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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 for Provas-Haderslev Forsyningsservice 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderselv, den 5. maj 2020
Direktion

Esge Homilius
direktør

Bestyrelse

Theis Mathiasen
formand

Allan Emiliussen
næstformand

Ole Bang Jensen

Søren Rishøj Jakobsen

Jannie Westergaard

Martine Hansen Martin
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis
(”regnskabet”).
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 regnskabet”. 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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 oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
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.
Ledelsens ansvar for regnskabet
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 regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 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. 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
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 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 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 regnskabet 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 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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, 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 placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 5. maj 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Thomas Riis
statsautoriseret revisor
mne32174
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR-nr.: 32 76 79 66
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Haderslev

Bestyrelse

Theis Mathiasen, formand
Allan Emiliussen
Ole Bang Jensen
Søren Rishøj Jakobsen
Jannie Westergaard
Martine Hansen Martin

Direktion

Esge Homilius

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive servicevirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed,
herunder rådgivning, udlejning af personel og materiel, overfor såvel den privat ejede som den offentligt
ejede forsyningssektor.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på TDKK 81, og selskabets balance pr. 31.
december 2019 udviser en egenkapital på TDKK 8.619.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
Det er ledelsens forventning, at selskabet de kommende regnskabsår kan opretholde gode og stabile
forhold grundet stabilt omsætningsgrundlag i søsterselskaberne.
Begivenheder efter balancedagen
Efter regnskabsårets udløb er Covid-19 pandemien udbrudt med efterfølgende delvis nedlukning af
samfundet.
Provas Forsyning har for at afbøde virkningerne af Covid-19 midlertidigt omorganiseret sin organisation,
med opdelte driftsteam og hjemmearbejde i videst muligt omfang. Fokus har været på stabil og sikker drift.
Koncernens aktiviteter er underlagt indtægtsregulering, som er upåvirket af den udbrudte pandemi. Den
ændrede drift forventes derfor ikke at påvirke selskabets omsætning eller resultat i 2020 negativt i forhold
til budgettet fastlagt før udbruddet af Covid-19.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Nettoomsætning

2018

TDKK

TDKK

59.458

Andre driftsindtægter
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger

2019

1

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster

61.783

1.139

922

-15.007

-13.999

45.590

48.706

-44.163

-45.605

-1.531

-1.518

-104

1.583

Finansielle indtægter

2

1.051

2.035

Finansielle omkostninger

3

-842

-2.096

105

1.522

-24

-308

81

1.214

81

1.214

81

1.214

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

4

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

7

Balance 31. december
Aktiver
Note

Software
Anlæg under udførelse
Immaterielle anlægsaktiver

5

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
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2019

2018

TDKK

TDKK

808

1.373

19

41

827

1.414

1.060

1.893

1.060

1.893

1.887

3.307

217

4

19.786

0

1.168

1.229

Selskabsskat

389

389

Periodeafgrænsningsposter

203

398

Tilgodehavender

21.763

2.020

Værdipapirer

76.447

76.119

109

0

98.319

78.139

100.206

81.446

Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver

8

Balance 31. december
Passiver
Note

2019

2018

TDKK

TDKK

Selskabskapital

500

500

Overført resultat

8.119

8.038

8.619

8.538

Hensættelse til udskudt skat

137

359

Hensatte forpligtelser

137

359

1.478

0

1.478

0

43.994

2.548

Egenkapital

7

Feriepenge til indefrysning
Langfristede gældsforpligtelser

8

Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser

1.233

2.031

35.087

57.366

889

643

8.769

9.961

Kortfristede gældsforpligtelser

89.972

72.549

Gældsforpligtelser

91.450

72.549

100.206

81.446

Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld

8

Passiver
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

9

Nærtstående parter

10

Anvendt regnskabspraksis

11

9

Noter til årsregnskabet
1

35.242

36.411

Pensioner

6.035

5.689

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

826

857

2.060

2.648

44.163

45.605

75

76

25

3

844

1.437

0

133

182

462

1.051

2.035

191

256

Finansielle indtægter
Renteindtægter, kreditinstitutter
Renteindtægter og udbytter, værdipapirer
Rejsegodtgørelse vedrørende betalt selskabsskat
Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kreditinstitutter
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder

