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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for Foreningen Bryd Tavsheden.
Årsrapporten aﬂægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt regnskabsbestemmelserne i BEK nr.
97 af 27.01.2014 om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-,
Børne- og Integrationsministeriets område samt BEK nr. 201 af 04.03.2019 om ansøgningspuljen til
landsdækkende frivillige sociale organisationer.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og ﬁnansielle
december 2020, er i overensstemmelse med årsregnskabslovens samt at regnskabet i alle væsentlige
henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgiveres retningslinjer.
Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse.
København, den 09.04.2021
Daglig leder

Isabella Wedendahl
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til medlemmerne i Foreningen Bryd Tavsheden
Revisionspåtegningen på årsregnskabet
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Bryd Tavsheden for regnskabsperioden 01.01.2020 - 31.12.2020,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt regnskabsbestemmelserne i BEK nr. 97 af 27.01.2014
om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og
Integrationsministeriets område samt BEK nr. 201 af 04.03.2019 om ansøgningspuljen til landsdækkende

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og ﬁnansielle
stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden 01.01.2020 -31.12.2020
er i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, i BEK nr. 97 af 27.01.2014 samt BEK nr. 201 af 04.03.2019 samt standarderne for
oﬀentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i tilskudsgivers retningslinjer. 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 tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven samt regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i
Overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som bestyrelsen 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 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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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, tilskudsgiveres retningslinjer samt standarder om oﬀentlig revision, 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 regnskabsbrugerne træﬀer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, tilskudsgiveres retningslinjer samt standarder om oﬀentlig revision,
fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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 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 begi-venheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen 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 bl.a. 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
Bestyrelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I
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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 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.
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
processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og eﬀektivitet.
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 aktiviteter, der er omfattet af
årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger,
skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 09.04.2021

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Lisbeth Hansen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne32788
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Bryd Tavsheden er en uafhængig, frivillig forening, sat i verden for at hjælpe børn og unge, der er udsat for
fysisk eller psykisk vold fra familie eller kæreste, til at sætte ord på volden og erkende deres situation, samt søge
hjælp og handle.
I Bryd Tavsheden søger vi at komme volden i forkøbet, hvor vi kan, og dér hvor volden allerede er opstået, at
tilbyde hjælp og yde vejledning. Vores arbejde er struktureret i to kerneindsatser rådgivning og oplysning med
aktiviteter som TemaOplæg om Vold på skoler og ungdomsuddannelser over hele landet, Kreativ Konkurrence i
samarbejde med Ministeriet for ligestilling og Det Kriminalpræventive Råd, samt fagligt velfunderet rådgivning

Udvikling aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør et underskud på -1.275 t.kr., idet bemærkes at 1.346 t.kr. modtagne øremærkede midler til
aktiviteter, som fortsætter og/eller er ﬂyttet til 2021 som følge af corona, som for eksempel midler til temaoplæg
om vold ude på skoler over hele landet, først indtægtsføres i takt med, at aktiviteterne afvikles i 2021.
Årets resultat er som forventet, idet ledelse og bestyrelse i 2020 valgte at investere i organisatorisk udvikling og
løft af det faglige niveau på foreningens kerneindsatser. Det betød ekstern hjælp til organisationsændringerne
samt midlertidig interim-løsning indtil det nye team med ny leder af rådgivningen, ny leder for skoletjenesten, ny
seniorrådgiver for SoMe & kommunikation og en fundraiser til at kvaliﬁcere og udvikle foreningens
fundraisingindsats var på plads. Desuden ekstern hjælp til gdpr-complience, ny ferielov og strategiproces.
Året har endvidere været stærkt præget af corona-pandemien. Nedlukninger har betydet, at mange børn og
unge har været isoleret i hjem med usunde relationer og vold. Tak til Trygfonden for akut-pulje-midler til øget
åbningstid i foråret, samt til Liljeborgfonden for akut-midler til helt ny online grupperådgivning UngForum.
Samlet nåede Bryd Tavsheden i 2020 ud til i alt 6.650 børn og unge heraf 2.629 rådgivninger. Nedlukningen som
følge af covid-10 har betydet 33-35% færre skolebesøg og som følge heraf markant færre rejse- og
samtalerådgivninger. Samtidig registreredes en stigning i antal chat- og brevkasserådgivninger, om end denne
ikke helt kunne modsvare faldet i rejse- og samtalerådgivninger.
Samlet set betragtes årsresultatet som tilfredsstillende, ikke mindst fordi det medvirker til den konsolidering og
professionalisering af Bryd Tavsheden, som muliggør opfyldelsen af de strategiske målsætninger, samt den
fortsatte udvikling og vækst af organisationen til gavn for voldsudsatte børn og unge i Danmark.

