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Bovbjerg  Fyr  ApS

Ledelsespåtegning

Vi har dags  dato  aflagt  årsrapporten  for regnskabsåret  01.01.18  - 31.12.18  for Bovbjerg  Fyr

ApS.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

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

passiver  og finansiene  stilling  pr. 31.12.18  og resultatet  af selskabets  aktiviteter  for regn-

skabsåret  01.01.18  - 31.12.18.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter vores opfattelse  en retvisende  redegørelse  for  de

forhold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indstilles  til  generalforsamlingens  godkendelse.

Lemvig,  den  11.  marts  2019

Direktionen

Heidi  Marie  E6ejber ne  Christiansen
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Bovbjerg  Fyr  ApS

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  kapitalejeren  i Bovbjerg  Fyr  ApS

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for Bovbjerg  Fyr  ApS  for regnskabsåret  01.01.18  - 31.12.18,

der omfatter  resultatopgørelse,  balance,  egenkapita1opgørelse  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  stining pr. 31.12.18  samt  af resultatet  af selskabets  aktiviteter  for  regn-

skabsåret  01.01.18  - 31.12.18  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 uafhaengige  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 tilstreekkeligt  og egnet  som  grundlag  for

vores  konklusion.

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  ener  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for at vurdere  selskabets  evne  til  at

fortsætte  driften,  at oplyse  om  forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er relevant,  samt  at

udarbejde  årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet  om fortsat  drift,  medmindre

ledelsen  enten  har  til  hensigt  at likvidere  selskabet,  indstille  driften  eller  ikke  har  andet  rea-

listisk  alternativ  end  at gøre  dette.
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Bovbjerg  Fyr  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  ener 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 Identificerer  og vurderer  vi  risikoen  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,  dolaimentfalsk,  bevidste  udeladelser,

vildledning  ener  tilsidesættelse  af intern  kontrol.

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

forme  revisionshand1inger,  der er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at

lainne  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  er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  eller  forhold,  der  kan  skabe

betydelig  tvivl  om  selskabets  evne  ti]  at  fortsætte  driften.  Hvis  vi  konkluderer,  at  der  er en

væsentlig  usikkerhed,  skal  vi  i vores  revisionspåtegning  gøre  opmærksom  på oplysninger

herom  i årsregnskabet  ener, 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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Bovbjerg  Fyr  ApS

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

ø Tager  vi stining til  den  samlede  præsentation,  struktur  og indhold  af årsregnskabet,  her-

under  noteoplysningerne,  samt  om årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktio-

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 ledelsesberetningen.

Vores  konklusion  om  årsregnskabet  omfatter  ikke  1edelsesberetningen,  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  ener  vores  viden  opnået  ved  revisionen  ener 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 1edelsesberetningen.

Lemvig,  den  11.  marts  2019

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

CVR-nr.  32 89 54 68

Statsaut.  revisor
MNE-nr  mne16640
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Bovbjerg  Fyr  ApS

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Selskabets  formål  er at forestå  afvikling  af aktiviteter  ornkring  Bovbjerg  Fyr.

Aktiviteterne  består  hovedsageligt  af entre  i fyrtårnet  samt  drift  af cafe  og butik.  Herudover

udstiller  kunstnere  og der  afholdes  arrangementer  samt  f'oredrag  i årets  løb.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for tiden  01.01.18  - 31.12.18  udviser  et resultat  på DKK  97.855  mod  DKK

18.416  for  tiden  01.01.17  - 31.12.17.  Balancen  viser  en  egenkapital  på  DKK  458.129.

Ledelsen  finder  årets  resultat  tilfredsstillende.

