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Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 for
Maskinmestrenes Forening.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 30.06.17 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 11. januar 2018

Bestyrelsen

Jan Rose Andresen

Niels Larsen
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Næstformand

Bertel Johansen
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Morten Bastrup Kold

Peter Buch Dubery

Henrik Amstrup Lauritsen

Lars Hansen

Eske Bach Kjeldal

Klaus Rasmussen

Morten Lyngsaa Madsen
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Kritiske revisorers erklæring

I tilslutning til den af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab foretagne revision,
har vi i årets løb foretaget gennemgang af bilag samt revision af udvalgte områder, uden at
dette har givet anledning til bemærkninger om forhold, der ikke er bragt på plads.
Vores erklæring afgives ikke sammen med statsaut. revisor Keld Hasle Jakobsen fra
Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, idet vi som lægmandsrevisorer ikke er
omfattet af revisorlovgivningens krav til f.eks. uddannelse som godkendt revisor eller
dokumentation af vores arbejde forud for afgivelse af erklæring.

København, den 11. januar 2018

Poul-Henrik Appelqvist

Hans Ørum Andersen

Kritisk revisor

Kritisk revisor
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Maskinmestrenes Forening

Konklusion med forbehold
Vi har revideret årsregnskabet for Maskinmestrenes Forening for regnskabsåret 01.07.16 30.06.17, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningen af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.17 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion med forbehold
Foreningen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter medtaget budgettal.
Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision, hvorfor
medtagelse af budgettallene er i strid med årsregnksabsloven. Vi tager forbehold for den
fejlagtige præsentation af den ikke reviderede information.
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 foreningen 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 med forbehold.

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 foreningens 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 foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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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 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 foreningens 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 foreningens 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 foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
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• 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 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.
Som det fremgår af afsnittet ”Grundlag for konklusion med forbehold”, er vores konklusion
om årsregnskabet dog modificeret som følge af medtaget budgettal i resultatopgørelsen og
noter.

Aarhus, den 11. januar 2018
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Keld Hasle Jakobsen
Statsaut. revisor
MNE-nr. 7463
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Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Maskinmestrenes Forening er en dimittendorganisation for maskinmestre og dual purpose
skibsofficerer, der er uddannede eller fortsat under uddannelse på maskinmesterskole eller et
maritimt uddannelsescenter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.07.16 - 30.06.17 udviser et resultat på DKK 735.092 mod DKK
-679.595 for tiden 01.07.15 - 30.06.16. Balancen viser en egenkapital på DKK 73.078.316.
Årets resultat før skat er t.DKK 1.135 bedre end budgetteret og er især påvirket af finansielle
poster på t.DKK 2.979, der er t.DKK 2.229 højere end budgetteret og næsten DKK 3,4 mio
bedre end i 2015/16.
Foreningen har realiseret en indtægtsfremgang i 2016/17 på t.DKK 1.009. Der er dog samlet
set sket en tilsvarende forøgelse i foreningens afholdte driftsomkostninger m.v. på t.DKK
2.423 i forhold til 2015/16.
Foreningens egenkapital er pr. 30. juni 2017 påvirket af en opskrivning i 2016/17 på t.DKK
2.356 efter skat af foreningens ejendom på Sankt Annæ Plads.
Udviklingen i antallet af foreningens medlemmer medio juni kan skitseres således:

Aktive
Seniorer
Studerende
I alt

2017

2016

2015

2014

2013

8.333
1.497
2.882

8.015
1.485
2.856

7.716
1.462
2.651

7.500
1.423
2.324

7.224
1.388
2.176

12.712

12.356

11.829

11.247

10.788

Efterfølgende begivenheder
På foreningens bestyrelsesmøde den 1. december 2017 er Per Jørgensen fratrådt som
bestyrelsesformand for Maskinmestrenes Forening. På samme bestyrelsesmøde er
næstformand Jan Rose Andresen tiltrådt som fungerende bestyrelsesformand. Niels Larsen
er på samme møde tiltrådt som ny fungerende næstformand for bestyrelsen.
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Resultatopgørelse