Foventninger til fremtidien
Bryd Tavshedens brevkasse-, chat-, samtale- og rejserådgivninger er i april 2021 blevet genakkreditering hos
RådgivningsDanmark.
I 2021 er målet at udvide staben med en analysemedarbejder til dokumentation, formidling og videndeling af
vores erfaringer, resultater og eﬀekter, samt at sikre fortsættelse og forankring af det nye rådgivningstilbud
UngForum.
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I tråd med foreningens opdateret strategi arbejdes endvidere målrettet med andre innovative digitale indsatser,
så som et virtuelt undervisningsrum og online undervisningsmateriale.
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Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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2020

Budget 2020
(Ej revideret)

2019

Note

kr.

kr.

kr.

Medlemskontingenter

1

13.223

62.500

9.100

Statslige tilskud

2

1.600.000

1.600.000

1.600.000

ULFRI

3

315.895

530.000

328.852

260.418

0

427.359

0

325.000

5.000

Tilskud fra fonde

2.313.347

3.010.630

2.882.220

Indtægter i alt

4.502.883

5.528.130

5.252.531

Kendskab

(963.850)

(937.780)

(1.336.920)

(1.292.478)

(817.020)

(745.085)

(662.400)

(778.590)

(830.770)

Øvrige oﬀentlige tilskud
Events

Administration
Udvikling
Rådgivning

(1.958.092)

(1.763.850)

(1.050.859)

Oplysningsaktiviteter

(872.254)

(1.079.030)

(1.274.120)

Af- og nedskrivninger

(6.159)

0

0

Omkostninger i alt

(5.755.233)

(5.376.270)

(5.237.754)

Resultat før ﬁnansielle poster

(1.252.350)

151.860

14.777

(22.645)

(25.000)

(2.527)

(1.274.995)

126.860

12.250

Overført til egenkapital

(1.274.995)

126.860

12.250

Resultatdisponering

(1.274.995)

126.860

12.250

Finansielle omkostninger
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering

Penneo dokumentnøgle: H3W7M-HQ4BP-FM41A-NI3SD-BYSEY-5JI4X

Resultatopgørelse for 2020

Foreningen Bryd Tavsheden | Balance pr. 31.12.2020

11

Balance pr. 31.12.2020
2020
kr.

2019
kr.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

33.949

0

Andre materielle anlægsaktiver

94.138

0

Materielle anlægsaktiver

128.087

0

Anlægsaktiver i alt

128.087

0

Tilgodehavende tilskud

9.914

344.237

Andre tilgodehavender

19.335

21.033

Periodeafgrænsningsposter

29.203

40.659

Tilgodehavender i alt

58.452

405.929

Likvide beholdninger

3.240.528

3.886.549

Omsætningsaktiver i alt

3.298.980

4.292.478

Aktiver

3.427.067

4.292.478

Note
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Note
Til disposition
Reserveret til igangsatte projekter

2020
kr.

2019
kr.

85.400

85.400

1.500.841

2.775.834

Egenkapital

4

1.586.241

2.861.234

Anden gæld

5

0

86.156

0

86.156

56.438

39.750

1.345.844

1.003.912

438.544

301.426

Kortfristet gæld

1.840.826

1.345.088

Gæld i alt

1.840.826

1.431.244

Passiver

3.427.067

4.292.478

Langfristet gæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Periodiserede tilskud
Anden gæld

Ikke- indregnede leje- og leasingforpligtelser

6

7
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Noter
1 Medlemskontingenter
2020

2019

kr.

kr.

