
Verdens Bedste Nyheder
Farvergade 27 D, 1. sal, 1463 København K

CVR-nr. 37 95 70 46

Årsrapport for regnskabsåret 2019

3. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt
og godkendt på foreningens
ordinære generalforsamling

den 28. april 2020

___________________

Dirigent

Medlem af Grant Thornton International Ltd 
Medlem af RevisorGruppen Danmark

Grant Thornton 
Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab

Nordstensvej 11 
3400 Hillerød 
CVR-nr. 34209936

T (+45) 33 110 220

www.grantthornton.dk



Indholdsfortegnelse

Side

Foreningsoplysninger 3

Påtegninger

Ledelsespåtegning 4

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 5 - 7

Ledelsesberetning 8 - 9

Årsregnskab

Resultatopgørelse fra 1. januar 2019 til 31. december 2019 10

Balance pr. 31. december 2019 11 - 12

Noter til årsrapport 13

Anvendt regnskabspraksis 14 - 15



VIS

VIS
VIS
VIS
VIS Foreningen Verdens Bedste Nyheder
VIS Farvergade 27 D, 1.sal
VIS 1463 København K
VIS
VIS Telefon : 78 79 77 77 
VIS Hjemmeside : www.verdensbedstenyheder.dk
VIS E-mail : info@worldsbestnews.dk
VIS
VIS CVR-nr. : 37 95 70 46
VIS Stiftet : 25. august 2016
VIS Hjemsted : København
VIS Regnskabsår : 1. januar - 31. december
VIS
VIS
VIS Bestyrelse Birgitte Qvist-Sørensen, formand
VIS Thomas Bustrup, næstformand
VIS Camilla Brückner
VIS Claus Stig Pedersen
VIS Flemming Johannesen
VIS Kim Jensen
VIS Stine Pilegaard Jespersen
VIS Ulrik Haagerup
VIS
VIS
VIS Direktion Thomas Ravn-Pedersen
VIS
VIS
VIS Revisor Grant Thornton
VIS Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
VIS Nordstensvej 11
VIS 3400 Hillerød
VIS
VIS
VIS Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes
VIS den 28. april 2020

Foreningsoplysninger

 Årsrapport for 2019 for Verdens Bedste Nyheder 3



VIS

VIS
VIS
VIS
VIS

VIS
VIS
VIS
VIS

VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS
VIS København, den 9. marts 2020
VIS
VIS Verdens Bedste Nyheder
VIS

VIS Direktion

VIS
VIS Thomas Ravn-Pedersen
VIS Direktør

Bestyrelse

Birgitte Qvist-Sørensen Thomas Bustrup Camilla Brückner
Bestyrelsesformand Næstformand Bestyrelsesmedlem
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Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 21. 
juni 2019.

Ledelsespåtegning

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af 
foreningens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019. 

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Verdens Bedste Nyheder.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen
omhandler.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Verdens Bedste Nyheder for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der 

omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 

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 

Til medlemmerne i Verdens Bedste Nyheder

Grundlag for konklusion

overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 21. juni 2019.

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2019 medtaget det af bestyrelsen godkendte

resultatbudget for 2019 og afvigelser. Resultatbudgettet og afvigelser har ikke været underlagt revision.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Verdens Bedste Nyheder har i overensstemmelse med bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 21. juni 2019,

årsregnskabsloven, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 21. juni 2019.

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med

årsregnskabsloven, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 21. juni 2019. Ledelsen har endvidere ansvaret for 

den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse

findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed 

på grundlag af årsregnskabet.  

om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabs-

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 sådanne 

kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer

princippet 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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VIS

opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen

Vi kommunikerer med ledelsen 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 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende,

skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat

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 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er

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.

passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne

kontrol.

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 væsentlige fejlinformationer.

er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

revisionen. 

 

• 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, 

bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med 
sikkerhed om ledelsesberetningen.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 21. juni 2019.
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Kaspar Holländer-Mieritz
statsautoriseret revisor

mne34346

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Grant Thornton

Cvr-nr. 34 20 99 36

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske 
revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af 
regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte 
systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af 
de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Hillerød, den 9. marts 2020

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi 
rapportere herom i denne udtalelse. 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er 
taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af 
årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 
produktivitet og effektivitet.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er 
udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 21. juni 2019 
krav. Vi har ikke fundet væsentlige fejlinformationer i ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning, fortsat
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2019 blev også året, hvor Verdens Bedste Nyheder lancerede to markante, nye projekter: Med lanceringen af verdensmål.org 
i januar har VBN fået en stærk portal for formidling af verdensmål og Nyheder om Verdensmålenes indtog i Danmark. 
Verdensmålsportalen blev i januar festligt lanceret på Kunstakademiet på Holmen i København. Hovedtalere var 
finansminister Kristian Jensen, designer Jakob Trollbäck og KADK’s rektor Lene Dammand Lund.

