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Virksomhedsoplysninger
Virksomhed
VIA equity a/s
Strandvejen 58
2900 Hellerup
CVR-nr.: 29306931
Stiftelsesdato: 04.01.2006
Hjemsted: Hellerup
Regnskabsår: 01.01.2020 - 31.12.2020
Telefonnummer: 39775060
Telefax: 39435330
Hjemmeside: www.viaequity.com
E-mail: info@viaequity.com
Bestyrelse
Benjamin Kramarz, formand
John Helmsøe-Zinck
Jesper Hørsholt
Peter Thorlund Haahr
Direktion
John Helmsøe-Zinck, direktør
Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
0900 København C
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2020 31.12.2020 for VIA equity a/s.
Årsrapporten aﬂægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
ﬁnansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 31.12.2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 29.01.2021
Direktion

John Helmsøe-Zinck
direktør
Bestyrelse

Benjamin Kramarz

John Helmsøe-Zinck

formand

Jesper Hørsholt

Peter Thorlund Haahr
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til kapitalejerne i VIA equity a/s
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for VIA equity a/s for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, 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 selskabets aktiver, passiver
og ﬁnansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 31.12.2020 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 selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 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 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 realistisk alternativ end at gøre dette.
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. Fejlinformation 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 årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
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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 selskabets interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den anvendte 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 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 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 selskabet ikke længere kan
fortsætte driften.
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 herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
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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.
København, den 29.01.2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Bill Haudal Pedersen
Statsautoriseret revisor

Michael Thorø Larsen
Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne30131

MNE-nr. mne35823
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive rådgivnings- og investeringsvirksomhed på vegne af VIA equity Fund A K/S, VIA
equity Fond II K/S, VIA equity Fond III K/S og VIA equity Fund IV K/S. Selskabet har hovedsæde i Hellerup,
Danmark samt kontor i München, Tyskland.
Selskabet har desuden et 100% ejet datterselskab VIA equity GP ApS, hvis eneste formål er at være
komplementar i visse af de af Selskabet forvaltede fonde.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Det samlede aktivitetsniveau hen over året er på niveau med tidligere år. Selskabet har ikke været påvirket af
COVID-19, og det forventes ikke at COVID-19 i fremtiden vil påvirke selskabet.
Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling
Selskabets resultat for 2020 udviser et overskud på 3.987 t.kr. før skat og et overskud på 3.108 t. kr. efter skat og
ligger væsentlig over ledelsens forventning ved året start, som var på niveau med året før.
Sygefravær, trivsel og kønssammensætning
Selskabets målsætning er at tiltrække, fastholde og videreudvikle kompetente medarbejdere, som kan bidrage
til og understøtte værdiskabelsen i selskabet til gavn for ejerne, samarbejdspartnere og de forvaltede fonde.
Selskabet har således stor fokus på arbejdsmiljø, trivsel og diversitet. Sygefraværet udgjorte i 2020 0,2% (2019
1,2%) og vurderes som tilfredsstillende. Selskabet har 9 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte, hvoraf 1 er kvinde.
Forventet udvikling
For året 2021 forventes et uændret aktivitetsniveau og der forventes et fortsat positivt resultat.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
Direktionens og bestyrelsens ledelseshverv
Direktionens og bestyrelsens ledelseshverv
Benjamin Kramarz, bestyrelsesformand:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kramarz Holding ApS, direktør
VIA VPF GP ApS, direktør
VIA Partners IV K/S, bestyrelsesmedlem
VIA Partners Top-Up II K/S, bestyrelsesmedlem
VIA Partners Top-Up III K/S, bestyrelsesmedlem
C & B SYSTEMER A/S, bestyrelsesformand
C&B TopCo ApS, bestyrelsesformand
Continia MidCo ApS, bestyrelsesformand
CONTINIA SOFTWARE A/S, bestyrelsesformand
Continia TopCo ApS, bestyrelsesformand
MANSOFT A/S, bestyrelsesformand
SOFTWARECENTRAL A/S, bestyrelsesformand
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•
•

