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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

Ledelsespåtegning
Direktion og forretningsudvalget har dags dato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019 for Nyreforeningen.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt foreningens vedtægter.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 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.
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Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse er årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Taastrup, den 6. maj 2020
Direktion

Sven Gerner Nielsen
Forretningsudvalg

Jan Rishave

Malene Madsen

Gunner Nielsen

Charlotte Willer Kristensen

Jette Thaarup

Peter Husted Sørensen

Henrik Nytofte Rasmussen

Lone Haar

Formand

2. næstformand

Næstformand
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Den uafhængige revisors erklæring
Til Medlemmerne i Nyreforeningen
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Nyreforeningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der
omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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.
Fremhævelse af forhold i årsregnskabet - anvendt regnskabspraksis og begrænsning i distribution og
anvendelse
Vi skal henlede opmærksomheden på, at årsrapporten er udarbejdet med det særlige formål at opfylde
regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet
formål.
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger. Ledelsen har
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 foreningens 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 foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for Nyreforeningen 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 overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i
vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger.

Den uafhængige revisors erklæring
Revisors ansvar for revisionen 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 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 foreningens 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 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 foreningens evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisorerklæring 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 revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

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.
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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. 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 regnskabsbrugerne træffer på
grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors erklæring
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig reguering

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik
vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved
juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 aktiviteterne, der er
omfattet af regnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 6. maj 2020

Christensen Kjærulff

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 91 56 41

Iver Haugsted

statsautoriseret revisor
mne10678
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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, og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og aktiviteter, der er
omfattet af regnskabet.

Selskabsoplysninger
Foreningen

Nyreforeningen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Forretningsudvalg

Hjemmeside:

www.nyreforeningen.dk

CVR-nr.:

59 26 47 10

Hjemsted:

Høje Taastrup

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Jan Rishave, Formand
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Malene Madsen, Næstformand
Gunner Nielsen
Charlotte Willer Kristensen, 2. næstformand
Jette Thaarup
Peter Husted Sørensen
Henrik Nytofte Rasmussen
Lone Haar
Direktion

Sven Gerner Nielsen

Revision

Christensen Kjærulff
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Store Kongensgade 68
1264 København K

Protektor

HKH Kronprinsesse Mary
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2019
kr.

2018
kr.

Indtægter (netto)
Udgifter ved landslotteri
Kontingentandele til kredsforeninger
Information og medlemspleje
Rekreations- og behandlingstilbud
Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger
Kampagner, PR virksomhed, møder, kurser m.v.
Psykosocialt arbejde
Forældre-, børne- og ungdomsarbejde
Anvendt af klausulerede midler
Afskrivninger

7.791.323
-923.980
-481.200
-696.898
-3.270.732
-297.137
-687.127
-2.099.529
-558.037
-22.710
206.453
-10.000

8.663.009
-1.124.393
-479.760
-951.647
-3.619.287
-261.115
-503.048
-1.891.251
-547.394
-33.453
66.339
-10.000

Resultat før finansielle poster

-1.049.574

-692.000

10 Andre finansielle indtægter
11 Øvrige finansielle omkostninger

168.378
-11.155

77.945
-169.054

-892.351

-783.109

Disponeret fra overført resultat

-892.351

-783.109

Disponeret i alt

-892.351

-783.109

Note
2

3
4
5
6
7
8
9

Årets resultat
Forslag til resultatdisponering:
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Balance 31. december
Aktiver
2019
kr.

2018
kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

70.000

80.000

Materielle anlægsaktiver i alt

70.000

80.000

Depositum

67.368

65.548

Finansielle anlægsaktiver i alt

67.368

65.548

137.368

145.548

Lager, lotteri merchandise

0

26.277

Varebeholdninger i alt

0

26.277

88.083
4.767.379
11.450
138.930

175.262
4.406.273
18.731
123.326

Tilgodehavender i alt

5.005.842

4.723.592

Andre værdipapirer og kapitalandele

3.209.951

3.044.184

Værdipapirer i alt

3.209.951

3.044.184

Likvide beholdninger

1.231.993

1.329.087

Omsætningsaktiver i alt

9.447.786

9.123.140

Aktiver i alt

9.585.154

9.268.688

Note

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver

Debitorer
Kredsforeningernes bankbeholdninger
13 Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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Anlægsaktiver

Balance 31. december
Passiver
2019
kr.

2018
kr.

3.026.998
4.767.378
265.400

3.919.349
4.406.273
261.523

8.059.776

8.587.145

17 Andre hensatte forpligtelser

91.084

0

Hensatte forpligtelser i alt

91.084

0

501.520
932.774

276.546
404.997

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.434.294

681.543

Gældsforpligtelser i alt

1.434.294

681.543

Passiver i alt

9.585.154

9.268.688

Note
Egenkapital
14 Egenkapital til fri disposition
15 Kredsforeningernes andel
16 Klausulerede midler
Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser
18 Leverandører af varer og tjenesteydelser
19 Anden gæld

1

Foreningens væsentligste aktiviteter
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Hensatte forpligtelser

Noter
1.