Og så blev Verdensmålsakademiet sat i søen med en bevilling fra Tuborgfondet. Akademiet er en miniuddannelse i 
Verdensmål, konstruktiv journalistik og indflydelse for unge. I samarbejde med DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd skal 75 
Verdensmålsambassadører uddannes frem mod 2020. Efter endt akademi-undervisning forpligter de unge sig til at bruge 
deres færdigheder til at engagere andre unge I Verdensmålsdagsorden - enten som en del af Verdenstimen eller ved at skabe 
et forandringsprojekt I den organisation, de har baggrund i.

Verdens Bedste Nyheder formidler fremskridt og løsninger på verdens udfordringer.

Der har ikke været væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregningen eller målingen.

Ledelsesberetning

Usikkerhed og usædvanlige forhold ved indregning eller måling

Hovedaktivitet
Verdens Bedste Nyheder er i lighed med tidligere år et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner. 

2019 har været et begivenhedsrigt år for Verdens Bedste Nyheder (VBN). Stærke partnerskaber og projekter er fortsat fra 
tidligere år – og nye er kommet til. Året har også budt på en markant udvikling I kendskabet til Verdensmålene blandt 
danskerne. Hele 62 procent af danskerne siger i årets befolkningsundersøgelse fra Epinion, at de har hørt om Verdensmålene, 
mod blot 35 procent i 2017. Det er den største vækst i kendskab siden målene blev vedtaget for præcis fire år siden. Epinion-
undersøgelsen viser også, at næsten alle, der kender Verdensmålene, mener, at de er vigtige, og at Danmark bør gå forrest 
med at sikre, at verden når målene. Også hos danske medier kan man måle en markant stigning af nyheder om Verdensmål 
det seneste år.

VBN har en lang tradition for stærke mediepartnerskaber, og denne tradition har også været central I 2019. Samarbejdet med 
Radio24Syv, Jyllands-Posten, Train TV, B.T.metro og Bonnier er fortsat og VBN’s rolle som kapacitet inden for konstruktiv 
journalistik er særligt i 2019 blevet konsolideret med flere gæsteforelæsninger hos DMJX, SDU og Constructive Institute. 
VBN ligger da også fortsat i top på troværdigheden ifølge Epinions befolkningsmåling. Et nyt mediepartnerskab er på vej 
med Jysk Fynske Medier og deres 13 dagblade.

I løbet af 2019 har VBN traditionen tro virket gennem stærke partnerskaber. Til Verdens Bedste Morgen indgik VBN et 
partnerskab med Realdania, der sponsorerede T-shirts, muleposer og chokolade til uddelingen samt koordinerede et stort 
uddelingssted ved Jarmers Plads. Ligeledes støttede Arnold Busck endnu engang op om Verdens Bedste Morgen med 
uddelinger i alle kædens butikker, ligesom avisen blev vedlagt alle bestillinger på webshoppen.

Også VBN’s tilbagevendende projekter nåede nye højder i 2019: Verdensstimen blev i år lanceret på Københavns Rådhus 
med deltagelse af H.K.H. kronprinsesse Mary, undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og udviklingsminister 
Rasmus Prehn. For fjerde gang støttede Tuborgfondet, at Verdenstimen kunne sende samtlige danske grundskoler og 
ungdomsuddannelser en Verdensmåls-hilsen, og antallet af unikke besøgende på Verdenstimen.dk er næsten fordoblet det 
seneste år. Årets version af Verdens Bedste Morgen var den største nogensinde, målt på både antal uddelingssteder, frivillige 
og antal uddelte aviser.

Udvikling i regnskabsåret
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Foreningens resultat og økonomiske udvikling anses derfor i 2019 at have været meget tilfredsstillende.

Foreningen forventer et positivt resultat for det kommende år.

Samlet set har 2019 været et særdeles produktivt år for Verdens Bedste Nyheder, hvor der er blevet leveret stærkt på alle 
VBN’s fire strategiske hovedområder, NUANCER, VERDENSMÅL, SAMARBEJDE og VÆKST, herunder ikke mindst at 
sporene efter den økonomiske krise i 2017 nu endelig er borte, og VBN har positiv egenkapital. Med den nye 
Verdensmålsportal, det nye Verdensmålsakademi og den generelle store efterspørgsel på VBN’s nyheder, viden og ydelser i 
2019 er der basis for optimisme ved indgangen til 2020. VBN har konsolideret sin rolle som platform for kommunikation af 
Verdensmål og som konstruktivt nyhedsmedie.

Begivenheder efter balancedagen

Den forventede udvikling

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på 
bedømmelse af årsrapporten.