1

Nettoomsætning

2

Andre driftsindtægter

4
5

20.489.200 19.640.000

19.584.413

4.402.500

4.147.188

Indtægter i alt

24.740.865 24.042.500

23.731.601

Andre eksterne omkostninger

-16.912.008

-15.387.500

-15.161.156

Bruttofortjeneste

7.828.857

8.655.000

8.570.445

Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger af immaterielle og
materielle anlægsaktiver

-9.016.084

-9.000.000

-8.526.036

-656.877

-405.000

-475.221

-1.844.104

-750.000

-430.812

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

2.984.744
-6.042

750.000
0

2.538.740
-2.947.023

Finansielle poster i alt

2.978.702

750.000

-408.283

Resultat før skat

1.134.598

0

-839.095

Skat af årets resultat

-399.506

0

159.500

Årets resultat

735.092

0

-679.595

735.092

0

-679.595

735.092

0

-679.595

-673.291
1.408.383

0
0

-137.084
-542.511

735.092

0

-679.595

Resultat før finansielle poster

6

2015/16
DKK

2016/17
DKK

Note

3

Ikke
revideret
budget
2016/17
DKK

4.251.665

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
I alt
foreslås af bestyrelsen disponeret således:
Foreningsandel
Reservefondens andel
Disponeret
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Balance

AKTIVER
30.06.17
DKK

30.06.16
DKK

257.255

408.809

257.255

408.809

45.000.000
314.691

42.000.000
324.121

Materielle anlægsaktiver i alt

45.314.691

42.324.121

Anlægsaktiver i alt

45.571.946

42.732.930

274.595

617.446

274.595

617.446

900.934
653.744
151.775
162.381
1.012.485

638.848
603.435
73.051
7.518
775.870

Tilgodehavender i alt

2.881.319

2.098.722

Andre værdipapirer og kapitalandele

30.024.179

27.436.868

30.024.179

27.436.868

Indestående i kreditinstitutter

435.444

1.250.351

Likvide beholdninger i alt

435.444

1.250.351

Omsætningsaktiver i alt

33.615.537

31.403.387

Aktiver i alt

79.187.483

74.136.317

Note

Erhvervede rettigheder
7

Immaterielle anlægsaktiver i alt
Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

8

Håndbøger
Varebeholdninger i alt
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Periodeafgrænsningsposter

Værdipapirer og kapitalandele i alt
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Balance

PASSIVER
30.06.17
DKK

30.06.16
DKK

57.927.381
14.415.843
735.092

58.606.976
12.060.331
-679.595

73.078.316

69.987.712

Hensættelser til udskudt skat

2.285.800

1.631.800

Hensatte forpligtelser i alt

2.285.800

1.631.800

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

2.337.074
1.412.009
74.284

1.079.409
1.303.805
133.591

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.823.367

2.516.805

Gældsforpligtelser i alt

3.823.367

2.516.805

79.187.483

74.136.317

Note

9
9
9

Foreningskapital
Reserve for opskrivninger
Årets resultat
Egenkapital i alt

10

Passiver i alt

11
12
13

Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
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Noter

2016/17
DKK

Ikke
revideret
budget
2016/17
DKK

2015/16
DKK

Kontingenter
Administration, udenlandske maskinmestre
Indmeldelsesgebyrer

18.890.977
1.598.223
0

18.100.000
1.500.000
40.000

18.190.460
1.347.053
46.900

I alt

20.489.200

19.640.000

19.584.413

Annonceindtægter
Karrierevejen
Annonceprovision
Jobfinderindtægter
Uddannelsestilskud AKUT
Antenneleje
Juridisk assistance
Administration, ejendom og legat
Huslejeindtægter
Salg af håndbog
Tilskud til medlemsmøder
Salg af cykeltøj
Salg af WEB annoncer
Diverse indtægter

2.562.072
443.900
-702.008
166.377
353.845
59.730
47.484
67.500
810.372
94.256
295.943
3.569
48.625
0

2.750.000
600.000
-600.000
150.000
125.000
55.000
150.000
67.500
750.000
100.000
200.000
5.000
50.000
0

2.649.567
480.900
-723.527
164.562
205.095
56.371
106.771
67.500
782.832
101.765
162.500
679
74.295
17.878

I alt

4.251.665

4.402.500

4.147.188

1. Nettoomsætning

Nettoomsætningen fordeler sig således på aktiviteter:

2. Andre driftsindtægter
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Noter

2016/17
DKK

Ikke
revideret
budget
2016/17
DKK

2015/16
DKK

5.505.984
1.331.358
1.336.320
786.039
3.487.713
-317.394
4.781.988

5.850.000
1.300.000
1.075.000
982.500
2.960.000
-1.480.000
4.700.000

5.638.324
1.188.435
1.225.605
703.567
3.165.625
-736.270
3.975.870

16.912.008

15.387.500

15.161.156

3. Andre eksterne omkostninger
Kommunikationsvirksomhed
Politisk virksomhed
Forhandlingsvirksomhed
Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger
Konference- og uddannelsesvirksomhed
Faglig virksomhed
I alt
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Noter

2016/17
DKK

Ikke
revideret
budget
2016/17
DKK

2015/16
DKK

Gager
Ændring i feriepengeforpligtelse
Refunderede sygedagpenge

8.030.228
41.583
-431.383

0
0
0

7.307.293
-21.691
-48.266

Lønninger i alt

7.640.428

0

7.237.336

Pensioner, andre

847.030

0

799.661

Pensioner i alt

847.030

0

799.661

Andre omkostninger til social sikring
ATP-bidrag

67.754
460.872

0
0

67.271
421.768

Andre omkostninger til social sikring i alt

528.626

0

489.039

9.016.084

9.000.000

8.526.036

4. Personaleomkostninger
Lønninger:

Pensioner:

Andre omkostninger til social sikring:

I alt
Gennemsnitligt antal beskæftigede i året

16

17
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Noter

2016/17
DKK

Ikke
revideret
budget
2016/17
DKK

2015/16
DKK

Afskrivning på erhvervede rettigheder
Afskrivning på bygninger
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og
inventar

151.554
408.943

0
0

46.308
362.817

96.380

0

66.096

I alt

656.877

405.000

475.221

Årets aktuelle skat
Årets regulering af udskudt skat

409.706
-10.200

0
0

0
-159.500

I alt

399.506

0

-159.500

5. Af- og nedskrivninger af immaterielle og
materielle anlægsaktiver

6. Skat af årets resultat

7. Immaterielle anlægsaktiver

Beløb i DKK

Erhvervede rettigheder

Kostpris pr. 01.07.16

455.117

Kostpris pr. 30.06.17

455.117

Af- og nedskrivninger pr. 01.07.16
Afskrivninger i året

-46.308
-151.554

Af- og nedskrivninger pr. 30.06.17

-197.862

Regnskabsmæssig værdi pr. 30.06.17

257.255
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Noter

8. Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris pr. 01.07.16
Tilgang i året

31.368.548
389.231

3.267.479
86.950

Kostpris pr. 30.06.17

31.757.779

3.354.429

Opskrivninger pr. 01.07.16
Opskrivninger i året

14.456.450
3.019.712

0
0

Opskrivninger pr. 30.06.17

17.476.162

0

Af- og nedskrivninger pr. 01.07.16
Afskrivninger i året

-3.824.998
-408.943

-2.943.358
-96.380

Af- og nedskrivninger pr. 30.06.17

-4.233.941

-3.039.738

Regnskabsmæssig værdi pr. 30.06.17

45.000.000

314.691

Beløb i DKK
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Noter

9. Egenkapital

Foreningskapital

Reserve for
opskrivninger

Årets
resultat

I alt

Egenkapital pr. 01.07.16
Forslag til resultatdisponering

12.299.645
0

0
0

0
-673.291

12.299.645
-701.421

Saldo pr. 30.06.17

12.299.645

0

-673.291

11.598.224

Egenkapital pr. 01.07.16
Forslag til resultatdisponering
Årets opskrivning, ejendom

45.627.736
0
0

12.060.331
0
2.355.512

0
1.408.383
0

57.688.067
1.408.383
2.355.512

Saldo pr. 30.06.17

45.627.736

14.415.843

1.408.383

61.451.962

I alt

57.927.381

14.415.843

735.092

73.050.186

Beløb i DKK
Foreningen 01.07.16 - 30.06.17

Reservefonden 01.07.16 - 30.06.17

30.06.17
DKK

30.06.16
DKK

Udskudt skat pr. 01.07.16
Udskudt skat indregnet i resultatopgørelsen
Udskudt skat indregnet på egenkapitalen

1.631.800
-10.200
664.200

852.800
-159.500
938.500

Udskudt skat pr. 30.06.17

2.285.800

1.631.800

10. Udskudt skat
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11. Eventualforpligtelser
Leasingforpligtelser
Foreningen har indgået service- og vedligeholdelseskontrakter m.v. med it-leverandører og
den årlige ydelse udgør t.DKK 520.