Foreningens væsentligste aktiviteter
Nyreforeningen er en dansk patientforening og interesseorganisation, der har til formål at varetage
interesserne for nyresyge, organdonorer og pårørende. Organisationen blev stiftet i 1975 og har
5.649 medlemmer, fordelt på 16 lokale kredse.

2.

2019
kr.

2018
kr.

Medlemskontingenter
Arv
Gaver, støtte m.v.
Tilskud fra ULHAN puljen*
Tillægstilsagn fra ULHAN puljen*
Landslotteri, forår
Øremærkede midler fra Socialministeriet, tilbagebetalt ej
anvendt del fra tidligere år
Klausulerede midler

1.448.979
100.000
438.742
1.507.920
127.196
1.157.475

1.321.346
325.161
491.486
1.746.824
0
1.509.750

-133.736
203.931

0
150.290

Indtægter: i alt

4.850.507

5.544.857

Grønbæk Hospital, dialyse og feriehusudlejning
Skallerup Klit, feriehus udlejning
Skallerup Klit, dialyse, lønrefusion
Fanø, dialyse og feriehusudlejning
Ferierejser

253.941
107.976
1.197.167
482.050
1.003.958

150.624
106.557
1.566.987
426.033
929.025

Indtægter ved dialyse, ferie og rekreation: i alt

3.045.092

3.179.226

Egenbetaling ved arrangementer, salg af kogebog mv.
Fremleje af kontorplads

60.055
39.600

89.216
0

Øvrige indtægter: i alt

99.655

89.216

Henlagt til klausulerede midler

-203.931

-150.290

Henlagt til klausulerede midler i alt

-203.931

-150.290

7.791.323

8.663.009

Indtægter (netto)
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Nyreforeningens arbejde består i at udbrede kendskab til nyresygdomme og forbedre patientvilkår og
behandlingsmuligheder for nyresyge. Det sker ved at give information om nyresygdomme og deres
behandling, kursusvirksomhed, støtte til forskning, arbejde for at fremme mulighederne for
organtransplantation samt at sikre mulighed for dialyse ved ferie gennem drift af små dialysecentre.

Noter
2019
kr.

2018
kr.

*Tilskud fra ULHAN puljen udgør for 2019 kr. 1.507.920.
Herudover er der modtaget et tillægstilsagn på kr. 127.196, som er en korrektion til modtaget tilskud
fra 2017 og 2018. Beløbet er modtaget i december 2019.

3.

Information og medlemspleje
Nyrenyt, trykning m.v.
Sekretariat, lønudgifter og pensioner
Porto
Telefon m.v.
Phoner
Papir, kopiafgift, kredsblad, kontorartikler m.v.
Momskompensationsordning
Udgifter til kogebog

4.

232.619
276.272
42.992
30.758
261.576
240.087
-132.657
0

696.898

951.647

174.835
71.179
1.218.683
1.021.041
504.090
280.904

175.766
54.836
1.703.038
859.096
504.129
322.422

3.270.732

3.619.287

244.603
80
100
0
52.354

238.668
3.433
0
149
18.865

297.137

261.115

Rekreations- og behandlingstilbud
Grønbæk hospital
Skallerup Klit, feriehus
Skallerup Klit, dialyse, lønninger mv.
Ferierejser
Fanø dialyse, feriehus
Løn, administrativt personale

5.

177.680
236.254
38.271
49.869
0
271.207
-93.187
16.804

Lokaleomkostninger
Husleje
Vedligeholdelse
Rengøring
Anskaffelser
EDB-udgifter
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Tilskudderne er anvendt til information og medlemspleje, kampagner m.v., psykosocialt arbejde,
børne- og ungdomsarbejde, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Noter

687.127

503.048

838.254
79.975
334.291
198.677
254.122
3.491
206.453
184.266

815.758
121.587
360.894
52.710
290.732
18.077
66.339
165.154

2.099.529

1.891.251

539.690
18.347

530.375
17.019

558.037

547.394

22.710

33.453

-22.710

-33.453

Psykosocialt arbejde
Socialrådgiver og Souschef
Psykologhjælp

9.

17.873
4.666
79.500
14.920
275.723
2.495
30.601
953
61.637
64.121
-48.723
-718

Kampagner, PR virksomhed, møder, kurser m.v.
Direktør
Landsmøde
Kommunikationsmedarbejder
Hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmøder
Øvrige møder, kurser og konferencer
Diverse omkostninger
Udgifter vedr. øremærkede midler
Kontingenter

8.

7.742
0
78.359
0
358.740
0
78.615
0
6.422
60.597
55.579
41.073

Administrationsomkostninger
Mindre nyanskaffelser
Gebyr lønsystem
Revisionshonorar
Regnskabsmæssig assistance og øvrige opgaver
Bogholderimæssig assistance, ekstern
Advokat
Forsikringer
Faglitteratur og tidsskrifter
Diverse personaleudgifter
Offentlige bidrag
Regulering feriepenge, funktionærer
Kørsel og diæter

7.

2018
kr.

Forældre-, børne- og ungdomsarbejde
Børn- og ungdomsarbejde

11

Penneo dokumentnøgle: Y0IW0-8GM8D-LO8LP-AZO77-GWOWD-HKDTE

6.