[3E1Er?H0Lm
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Bovbjerg  Fyr  ApS

Note

Bruttofortjeneste

I Persona1eornkostninger

Resultat  før  af-  og  nedskrivninger

Af-  og  nedskrivninger  af  materiene  anlægsaktiver

Resultat  før  finansielle  poster

Finansiene  indtægter

2 Finansiene  omkostninger

Resultat  før  skat

Skat  af årets  resultat

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  resultat

I alt

[3EIEnHOLm
!iKABER  BAlJNCE

Resultatopgørelse

2018

DKK

2017

DKK

1.523.509

-1.373.944

149.565

-18.454

131.111

550

-5.462

126.199

-28.344

97.855

1.329.119

-1.280.541

48.578

-19.896

28.682

1.278

-5.590

24.370

-5.954

18.416

97.855

97.855

18.416

18.416
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Bovbjerg  Fyr  ApS

AKTIVER

Note

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

Materielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Fremstillede  varer  og  handelsvarer

Varebeholdninger  i alt

Andre  tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender  i alt

Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

[3«:IEnH0Lm
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Balance

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

41.168

41.168

41.168

137.080

137.080

o

33.222

33.222

864.754

1.035.056

1.076.224

18.568

18.568

18.568

131.580

131.580

18.471

12.131

30.602

741.855

904.037

922.605
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Bovbjerg  Fyr  ApS

PASSIVER

Note

Selskabskapital

Overført  resultat

Egenkapital  i alt

Hensættelser  til  udskudt  skat

Hensatte  forpligtelser  i alt

Modtagne  forudbetalinger

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Gæld  til  tilknyl.tede  virksomheder

Selskabsskat

Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

3 Eventualforp1igte1ser

C3E1EnH0Lm
SK/1EIER  EIAIJNCE

Balance

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

125.000

333.129

458.129

5.279

5.279

57.853

53.700

115.140

22.068

364.055

612.816

612.816

1.076.224

125.000

235.274

360.274

1.003

1.003

o

80.542

125.054

8.030

347.702

561.328

561.328

922.605
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Bovbjerg  Fyr  ApS

Egenkapitalopgørelse

Beløb  i DKK Selskabskapital

Overført

resultat

Egenkapital

i alt

Egenkapita1opgørelse  for  01.01.18  - 31.12.18

Saldo  pr.  01.01.18

Forslag  til  resultatdisponering

Saldo  pr.  31.12.18

125.000

o

125.000

235.274

97.855

333.129

360.274

97.855

458.129

SKABFR  BALANCE 12



Bovbjerg  Fyr  ApS

Noter

2018

DKK

2017

DKK

1.  Personaleomkostninger

Lønninger

Andre  omkostninger  til  social  sikring

Andre  persona1eomkostninger

I alt

1.316.906

26.841

30.197

1.373.944

1.234.832

21.431

24.278

1.280.541

Gennemsnitligt  antal  beskæftigede  i året 3 3

2.  Finansielle  omkostninger

Renter,  tilknyttede  virksomheder

Renteomkostninger  i øvrigt

I alt

5.002

460

5.462

4.810

780

5.590

3.  Eventualforpligtelser

Andre  eventualforpligtelser

Selskabet  har  indgået  lejekontrakt  ornkring  leje  af  lokaler.  Den  årlige  leje  udgør  t.DKK  120.

€ El«:nHOLm
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Bovbjerg  Fyr  ApS

Noter

4.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt  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 sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

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

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

værdi  kan  måles  pålideligi;.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og forpligtelser  til  kostpris.

Efl.erfølgende  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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste  indeholder  nettoomsætning,  andre  driftsindtægter,  vareforbrug  og øvrige

direkte  omkostninger  samt  andre  eksterne  omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter  ved  salg  af varer  indregnes  i resultatopgørelsen,  såfremt  levering  og risikoover-

gang  til  køber  har  fundet  sted  inden  udgangen  af regnskabsåret,  og  når  salgsbeløbet  kan  op-

gøres  pålideligt  og forventes  indbetalt.  Nettoomseetning  måles  til dagsværdi  og opgøres

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

Andre  driftsindtægter  indeholder  sponsorater,  tilskud  og  lignende.

SKABER  BALAN(.E 14



Bovbjerg  Fyr  ApS

Noter

4.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Vareforbrug  og  øvrige  direkte  omkostninger

Vareforbrug  og øvrige  direkte  ornkostninger  omfatter  omkostninger  til  køb  af råvarer  og  hjæl-

pematerialer  med  fradrag  af rabatter  samt  året  forskydninger  i lagerbeholdningen,  herunder

evt.  svind.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til salg og reklame,  administration,

lokaler  og tab  på debitorer  i det  omfang,  de ikke  overstiger  normale  nedskrivninger.