4

TDKK

Lønninger

Andre personaleomkostninger

3

2018

TDKK

Personaleomkostninger

Andre omkostninger til social sikring

2

2019

73

90

Kursreguleringer, værdipapirer

476

1.645

Andre finansielle omkostninger

102

105

842

2.096

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

246

386

-222

-78

24

308
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Noter til årsregnskabet
5

Immaterielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar
Flytning mellem anlægsklasser
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

Anlæg under
udførelse

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

3.066

41

3.107

-25

0

-25

0

124

124

0

-41

-41

105

-105

0

3.146

19

3.165

Overførsler i årets løb

0

0

0

Opskrivninger 31. december

0

0

0

Ned- og afskrivninger 1. januar

1.693

0

1.693

Flytning mellem anlægsklasser

-157

0

-157

802

0

802

2.338

0

2.338

808

19

827

Overførsler i årets løb
Kostpris 31. december

Årets afskrivninger
Ned- og afskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december

6

Software

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
TDKK

Kostpris 1. januar

5.453

Flytning mellem anlægsklasser

25

Tilgang i årets løb

29

Kostpris 31. december

5.507

Opskrivninger 1. januar

0

Opskrivninger 31. december

0

Ned- og afskrivninger 1. januar

3.561

Flytning mellem anlægsklasser

157

Årets afskrivninger

729

Ned- og afskrivninger 31. december

4.447

Regnskabsmæssig værdi 31. december

1.060
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Noter til årsregnskabet
6

Materielle anlægsaktiver (fortsat)

7

Egenkapital
Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

500

8.038

8.538

0

81

81

500

8.119

8.619

Selskabskapitalen består af 500 aktier à nominelt TDKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

8

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:
Feriepenge til indefrysning

9

Mellem 1 og 5 år

1.478

0

Langfristet del

1.478

0

Øvrig kortfristet gæld

8.769

9.961

10.247

9.961

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Pant og sikkerhedsstillelse
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser:
Til sikkerhed for samtlige selskaber i Provas koncernens gæld til banker, 67.611 T.kr, er der stillet sikkerhed i
virksomhedens værdipapirer for en værdi af 76.447 T.kr.
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Noter til årsregnskabet
9

2019

2018

TDKK

TDKK

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser (fortsat)
Eventualforpligtelser
Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Provas Holding A/S, CVR-nr. 35 39 17 46, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

10 Nærtstående parter
Grundlag
Bestemmende indflydelse
Provas Holding A/S (udarbejder koncern regnskab)

Ejer 100%

Transaktioner
Selskabet har valgt kun at oplyse om transaktioner, der ikke er foretaget på normale markedsvilkår efter
årsregnskabslovens § 98 c, stk. 7.
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Noter til årsregnskabet
11

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2019 er aflagt i TDKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer 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 afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige 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.

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.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne
af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kundeadministration og information,
administrativ IT, revision, kontorhold, lokaler, rullende materiel, laboratorium, tab ved afhændelse af
anlægsaktiver, inkassobehandling og tab på kunder mv.
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Noter til årsregnskabet
11

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre
omkostninger til social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder rykkergebyrer, fortjeneste og tab vedrørende afhændelse af
materielle anlægsaktiver, udgifter til kundeadministration og information, administrativ IT, revision,
kontorhold, lokaler, rullende materiel, laboratorium, inkassobehandling og tab på kunder mv.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter og kursreguleringer af værdipapirer.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og 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 100% ejede danske dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Sofware afskrives lineært over den
økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.
Udviklingsomkostninger og omkostninger til internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret.
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Noter til årsregnskabet
11

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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:
Biler og mobilt materiel
5 år år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar3 - 10 år år
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.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og
aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.
Kapitalandele, som ikke er handlet på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi.
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Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig 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 udligning 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 vedrører 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 acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Lån, som lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således
at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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