2019
kr.

Noter

37.485
130.893

77.945
0

168.378

77.945

8.932
50
390
1.505
0
278

9.783
1.363
28.271
1.359
127.937
341

11.155

169.054

Andre finansielle indtægter
Udbytte værdipapirer
Kursgevinst af værdipapirer, der er omsætningsaktiver

11.

2018
kr.

Øvrige finansielle omkostninger
Renter, pengeinstitutter
Renter, kreditorer
Porteføljeadministration
Valutakursdifferencer
Tab på værdipapirer, der er omsætningsaktiver
Renter, SKAT

12.

Grunde og bygninger
Til brug for feriedialysecenter ejer Nyreforeningen et sommerhus beliggende Klitmarken 5, 9800
Hjørring (Skallerup Feriehus)

13.

Andre tilgodehavender
Tilgodehavende moms
Tilgodehavende lønrefusion mv.
Tilgodehavende, Nyreforeningen Forskningsfond

14.

687
10.763
0

473
15.881
2.377

11.450

18.731

3.919.349
-892.351
0

4.549.850
-783.109
152.608

3.026.998

3.919.349

Egenkapital til fri disposition
Egenkapital til fri disposition 1. januar 2019
Årets resultat
Bevægelse Skallerup Klit
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10.

2019
kr.

Noter

Forfaldstidspunkterne forventes at blive:
1-5 år

4.406.273

73.194
192.206
0

83.194
155.329
23.000

265.400

261.523

91.084

0

91.084

0

91.084

0

91.084

0

424.020
77.500

199.046
77.500

501.520

276.546

21.740
3.598
8.177
302.449
596.810

31
4.448
8.853
391.665
0

932.774

404.997

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Afsat revisor, advokat mv.

19.

4.767.378

Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser feriepenge for funktionærer,
indefrysningsperiode

18.

6.222.639
-152.608
-1.663.758

Klausulerede midler
Inger Broberg Mikkelsen-midler
Kursus BAN
Grønbæk

17.

4.406.273
0
361.105

Kredsforeningernes andel
Kredsforeningernes andel 1. januar 2019
Overførsel Skallerup Klit til fri disposition
Årets bevægelse

16.

31/12 2018
kr.

Anden gæld
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
ATP og andre sociale ydelser
Feriepenge
Feriepengeforpligtelse til funktionærer
Mellemregning Forskningsfonden
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15.

31/12 2019
kr.

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Nyreforeningen er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt foreningens
vedtægter.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Modtagne formålsbestemte bidrag, legater og arv, som ikke er blevet anvendt ved årets udgang, henlægges
til formålsbestemt kapital under egenkapitalen. Bidrag, arv mv., som ifølge bidragsyderens ønske skal
anvendes af Nyreforeningens vedtægtsmæssige formål uden nærmere specifikation, indgår ikke i den
formålsbestemte kapital. Sådanne beløb er indtægtsført under arv eller modtagne bidrag.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.
Andre eksterne omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer m.v.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af materielle
anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Skat af årets resultat
Nyreforeningen er en almenvelgørende forening og er efter Selskabsskatteloven fritaget for
skatteansættelse.
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Modtagen arv indtægtsføres, når den endelige boopgørelse foreligger og alle udlagte værdier er indgået til
Nyreforeningen. A'contoindgåede arvebeløb indregnes under forpligtigsler, indtil endelig boopgørelse
foreligger.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver vedrører huslejedeposita.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter grund og bygning og udgøres af et sommerhus, der anvendes i
foreningens virksomhed. Da kostprisen er behandlet som en uddeling iht. formålet, indregnes grund og
bygning til kr. 0.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
10 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. For-tjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.
Kredsforeningernes beholdninger
Indestående i kredsforeninger er beløb, som kredsforeningerne har den fulde rådighedsret over.
Landsforeningen har således ikke nogen egentlig indflydelse på anvendelsen af disse likvider.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende ef
terfølgende regnskabsår.
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Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs)
på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer med videre. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere
begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil
medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.
Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen
forventes at ligge langt ude i fremtiden.
Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperioden på 1-5 år. De
hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi og indregnes på baggrund af erfaringerne med garantiarbejder. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over 1 år fra balancedagen tilbagediskonteres
med den gennemsnitlige obligationsrente.
Ved erhvervelse af virksomheder indgår hensættelser til omstruktureringer i den overtagne virksomhed i det
omfang, de er besluttet og offentliggjort senest på overtagelsestidspunktet i opgørelsen af anskaffelsessummen og dermed i goodwill eller koncerngoodwill.
Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende arbej
de for fremmed regning, hensættes det samlede tab, der må påregnes på entreprisen. Hensættelsen indreg-nes
som omkostning under produktionsomkostninger.
Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende
år.
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Egenkapital
Eftersom landsforeningen ikke har nogen egentlig indflydelse på kredsenes anvendelse af deres
rådighedsbeløb, er det besluttet at vise kredsforeningernes resultat i egenkapitalen i stedet for i
resultatopgørelsen.
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