Medlemmer

4.875

9.100

Bidragsydere

8.348

0

13.223

9.100

2020
kr.

2019
kr.

Løn

939.599

987.626

Info om rådgivningstilbud

648.213

549.999

0

53.875

12.188

8.500

1.600.000

1.600.000

1.600.000

1.600.000

Produktion / udvikling
Revisor

Bevilliget beløb

Det bevilgede beløb på 1.600.000 kr. fra Socialstyrelsen - journalnr. 2147-0002 er blevet brugt i perioden
1/1 - 31/12 2020. Beløbet er blevet brugt til at sikre den daglige drift, opretholde foreningens rådgivningstilbud og
øge kendskabet til foreningen.
Midlerne er anvendt efter de beskrevne regler for anvendelse af tilskuddet i brev af 12. februar 2020.
Omkostningerne indgår som en integreret del af nærværende årsrapport for 2020 for Foreningen Bryd
Tavsheden. Årsrapporten er som helhed revideret af Deloitte, og der henvises til den uafhængige revisors
revisionspåtegning
3 ULFRI

Husleje, varme og el
Revisor

Bevilliget beløb

2020

2019

kr.

kr.

309.958

323.852

5.937

5.000

315.895

328.852

315.895

328.852

Det bevilgede beløb på 315.895 kr. fra ULFRI - journalnr. 8245-0653 er blevet brugt i perioden 1/1 - 31/12 2020 til
at dække driftsudgifter.

Penneo dokumentnøgle: H3W7M-HQ4BP-FM41A-NI3SD-BYSEY-5JI4X

2 Statslige tilskud

Foreningen Bryd Tavsheden | Noter

14

Tilskuddet har medvirket til drift og opretholdelse af foreningens rådgivnings-, koordinerings-, kommunikationsog sekretariatsfunktioner, der alle understøtter foreningens formål med at oplyse om, forebygge og afhjælpe
børn og unge udsat for vold i hjemmet eller kæresteforholdet gennem skoleaktiviteter, oplysningskampagner og
rådgivningstilbud.
4 Til disposition
Egenkapital

Reserveret til
igangsatte

primo

projekter

85.400

2.775.836

2.861.236

0

(1.274.995)

(1.274.995)

85.400

1.500.841

1.586.241

2020
kr.

2019
kr.

0

86.156

0

86.156

2020
kr.

2019
kr.

290.444

197.942

911

4.336

Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP

81.693

79.747

Øvrig anden gæld

65.496

19.401

438.544

301.426

2020

2019

kr.

kr.

175.630

193.500

Årets resultat
Egenkapital ultimo
5 Anden gæld

Feriepengeforpligtelse

6 Anden gæld

Feriepengeforpligtelse
Feriepenge

7 Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontakter frem til udløb i alt
Foreningen har indgået lejeaftale om leje af forenings lokaler.
Lejemålet er uopsigeligt indtil 1. oktober 2021
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A
tilpasset foreningens særlige forhold.
Årsregnskabet er aﬂagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
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 foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, 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
Tilskud
Tilskud, donationer og indtægter fra events indregnes som hovedregel i resultatopgørelsen, når disse er
modtaget. Medmindre de er reserveret til en fremtidig aktivitet. I givet fald indregnes indtægten på tidspunktet
for afholdelse af denne aktivitet.
Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til afholdelse af arrangementer, administration mv.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger og af gevinster
og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.
Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger mv.
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Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
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Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaﬀelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaﬀelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For ﬁnansielt leasede aktiver
udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3 år

Indretning af lejede lokaler

5 år

For indretning af lejede lokaler udgør afskrivningsperioden maksimalt aftaleperioden.
Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.
Materielle anlægsaktiver 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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i
efterfølgende regnskabsår, grundet øremærkede midler til brug for kommende regnskabsperiode.
Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.
Andre ﬁnansielle forpligtelser
Andre ﬁnansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
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