Ledelsesberetning, fortsat
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Realiseret Budget Afvigelser Realiseret

Note 2019 2019 2019 2018

VIS (Ej revideret)

VIS
Ministerier 4.000.000 4.000.000 0 4.200.000
Stiftende medlemmer 600.000 600.000 0 600.000
Roskilde Festival 100.000 100.000 0 488.259
Salg af ydelser 113.877 0 113.877 39.579
Fonde 2.217.997 2.120.000 97.997 128.975
Foredrag og undervisning 161.500 100.000 61.500 148.448
Øvrige indtægter (ekspeditionsgebyr, plakater m.v.) 188.921 140.000 48.921 132.048

Indtægter i alt 7.382.295 7.060.000 322.295 5.737.309

Udgifter
Lønninger 3.746.402 3.600.000 146.402 3.197.830
Konsulentbistand 8.989 0 8.989 0
Kampagner 1.455.460 1.604.000 -148.540 1.455.569
Markedsføring 150.000 150.000 0 155.625
Befolkningsmåling 46.625 31.000 15.625 0
Administration 838.270 785.000 53.270 684.965

Udgifter i alt 6.245.746 6.170.000 75.746 5.493.989

VIS Årets resultat 1.136.549 890.000 246.549 243.320VIS 246.549
VIS
VIS
VIS
VIS

Resultatopgørelse fra 1. januar 2019 til 31. december 2019

Indtægter
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Aktiver

VIS
Note 2019 2018
VIS
VIS Anlægsaktiver
VIS

Andre tilgodehavender 54.372 54.372
VIS Finansielle anlægsaktiver i alt 54.372 54.372
VIS
VIS Anlægsaktiver i alt 54.372 54.372
VIS

Omsætningsaktiver

VIS Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 142.037 16.724
Andre tilgodehavender 21.750 24.558
Periodeafgrænsningsposter 4.048 5.665

VIS Tilgodehavender i alt 167.835 46.947
VIS
VIS Likvide beholdninger 1.322.854 537.978
VIS

Omsætningsaktiver i alt 1.490.689 584.925

VIS Aktiver i alt 1.545.061 639.297VIS 1.545.061 639.297
VIS
VIS

Balance pr. 31. december 2019
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Passiver

Note 2019 2018
VIS
VIS Egenkapital
VIS
VIS Egenkapital primo -674.979 -918.299

Overført resultat 1.136.549 243.320
VIS

Egenkapital i alt 461.570 -674.979
VIS
VIS Gældsforpligtelser
VIS

Anden gæld 216.588 100.000
VIS Afdrag som forfalder inden for 1 år -20.000 -20.000
VIS Langfristede gældsforpligtelser i alt 196.588 80.000
VIS

VIS Afdrag som forfalder inden for 1 år 20.000 20.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 225.665 133.213
Anden gæld 541.238 781.063
Periodeafgrænsningsposter 100.000 300.000

VIS Kortfristede gældsforpligtelser i alt 886.903 1.234.276
VIS
VIS Gældsforpligtelser i alt 1.083.491 1.314.276
VIS
VIS Passiver i alt 1.545.061 639.297VIS 1.545.061 639.297
VIS
VIS

1 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
2 Eventualaktiver og eventualforpligtelser

VIS
VIS

Balance pr. 31. december 2019
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1

2

Ingen af foreningens aktiver er pansat eller stillet til sikkerhed.

Eventualaktiver og eventualforpligtelser
Foreningen har ikke påtaget sig forpligtigelser ud over de i regnskabet anførte. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter til årsrapport
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VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS
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VIS
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VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

Udgifter

Indtægter

Tilskud fra fonde og foreninger

Tilskud fra fonde og foreninger indtægtsføres i den periode, som tilskuddene er ydet for. 

Tilskud fra ministerier

Anvendt regnskabspraksis

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv 

Foredrag og undervisning samt øvrige indtægter

Omfatter indtægter af salg, foredrag og undervisning, som indtægtsføres i det regnskabsår, som salget vedrører. 

rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg /

fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og

som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Aktiver indregnes i balancen, 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.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 

omkostninger, herunder nedskrivninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Årsrapporten for Verdens Bedste Nyheder er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en

klasse A-virksomhed, samt bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet af den 21. juni 2019.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Løn og gager mv. omfatter løn, gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens personale.

Tilskud fra ministerier indtægtsføres i den periode, som tilskuddene er ydet for. 

Omfatter omkostninger til aktiviteter, uddannelse, kommunikation, videndeling, administration, lokaler m.v.

Tilskud fra stiftende medlemmer

Tilskud fra stiftende medlemmer indtægtsføres i den periode, som tilskuddene er ydet for. 
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Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med 

nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Likvide beholdninger

BALANCEN

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de 

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender

efterfølgende år.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hidring
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