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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2021 for Miracle 42 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 25. maj 2022

Direktion      

Johnny Bjørndahl Klostergaard

direktør

Bestyrelse      

Henrik Vestergaard Kastbjerg

formand

Steen Spedtsberg Knudsen

næstformand

Mikael Kjærgaard
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Miracle 42 A/S

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Miracle 42 A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der om-

fatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis

(”regnskabet”).

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 International Ethics Standards Board for Accountants´ internationale retningslin-

jer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, lige-

som vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores op-

fattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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, den 25. maj 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Jacob Fromm Christiansen

statsautoriseret revisor

mne18628

Henrik Junker Andersen

statsautoriseret revisor

mne42818
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Selskabsoplysninger

Selskabet Miracle 42 A/S

Borupvang 5C, st.

2750 Ballerup

Hjemmeside: https://www.miracle42.dk/

CVR-nr.: 40 11 17 51

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Ballerup

Bestyrelse Henrik Vestergaard Kastbjerg, formand

Steen Spedtsberg Knudsen

Mikael Kjærgaard

Direktion Johnny Bjørndahl Klostergaard

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Strandvejen 44

2900  Hellerup
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2021

DKK

2020

DKK

Bruttofortjeneste 87.876.304 55.417.455

Personaleomkostninger 3 -67.945.461 -39.316.784

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver -6.335.030 -5.983.920

Resultat før finansielle poster 13.595.813 10.116.751

Finansielle indtægter 14.850 0

Finansielle omkostninger -344.865 -127.115

Resultat før skat 13.265.798 9.989.636

Skat af årets resultat 4 -2.885.783 -2.209.602

Årets resultat 10.380.015 7.780.034

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering  

Foreslået udbytte for regnskabsåret 10.000.000 8.000.000

Overført resultat 380.015 -219.966

10.380.015 7.780.034
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2021

DKK

2020

DKK

Færdiggjorte udviklingsprojekter 616.000 0

Goodwill 9.200.004 13.800.006

Immaterielle anlægsaktiver 5 9.816.004 13.800.006

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.850.344 3.382.192

Indretning af lejede lokaler 33.775 0

Materielle anlægsaktiver 6 2.884.119 3.382.192

Deposita 219.238 218.816

Finansielle anlægsaktiver 219.238 218.816

Anlægsaktiver 12.919.361 17.401.014

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 23.899.212 13.509.638

Igangværende arbejder for fremmed regning 3.526.764 3.942.092

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 216.621 0

Andre tilgodehavender 13.150 0

Udskudt skatteaktiv 24.939.224 34.280.919

Selskabsskat 2.306.405 0

Periodeafgrænsningsposter 1.940.023 1.800.377

Tilgodehavender 56.841.399 53.533.026

Likvide beholdninger 6.117.335 6.873.173

Omsætningsaktiver 62.958.734 60.406.199

Aktiver 75.878.095 77.807.213
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Balance 31. december

Passiver  

Note 2021

DKK

2020

DKK

Selskabskapital 501.000 500.000

Overført resultat 36.906.387 34.239.300

Foreslået udbytte for regnskabsåret 10.000.000 8.000.000

Egenkapital 47.407.387 42.739.300

Anden gæld 192.961 675.346

Langfristede gældsforpligtelser 7 192.961 675.346

Kreditinstitutter 72.498 0

Modtagne forudbetalinger fra kunder 8.946.952 8.458.880

Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.903.999 7.561.602

Gæld til tilknyttede virksomheder 658.529 774.133

Selskabsskat 0 316.620

Anden gæld 7 10.695.769 17.281.332

Kortfristede gældsforpligtelser 28.277.747 34.392.567

Gældsforpligtelser 28.470.708 35.067.913

Passiver 75.878.095 77.807.213

Usædvanlige forhold 1

Væsentligste aktiviteter 2

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 8

Nærtstående parter 9

Anvendt regnskabspraksis 10
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Egenkapitalopgørelse

Selskabskapital

Overført

resultat

Foreslået udbyt-

te for regnskabs-

året I alt

DKK DKK DKK DKK

Egenkapital 1. januar 500.000 34.239.300 8.000.000 42.739.300

Nettoeffekt som følge af fusion og

virksomhedskøb efter book-value metoden 1.000 2.287.072 5.000.000 7.288.072

Korrigeret egenkapital 1. januar 501.000 36.526.372 13.000.000 50.027.372

Betalt ordinært udbytte 0 0 -13.000.000 -13.000.000

Årets resultat 0 380.015 10.000.000 10.380.015

Egenkapital 31. december 501.000 36.906.387 10.000.000 47.407.387
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Noter til årsregnskabet

1 Usædvanlige forhold

Med virkning pr. 1. januar 2021 er der gennemført koncernintern fusion med Miracle 42 A/S som fortsættende

selskab og søsterselskabet Scott/Tiger A/S som ophørende selskab. Fusionen er gennemført som en skattefri

fusion.

2 Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed med drift, hosting og outsourcing af IT løsninger for

virksomheder.