MS Group ApS, bestyrelsesformand
MS TopCo ApS, bestyrelsesformand

•

Advania AB, bestyrelsesmedlem

Peter Thorlund Haahr, bestyrelsesmedlem:
•
•

PVTF ApS, direktør
VIA CEGO Holding ApS, direktør

•

Babalula ApS, direktør

•

ESMILEY A/S, bestyrelsesformand

•

eSmiley MidCo ApS, bestyrelsesformand

•
•

eSmiley TopCo ApS, bestyrelsesformand
Elogic A/S, bestyrelsesmedlem

•

VIA Partners IV K/S, bestyrelsesmedlem

•

VIA Partners Top-Up II K/S, bestyrelsesmedlem

•

VIA Partners Top-Up III K/S, bestyrelsesmedlem

•

ALL NRG Oil & Gas A/S, bestyrelsesformand

•
•

LINKA ENERGY A/S, bestyrelsesmedlem
Linka Holding ApS, bestyrelsesmedlem

•

CEGO A/S, bestyrelsesmedlem

•

SPILNU.DK A/S, bestyrelsesmedlem

•

CEGO Holding ApS, bestyrelsesformand

•
•

CEGO Midco ApS, bestyrelsesformand
ADFORM A/S, bestyrelsesmedlem

•

Triarca A/S, bestyrelsesformand

•

Elogic Holding ApS, bestyrelsesformand

•

ALL NRG A/S, bestyrelsesformand

•

ALL NRG HOLDING A/S, bestyrelsesformand

John Helmsøe-Zinck, direktør og bestyrelsesmedlem:
•

Helmsøe-Zinck Holding ApS, direktør

•

Helmsøe-Zinck H2 ApS, direktør

•

VIA Partners IV K/S, bestyrelsesmedlem

•
•

VIA Partners Top-Up II K/S, bestyrelsesmedlem
VIA Partners Top-Up III K/S, bestyrelsesmedlem

•

VIA Frida Holding ApS, direktør

•

VIA VPF GP ApS, bestyrelsesformand

•

VIA CEGO Holding ApS, bestyrelsesformand

•

VIA equity GP ApS, direktør

•
•

Frida HoldCo ApS, bestyrelsesmedlem
Domus Forsikring A/S, bestyrelsesmedlem

Jesper Hørsholt, bestyrelsesmedlem:
•

WJH Holding ApS, direktør

•
•

VIA Frida Holding ApS, adm. direktør
All NRG Holding A/S, direktør

•

eSmiley A/S, bestyrelsesmedlem

•

eSmiley MidCo ApS, bestyrelsesmedlem

•

eSmiley TopCo ApS, bestyrelsesmedlem
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•

CEGO Holding ApS, bestyrelsesmedlem

•

CEGO Midco ApS, bestyrelsesmedlem

•

VIA CEGO Holding ApS, bestyrelsesmedlem

•
•

Triarca A/S, bestyrelsesmedlem
Elogic A/S, bestyrelsesmedlem

•

Elogic Holding ApS, bestyrelsesmedlem

•

VIA VPF GP ApS, bestyrelsesmedlem
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Resultatopgørelse for 2020
2020

2019

t.kr.

t.kr.

Nettoomsætning

24.943

26.822

Andre eksterne omkostninger

(5.904)

(6.171)

Bruttoresultat

19.039

20.651

(15.022)

(20.518)

4.017

133

(30)

(25)

Resultat før skat

3.987

108

Skat af årets resultat

(893)

(56)

Årets resultat

3.094

52

2.500

50

594

2

3.094

52

Note

Personaleomkostninger

1

Driftsresultat
Andre ﬁnansielle omkostninger

2

Forslag til resultatdisponering
Ordinært udbytte for regnskabsåret
Overført resultat
Resultatdisponering
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Balance pr. 31.12.2020
Aktiver
2020

2019

t.kr.

t.kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

178

178

Materielle aktiver

178

178

40

0

Deposita

254

222

Finansielle aktiver

294

222

Anlægsaktiver

472

400

10

609

1.954

3.020

682

771

Tilgodehavender

2.646

4.400

Likvide beholdninger

6.821

3.857

Omsætningsaktiver

9.467

8.257

Aktiver

9.939

8.657

Note

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Udskudt skat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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Passiver
2020

2019

t.kr.

t.kr.

