skatteaktiv

Opgjort skatteaktiv

 
 
 

0 25.025

Udskudt skat er afsat med 22% svarende til den aktuelle skattesats.

14 15

NOTER

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

NOTER

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET



6 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

Anden gæld
 
DKK

Efter 5 år 0 316.552

Langfristet del 0 316.552

Inden for 1 år 0 14.985

Øvrig kortfristet gæld 3.434.059 1.462.634

Kortfristet del 3.434.059 1.477.619

3.434.059 1.794.171

7 Eventualposter og øvrige økonomiske  
forpligtelser

DKK 2020 2019

Lejeforpligtelser

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en uopsigeligheds-
periode på 5 måneder. Samlede fremtidige huslejeydelser:

Inden for 1 år 

Mellem 1 og 5 år

Efter 5 år

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en estimeret
fraflytningsforpligtelse

239.129

0 

0

 

213.260

576.236

240.098 

0

 

213.000

Andre eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter fra og med 1. juli 2012 solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst
mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for CEJ Ejendomsadministration A/S,
der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk
for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter
og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Der påhviler ikke selskabet sikkerhedsstillelser og pantsætninger pr. 31. december 2020.

239.129 816.334

16 17

NOTER

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

NOTER

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET



9 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for CEJ Aarhus A/S for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksom-
heder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2020 er aflagt i DKK.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver 
og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der 
er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som 
følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

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

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måIes til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over 
løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den alkumulerede 
afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og gevinst over løbetiden.

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

8 Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 
5% af selskabskapitalen:

CEJ Ejendomsadministration A/S

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernrapporten for følgende fond: Navn
C.E. Jensens Fond

 
Hjemsted
Meldahlsgade 5, 1.  
1613 København V

Koncernrapporten for C.E. Jensens Fond kan rekvieres på fondens adresse.

18 19

NOTER

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

NOTER

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET



9 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at 
blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede 
brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-10 år
Indretning af lejede lokaler: 5 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

NEDSKRIVNING AF ANLÆGSAKTIVER
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse 
udover det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel 
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringer, licenser 
og abonnementer.

UDSKUDTE SKATTEAKTIVER OG -FORPLIGTELSER
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæs-
sig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forplig-
telsen.

Udskudte skatteaktiver 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 resulta-
topgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.

9 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatopgørelsen

NETTOOMSÆTNING
Nettoomsætningen ved salg af administrationsydelser indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses at 
være tilfældet, når:

• levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb,
• der foreligger en forpligtende salgsaftale,
• salgsprisen er fastlagt, og
• indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget.

Serviceydelser indregnes i takt med udførelse af den service, som kontrakten vedrører ved anvendelse af produktionsmetoden, 
hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte serviceydelse. Metoden anvendes, når de samlede indtægter 
og omkostninger på serviceydelsen og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de 
økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet. Som færdiggørelsesgrad anvendes afholdte omkostninger i forhold til 
de forventede samlede omkostninger på serviceydelsen.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse 
med salget.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og administration mv.

BRUTTOFORTJENESTE
Bruttoresultatet opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af nettoomsætning og andre eksterne 
omkostninger.

PERSONALEOMKOSTNINGER
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

AF- OG NEDSKRIVNINGER
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

ANDRE DRIFTSINDTÆGTER/-OMKOSTNINGER
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hoveda-
ktivitet, herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

FINALSIELLE POSTER
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan 
henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
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9 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
 
AKTUELLE SKATTETILGODEHAVENDER OG -FORPLIGTELSER
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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteord-
ningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

FINANSIELLE GÆLDSFORPLIGTELSER
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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