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Fonden Bovbjerg Fyr

Fondsoplysninger m.v.

Fonden

Fonden Bovbjerg Fyr
Fyrvej 27
7620 Lemvig
Hjemsted: Lemvig Kommune
CVR-nr.: 30 60 62 72
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Bestyrelse

Bjørn Albinus
Heidi Marie Krejberg
Ellen Kirstine Byskov Mejdahl
Bo Larsen
Karl Erik Pedersen
Ane Margrethe Bjerre
Jørgen Andreas Nørby
Inger Bjørn Knudsen
Jane Irene Grooss

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Dattervirksomhed

Bovbjerg Fyr ApS, Lemvig Kommune
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Fonden Bovbjerg Fyr

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 for Fonden

Bovbjerg Fyr.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.20 og resultatet af fondens aktiviteter for regnskabs-

året 01.01.20 - 31.12.20.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de

forhold, beretningen omhandler.

Lemvig, den 18. marts 2021

Bestyrelsen

Bjørn Albinus
Formand

Heidi Marie Krejberg Ellen Kirstine Byskov Mejdahl

Bo Larsen Karl Erik Pedersen Ane Margrethe Bjerre

Jørgen Andreas Nørby Inger Bjørn Knudsen Jane Irene Grooss
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Fonden Bovbjerg Fyr

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fonden Bovbjerg Fyr

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fonden Bovbjerg Fyr for regnskabsåret  01.01.20 - 31.12.20,

der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt

regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passi-

ver og finansielle stilling pr. 31.12.20 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabs-

året 01.01.20 - 31.12.20 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og

krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af

årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske

regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,

ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er

vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for

vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende 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 fondens 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 fonden, indstille driften eller ikke har andet rea-

listisk alternativ end at gøre dette.
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Fonden Bovbjerg Fyr

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

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

skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om

revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og

opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

 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, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

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

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

kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens 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 fondens 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 fonden ikke længere kan fortsætte driften.
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Fonden Bovbjerg Fyr

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende 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 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 ledelsesberetnin-

gen 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 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 ledelsesberetningen.

Lemvig, den 18. marts 2021

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Henrik Bjerre

Statsaut. revisor
MNE-nr. mne16640
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Fonden Bovbjerg Fyr

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Fondens formål er at styrke egnsudviklingen samt turismen i området med udgangspunkt i

Bovbjerg Fyr.

Fonden ejer og udlejer fyretablissementet til Bovbjerg Fyr ApS, der forestår aktiviteterne

omkring fyret. 

Fonden ejer den samlede anpartskapital i Bovbjerg Fyr ApS.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.20 - 31.12.20 udviser et resultat på DKK 80.429 mod DKK

-66.104 for tiden 01.01.19 - 31.12.19. Balancen viser en egenkapital på DKK 1.787.167.

Fondens uddelingspolitik

Med udgangspunkt i fondens hovedformål, er det forventningen, at der ikke løbende vil blive

foretaget eksterne uddelinger fra fonden. Der er ikke foretaget uddelinger i årets løb.

Redegørelse for god fondsledelse

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsens sammensætning kan findes på fondens hjemmeside:

https://bovbjergfyr.dk/omos/PDF/Bestyrelsesmedlemmer2019.pdf

Redegørelsen for god fondsledelse kan findes på fondens hjemmeside:

https://bovbjergfyr.dk/omos/PDF/Skema.%20God%20Fondsledelse%20%20Folg%20eller%20f

orklar%202020.pdf.
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Fonden Bovbjerg Fyr

Resultatopgørelse

2020 2019

Note DKK DKK

Bruttofortjeneste 51.934 60.732

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -16.146 -14.127

Resultat før finansielle poster 35.788 46.605

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 46.446 -104.859
1 Andre finansielle indtægter 8.019 3.450

Andre finansielle omkostninger -264 0

Resultat før skat 89.989 -54.804

Skat af årets resultat -9.560 -11.300

Årets resultat 80.429 -66.104

Forslag til resultatdisponering

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 46.446 -104.859
Overført resultat 33.983 38.755

I alt 80.429 -66.104
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Fonden Bovbjerg Fyr

Balance

AKTIVER

31.12.20 31.12.19

Note DKK DKK

Grunde og bygninger 10.918.168 11.154.913

Materielle anlægsaktiver i alt 10.918.168 11.154.913

2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 399.716 353.270

Finansielle anlægsaktiver i alt 399.716 353.270

Anlægsaktiver i alt 11.317.884 11.508.183

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 337.482 60.822
Andre tilgodehavender 48.194 613.116
Periodeafgrænsningsposter 9.790 9.598

Tilgodehavender i alt 395.466 683.536

Likvide beholdninger 379.457 192.904

Omsætningsaktiver i alt 774.923 876.440

Aktiver i alt 12.092.807 12.384.623
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Fonden Bovbjerg Fyr

Balance

PASSIVER

31.12.20 31.12.19

Note DKK DKK

Fondskapital 300.000 300.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 274.716 228.270
Øvrige reserver 747.426 747.426
Overført resultat 465.025 431.042

Egenkapital i alt 1.787.167 1.706.738

Hensættelser til udskudt skat 62.813 62.185

Hensatte forpligtelser i alt 62.813 62.185

3 Periodeafgrænsningsposter 9.879.500 10.100.100

Langfristede gældsforpligtelser i alt 9.879.500 10.100.100

3 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 220.600 220.600
Gæld til øvrige kreditinstitutter 0 280.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 15.000 15.000
Fondsskat 8.932 0
Anden gæld 118.795 0