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Foreningen har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver.

13. Nærtstående parter

Beløb i DKK

Tilgodehavender
hos medlemmer
af bestyrelsen

Kostpris pr. 01.07.16
Indbetalt i årets løb
Udbetalt i årets løb

7.518
-286.528
441.391

Kostpris pr. 30.06.17

162.381
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14. Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse .

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Foreningen har implementeret ændringerne til årsregnskabsloven, jf. lov nr. 738 om ændring
af årsregnskabsloven m.v. af 1. juni 2015. Dette omfatter nye og ændrede oplysnings- og præsentationskrav samt ændringer i indregnings-, målings- og klassifikationsbestemmelser.
Ændringer til bestemmelserne for indregning og måling samt klassifikation er følgende:
Revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver
Restværdier for materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid er hidtil fastsat på aktivets
anskaffelsestidspunkt. Der skal fremover foretages en årlig revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver. I overensstemmelse med overgangsbekendtgørelsens § 4 revurderes
restværdien af materielle anlægsaktiver første gang i regnskabsåret 01.07.16 - 30.06.17 som
en ændring i anvendt regnskabspraksis. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal. Den ændrede regnskabspraksis indebærer ingen påvirkning af årets resultat,
egenkapital eller balancesum.
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse er hidtil indregnet under andre
tilgodehavender. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse indregnes fremover i
en særskilt post i balancen. Sammenligningstalllene er ændret i overensstemmelse med den
nye praksis. Den ændrede regnskabspraksis indebærer ingen påvirkning af årets resultat,
egenkapital og balancesum.
Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til
sidste 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 ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
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14. Anvendt regnskabspraksis - fortsat I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,
når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver
enkelt regnskabspost.
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.

LEASINGKONTRAKTER
Leasingydelser vedrørende operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

RESULTATOPGØRELSE
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og andre driftsindtægter samt andre eksterne
omkostninger.

Nettoomsætning
Foreningens nettoomsætning består af kontingentindtægter fra foreningens medlemmer.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
aktiviteter, herunder lejeindtægter, negativ goodwill og gevinster ved salg af immaterielle og
materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.
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14. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk
afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret
på følgende brugstider og restværdier:
RestBrugstid, værdi,
år procent
Erhvervede rettigheder
Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3
100
5

0
13
0

Grunde afskrives ikke.
Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet
brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.
Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.
Nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt
regnskabspraksis omtalt i afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Andre finansielle poster
Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, gevinster og
tab på andre værdipapirer og kapitalandele m.v.

Skat af årets resultat
Årets 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.
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14. Anvendt regnskabspraksis - fortsat BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede rettigheder
Erhvervede rettigheder måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Erhvervede rettigheder afskrives lineært baseret på brugstider, som fremgår af afsnittet ”Afog nedskrivninger”.
Gevinster og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og
inventar.
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris, dog for grunde og bygninger med
tillæg af opskrivninger til dagsværdi med indregning i egenkapitalen under reserve for
opskrivninger, og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ved beregning af
dagsværdien for grunde og bygninger anvendes en individuelt fastsat diskonteringsfaktor
ved en kapitalisering af et markedsbaseret driftsafkast af ejendommen. Der er anvendt en
valuar i forbindelse med fastsættelse af dagsværdien.
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.
Kostprisen for et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.
Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår
af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.
Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.
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14. Anvendt regnskabspraksis - fortsat 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 foreningens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.
Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Der nedskrives til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de
enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende er værdiforringet.
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14. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital
Reserve for opskrivninger omfatter opskrivning af grunde og bygninger til dagsværdi.
Reserven måles med fradrag af udskudt skat og reduceres med afskrivninger på de
opskrevne aktiver. Ved afhændelse af aktiverne overføres det resterende beløb fra reserve for
opskrivninger til overført resultat.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.
Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller
skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
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.
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14. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger
vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.
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