Personaleomkostninger

Personaleornkostninger  omfatter  løn, gager  samt  øvrige  personalerelaterede  omkostninger.

Af-  og  nedskrivninger

Afskrivninger  på materiene  anlægsaktiver  tilsigt.er,  at der  sker  systematisk  afskrivning  over

aktivernes  forventede  brugstid.  Der foretages  lineære  afskrivninger  baseret  på følgende

brugstider  og  restværdier:

Brugstid,

Rest-

værdi

DKK

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar 2-10  år o

Afskrivningsgrund1aget  er  aktivets  kostpris  fratrukket  forventet  restværdi  ved afsluttet

brugstid.  Afskrivningsgrundlaget  reduceres  endvidere  med  eventuene  nedskrivninger.

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

Nedskrivninger  af materielle  anlægsaktiver  foretages  efter  anvendt  regnskabspraksis  omtalt  i

afsnittet  "Nedskrivning  af anlægsaktiver".

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansiene  poster  indregnes  renteindtægter  og renteomkostninger  m.v.

SKABER  BALANCE 15



Bovbjørg  Fyr  ApS

Noter

4.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Skat  af  årets  resultat

Arets  aktuene  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  ti]  poster  indregnet  direkte  i egenkapitalen.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materiene  anlægsaktiver  omfatter  andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar.

Materiene  anlægsaktiver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  af- og

nedskrivninger.

Kostprisen  omfatter  anskaffelsesprisen  samt  ornkostninger  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  'rremgår

af afsnittet  "Af-  og nedskrivninger".

Gevinster  ener  tab  ved  afhændelse  af  materiene  anlægsaktiver  opgøres  som  forskenen  menem

en  eventuel  salgspris  med  fradrag  af salgsornkostninger  og  den  regnskabsmæssige  værdi  på

salgstidspunktet  fratrukket  eventuene  ornkostninger  ti]  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  ener  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  aktiver.

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

skabsrnæssige  værdi.

Som genindvindingsværdi  anvendes  den  højeste  værdi  af  nettosalgspris  og  kapitalværdi.  Ka-
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pitalværdien  opgøres  som  nutidsværdien  af de forventede  nettopengestrømme  fra anvendel-

sen  af aktivet  ener aktivgruppen  samt  forventede  nettopengestrømme  ved  salg  af akt.ivet  el-

ler aktivgruppen  eft,er endt  brugstid.

Nedskrivninger  tilbageføres,  når  begrundelsen  for  nedskrivningen  ikke  længere  består.

Varebeholdninger

Varebeholdninger  måles  til kostpris  efter  FIFO-princippet.  Der nedskrives  til  nettorealisa-

tionsværdien,  hvis  denne  er lavere.

Kostpris  for råvarer  og hjælpematerialer  samt  handelsvarer  opgøres  som  købspriser  med  til-

leeg af omkostninger  direkte  foranlediget  af anskaffelsen.

NettoreaLisationsværdien  for varebeholdninger  opgøres  som  salgssum  med  'fradxag  af færdig-

gørelsesornkostninger  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  svarez  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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  der er indregnet  under  aktiver,  omfatter  afholdte  ornkostninger

vedrørende  efterfølgende  regnskabsår.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Aktuelle  og  udskudte  skatter

Skyldig  og  tilgodehavende  aktuel  skat  indregnes  i balancen  som  beregnet  skat  af årets  skat-

tepligtige  indkomst,  reguleret  for betalte  acontoskatter.
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Udskudte  skatteforpligtelser  og udskudte  skatteaktiver  beregnes  af alle  midlertidige  forskelle

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

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

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

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

skattepligt.ig  indkomst.  I de tiL['ælde,  hvor  opgørelse  af skatteværdien  kan  foretages  efter  for-

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

vendelse  af akt.ivet  henholdsvis  afvikling  af forpligtelsen.

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  udskiidte  skat  forventes  udløst  som  aktuel  skat.

Gældsforpligtelser

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

dens  pålydende  værdi.

Modtagne  forudbetalinger

Modtagne  forudbetalinger  omfatter  beløb  modtaget  forud  for tidspunktet  for  ydelsen.
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