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 363.327 515.600

Gældsforpligtelser i alt 10.242.827 10.615.700

Passiver i alt 12.092.807 12.384.623

4 Eventualforpligtelser
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11



 

 

 

Fonden Bovbjerg Fyr

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK
Fonds-
kapital

Reserve for
nettoop-

skrivning
efter indre

værdis
metode

Øvrige
reserver

Overført
resultat

Egenkapitalopgørelse for 01.01.20 -
31.12.20

Saldo pr. 01.01.20 300.000 228.270 747.426 431.042
Forslag til resultatdisponering 0 46.446 0 33.983

Saldo pr. 31.12.20 300.000 274.716 747.426 465.025
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Fonden Bovbjerg Fyr

Noter

2020 2019
DKK DKK

1. Finansielle indtægter

Renter, tilknyttede virksomheder 8.019 3.450

I alt 8.019 3.450

2. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Beløb i DKK

Kapitalandele i
tilknyttede virk-

somheder

Kostpris pr. 01.01.20 125.000

Kostpris pr. 31.12.20 125.000

Opskrivninger pr. 01.01.20 228.270
Årets resultat fra kapitalandele 46.446

Opskrivninger pr. 31.12.20 274.716

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.20 399.716

Navn og hjemsted: Ejerandel

Dattervirksomheder:

Bovbjerg Fyr ApS, Lemvig Kommune %100
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Fonden Bovbjerg Fyr

Noter

3. Langfristede gældsforpligtelser

Beløb i DKK
Afdrag

første år
Gæld i alt

31.12.20
Gæld i alt

31.12.19

Periodeafgrænsningsposter 220.600 10.100.100 10.320.700

I alt 220.600 10.100.100 10.320.700

4. Eventualforpligtelser

Andre eventualforpligtelser

Fonden har modtaget tilskud vedrørende investering i ombygningen af fyret. I tilfælde af et

salg af fyret, er fonden forpligtet til at tilbagebetale en del af de bevillige midler.

Tilbagebetalingsforpligtelsen nedtrappes årligt.

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Fonden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver. 
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Fonden Bovbjerg Fyr

Noter

6. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

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

skabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Fonden har i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 110 undladt at udarbejde kon-

cernregnskab.

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 fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når

det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, 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 regn-

skabspost.

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.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder lejeindtægter samt andre eksterne omkostninger.

Lejeindtægter

Indtægter fra udlejning af ejendomme indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de vedrø-

rer. Lejeindtægter måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.
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Fonden Bovbjerg Fyr

Noter

6. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler og tab på

debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Af- og nedskrivninger

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

aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende

brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi

DKK

Bygninger 50 år 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 materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i

afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

For kapitalandele i dattervirksomheder, der måles efter indre værdis metode, indregnes

andelen af virksomhedernes resultat i resultatopgørelsen efter eliminering af urealiserede

interne gevinster og tab og med fradrag af eventuel af- og nedskrivning af goodwill. 

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder omfatter ligeledes gevinster og tab ved salg

af kapitalandele.

Andre finansielle poster

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

16



 

 

 

Fonden Bovbjerg Fyr

Noter

6. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

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.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger.

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

nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

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

kostprisen.

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”.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris. Afholdte omkostninger vedrø-

rende materielle anlægsaktiver under udførelse overføres til den relevante aktivkategori, når

aktivet er klar til brug.

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver

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.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter indre værdis metode. På kapi-

talandele i dattervirksomheder betragtes indre værdis metode som en målemetode.

Kapitalandele, som måles efter indre værdis metode, måles ved første indregning til kostpris.
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Fonden Bovbjerg Fyr

Noter

6. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Transaktionsomkostninger, der direkte kan henføres til erhvervelsen, indregnes i kostprisen

for kapitalandelene. 

Efterfølgende indregning og måling af kapitalandele efter indre værdis metode indebærer, at

kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige

indre værdi, opgjort efter ejervirksomhedens regnskabspraksis, reguleret for resterende værdi

af goodwill samt gevinster og tab ved transaktioner med de pågældende virksomheder. Kapi-

talandele, hvor oplysninger til brug for indregning efter indre værdis metode ikke er kendte,

måles til kostpris.

Gevinster eller tab ved afhændelse af kapitalandele opgøres som forskellen mellem afhændel-

sessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke

afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Gevinster og tab ind-

regnes i resultatopgørelsen under indtægter af kapitalandele.

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 fondens 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 regn-

skabsmæssige værdi.

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

pitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendel-

sen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet el-

ler aktivgruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende

værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.
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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 omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti.

Egenkapital

Nettoopskrivning af kapitalandele, som måles efter indre værdis metode, indregnes under

egenkapitalen i reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den

regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Uddelinger

Uddellingerne føres direkte over disponibel kapital, og omfatter de i året foretagne

udbetalinger samt hensættelser til senere uddeling.

Aktuelle og udskudte skatter

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

tepligtige 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 indreg-

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

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

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

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

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

vendelse af aktivet 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-
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tidig 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.

Gældsforpligtelser

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

dens pålydende værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne indbetalinger

vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Tilskud modtaget til ombygningen af Bovbjerg Fyr er indregnet som en

periodeafgrænsningspost, og indtægtsføres under af- og nedskrivninger i takt med, at der

foretages afskrivninger på ombygningen.
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