2021

DKK

2020

DKK

3 Personaleomkostninger

Lønninger 62.146.763 36.925.695

Pensioner 4.171.821 1.776.616

Andre omkostninger til social sikring 638.559 368.789

Andre personaleomkostninger 988.318 245.684

67.945.461 39.316.784

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 86 51

4 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat -2.306.405 3.384.203

Årets udskudte skat 5.275.633 -1.174.601

Regulering af skat vedrørende tidligere år -83.445 0

2.885.783 2.209.602
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Noter til årsregnskabet

5 Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte ud-

viklingsprojekter Goodwill

DKK DKK

Kostpris 1. januar 0 23.000.000

Nettoeffekt ved fusion og virksomhedskøb 0 2.553.072

Tilgang i årets løb 694.904 0

Overførsler i årets løb 69.790 0

Kostpris 31. december 764.694 25.553.072

Ned- og afskrivninger 1. januar 0 9.199.994

Nettoeffekt ved fusion og virksomhedskøb 0 2.553.072

Årets afskrivninger 148.694 4.600.002

Ned- og afskrivninger 31. december 148.694 16.353.068

Regnskabsmæssig værdi 31. december 616.000 9.200.004

6 Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg,

driftsmateriel og

inventar

Indretning af le-

jede lokaler

DKK DKK

Kostpris 1. januar 9.118.973 0

Nettoeffekt ved fusion og virksomhedskøb 2.128.095 0

Tilgang i årets løb 714.050 34.740

Afgang i årets løb -14.831 0

Overførsler i årets løb -69.790 0

Kostpris 31. december 11.876.497 34.740

Ned- og afskrivninger 1. januar 5.736.781 0

Nettoeffekt ved fusion og virksomhedskøb 1.709.345 0

Årets afskrivninger 1.585.369 965

Årets ned- og afskrivninger på afhændede aktiver -5.342 0

Ned- og afskrivninger 31. december 9.026.153 965

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2.850.344 33.775
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Noter til årsregnskabet

7 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:

2021

DKK

2020

DKK

Anden gæld

Mellem 1 og 5 år 192.961 675.346

Langfristet del 192.961 675.346

Inden for 1 år 385.912 586.184

Øvrig kortfristet gæld 10.309.857 16.695.148

Kortfristet del 10.695.769 17.281.332

10.888.730 17.956.678

8 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige

leasingydelser:

Inden for 1 år 2.157.990 990.808

Mellem 1 og 5 år 2.558.909 780.998

4.716.899 1.771.806

Andre eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb

for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for itm8 TopCo ApS, der er administrationsselskab i forhold til

sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytte-

skat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at

selskabets hæftelse udgør et større beløb.

11



Noter til årsregnskabet

9 Nærtstående parter

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernregnskabet for

Navn Hjemsted

itm8 MidCo ApS

itm8 TopCo ApS

Hellerup

Hellerup
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Noter til årsregnskabet

10 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Miracle 42 A/S for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2021 er aflagt i DKK.

Manglende sammenlignelighed

Med virkning pr. 1. januar 2021 er der gennemført koncernintern fusion med Miracle 42 A/S som

fortsættende selskab og søsterselskabet Scott/Tiger A/S som ophørende selskab. Book-value metoden er

anvendt hvorved virksomhederne sammenlægges til bogførte værdier. Book-value metoden gennemføres

pr. overtagelsesdagen, og der er ikke tilrettet sammenligningstal. Resultatopgørelse og balance kan derfor

ikke umiddelbart sammenlignes med sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer 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 af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige 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.

Virksomhedssammenslutninger

Virksomhedssammenlægninger

Ved koncerninterne virksomhedssammenlægninger anvendes book-value metoden. Herved sammenlægges

de to virksomheder til bogførte værdier, og der identificeres ikke forskelsbeløb. Eventuelle vederlag, som

overstiger den bogførte værdi i den overtagne virksomhed, indregnes direkte på egenkapitalen. Sammen-

lægningsmetoden gennemføres pr. overtagelsesdagen , og der er ikke tilrettet sammenligningstal.
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Noter til årsregnskabet

10 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Leasing

Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten

(finansiel leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasing-

ydelserne, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rente eller en alternativ lånerente som diskon-

teringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets

øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasing-

ydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel

leasing  indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til

køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget

vil tilgå selskabet.

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. Me-

toden 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 sam-

lede omkostninger på serviceydelsen.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af

rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er

anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler,

salg og distribution samt kontorhold mv.
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Noter til årsregnskabet

10 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af

nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 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 immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgø-

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

henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives line-

ært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Færdiggjorte udviklingsprojekter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives over aftaleperioden på 3 år.

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:
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Noter til årsregnskabet

10 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2 - 5 år

Indretning af lejede lokaler 3 år

Restværdierne for anlægsaktiverne er fastsat til nul.

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,

om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

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

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter deposita.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket nor-

malt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende serviceydelser måles til salgsværdien af det udfør-

te arbejde opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de

afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er sand-

synligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes

det forventede tab i resultatopgørelsen.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en

lavere nettorealisationsværdi.

Modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter klassificeres som tilgodehavender,

når nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når nettoværdien er negativ.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i

takt med, at de afholdes.
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10 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger ved-

rørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs-

mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse

af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udlig-

ning 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 resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat ved-

rører poster, der er indregnet i egenkapitalen.

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 aconto-

skatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansiel-

le poster.

Finansielle gældsforpligtelser

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