Virksomhedskapital

500

500

Overført overskud eller underskud

602

8

Forslag til udbytte for regnskabsåret

2.500

50

Egenkapital

3.602

558

293

638

Anden gæld

3.736

7.461

Periodeafgrænsningsposter

2.308

0

Kortfristede gældsforpligtelser

6.337

8.099

Gældsforpligtelser

6.337

8.099

Passiver

9.939

8.657

Note

Skyldige sambeskatningsbidrag

Eventualforpligtelser

3

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

4

Nærtstående parter med bestemmende indﬂydelse

5
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Egenkapitalopgørelse for 2020
Overført

Forslag til

Virksomheds- overskud eller
udbytte for
kapital
underskud regnskabsåret

I alt

t.kr.

t.kr.

t.kr.

t.kr.

Egenkapital primo

500

8

50

558

Kapitalforhøjelse

499

0

0

499

(499)

0

0

(499)

Udbetalt ordinært udbytte

0

0

(50)

(50)

Årets resultat

0

594

2.500

3.094

500

602

2.500

3.602

Kapitalnedsættelse

Egenkapital ultimo
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Noter
1 Personaleomkostninger

Gager og lønninger
Pensioner

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

2020

2019

t.kr.

t.kr.

12.801

18.586

2.221

1.932

15.022

20.518

8

9

2020

2019

t.kr.

t.kr.

30

25

30

25

2 Andre ﬁnansielle omkostninger

Renteomkostninger i øvrigt

3 Eventualforpligtelser
Eventualforpligtelserne består af husleje- og it-serviceforpligtelser på 1.343 t.kr.
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Helmsøe-Zinck Holding ApS som administrationsselskab. De
sambeskattede selskaber hæfter derfor ubegrænset og solidarisk i henhold til selskabsskattelovens regler
herom fra og med 1. juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalities og
udbytter for de sambeskattede selskaber.
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætning.
5 Nærtstående parter med bestemmende indﬂydelse
VIA equity a/s’ nærtstående parter omfatter følgende:
Bestemmende indﬂydelse
Helmsøe-Zinck Holding ApS
C/O VIA equity a/s
Strandvejen 58
2900 Hellerup
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsrapporten er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Alle tal præsenteres i hele t.kr. De anførte totaler er udregnet på baggrund af faktiske tal. Som følge af afrunding
til hele t.kr. kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totaler og afvigelser.
Årsregnskabet er aﬂagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Koncernregnskab
Med henvisning til årsregnskabslovens § 110, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilﬂyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aﬂægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen består primært af modtagne management honorarer fra VIA equity Fund A K/S, VIA equity
Fond I K/S, VIA equity Fond II K/S, VIA equity Fond III K/S og VIA equity Fund IV K/S.
Andre eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger indeholder omkostninger der er afholdt i året forbundet med udførelsen af selskabets
investerings- og forvaltningsaktivitet, samt honorarer til Private Equity Administrators ApS for det
administrationsarbejde de udfører for selskabet.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.
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Andre ﬁnansielle omkostninger
Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle
poster indeholder renter.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer
direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle selskabsskat, fordeles mellem de sambeskattede
selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst ved fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige
underskud.
Balancen
Materielle aktiver
Materielle anlægsaktiver er indregnet til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivningerne
beregnes lineært over aktivernes forventede brugstid. De materielle anlægsaktiver består af kunst som vurderes
ikke udsættes for værdiforringelse, hvorfor der ikke afskrives herpå.
Kostprisen omfatter anskaﬀelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaﬀelsen samt omkostninger til
klargøring af aktiver indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssig værdi.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi,
hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte
anvendelse af det enkelte aktiv.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud,
indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte
skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.
Udbytte
Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det
foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Ekstraordinære udbytter
vedtaget i regnskabsåret indregnes direkte på egenkapitalen ved udlodning og vises som en særskilt post i
ledelsens forslag til resultatdisponering.
Egne kapitalandele
Anskaﬀelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne kapitalandele indregnes direkte på overført resultat
under egenkapitalen. Gevinster og tab ved salg indregnes således ikke i resultatopgørelsen. #Kapitalnedsættelse
ved annullering af egne kapitalandele reducerer virksomhedskapitalen med et beløb svarende til
kapitalandelenes nominelle værdi.
Andre ﬁnansielle forpligtelser
Andre ﬁnansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Aktuelle skyldige sambeskatningsbidrag eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen opgjort
som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i
efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

