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Den Sociale Investeringsfond

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 for Den Sociale
Investeringsfond.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.21 og resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret
01.01.21 - 31.12.21.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
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Den Sociale Investeringsfond

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Den Sociale Investeringsfond

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den Sociale Investeringsfond for regnskabsåret 01.01.21 31.12.21, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision,
idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Årsregnskabsloven. Vores ansvar
ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit
”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale
retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er
gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til
disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens 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 fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.

5

Penneo dokumentnøgle: 7Z57P-G6OOT-OYS8U-GPAUS-BQ6TN-STE6A

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.21 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den Sociale Investeringsfond

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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, samt standarderne for
offentlig revision, jf. Årsregnskabsloven, 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.

revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig
revision, jf. Årsregnskabsloven, 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 fondens 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 fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en
væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere
vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem
til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om

Den Sociale Investeringsfond

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at
indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er 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 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.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridiskkritisk 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 meddelte relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores
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Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Den Sociale Investeringsfond

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.
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.
Søborg, den 2. juni 2022
Beierholm

Penneo dokumentnøgle: 7Z57P-G6OOT-OYS8U-GPAUS-BQ6TN-STE6A

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Morten Stener
Statsaut. revisor
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Den Sociale Investeringsfond

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
DSI har ved udgangen af 2021 foretaget ti investeringer på samlet 49,5 mio. kr. i indsatser
rettet mod udsatte målgrupper på tværs af de store velfærdsområder. I investeringerne er der
rejst offentlig medfinansiering på 31,4 mio. kr. og privat medfinansiering på 7,5 mio. kr. fra
filantropiske fonde.

Fondens første investeringer og partnerskaber markerer kulminationen på tre etableringsår,
hvor DSI har udmøntet fondens lovgrundlag, afklaret lovmæssige rammer for at foretage
sociale investeringer og etableret nyskabende partnerskaber, der de kommende år vil udvikle
den offentlige velfærd gennem sociale investeringer.
I løbet af 2021 er er der tiltrådt fem nye medlemmer i DSI’s bestyrelse: Mickael Bech,
Forsknings- og Analysechef i VIVE, Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk
Kommune, Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune, Heino Knudsen,
regionsrådsformand i Region Sjælland og Anne Møller Ronex, regionsrådsmedlem i Region
Sjælland blev udpeget i foråret 2021. Der er foretaget yderligere udskiftninger i bestyrelsen i
foråret 2022 som et resultat af kommunal- og regionsvalgene i efteråret 2021. Det betyder, at
Christina Krzyrosiak Hansen og Heino Knudsen er blevet erstattet af hhv. Anders
Winnerskjold, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune og Stine
Damborg, 2. næstformand i Region Midtjylland. André Rogaczewski er udtrådt af bestyrelsen
pr. 1/1 2022.
Som en del af DSI’s etablering fik fonden til opgave at præsentere en handlingsplan med
anbefalinger til fondens fremadrettede organisering ved udgangen af 2021. I november 2021
præsenterede DSI en handlingsplan til Social- og Ældreministeren samt den brede, politiske
aftalekreds bag fonden med visionen for DSI’s næste fem år.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Med DSI’s ti investeringer har fonden opbygget en egentlig investeringsportefølje. Det er
væsentligt for fonden at fremme en positiv udvikling i fondens investeringer fx via deltagelse
i styregrupper og løbende opfølgning på betalingsmodeller. Covid-19-situationen har
medvirket til flere forsinkelser ift. rekruttering af borgere til indsatserne i fondens
investeringer. Forsinkelserne har foreløbigt ikke haft betydning for tilbagebetalinger til DSI.
DSI’s ti investeringer er alle lokale investeringer, der har til formål at udvikle og afprøve
forskellige investeringsmodeller og opbygge lokal erfaring og ekspertise. DSI har det seneste
år forberedt et skifte i fondens investeringsfokus, hvor lokale investeringer suppleres af et
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DSI har desuden etableret seks udviklingspartnerskaber, der udvikler sociale
investeringsmodeller
målrettet
centrale
velfærdsudfordringer
og
to
rådgivningspartnerskaber, der modner fonds- og forskningsfinansierede indsatser til
fremtidige sociale investeringer.

Den Sociale Investeringsfond

Ledelsesberetning

fokus på at skalere fondens igangværende investeringer samt større tværsektorielle
investeringer. Målet er at udvikle investeringer af større skala i samarbejde med ministerier
og på tværs af sektorer samt at udbrede brugen af sociale investeringer i den offentlig
velfærd og samtidig styrke mulighederne for at tiltrække både offentlige og private
velfærdsinvesteringer. Arbejdet med skiftet i investeringsfokus forts ætter i 2022.
DSI forsøgte uden succes at bringe sociale investeringer i spil ifm. udm øntningen af reserven
til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, der blev udmøntet i
november 2021 uden midler til DSI eller sociale investeringer.

DSI har en perspektivrig pipeline af mulige investeringer, som forventes realiseret i løbet af
2022. DSI’s kommende investeringer foretages bl.a. ved at geare fondens investeringskapital
med faktor 1,5. Sammenlignet med andre investorer, er gearingsfaktoren sat lavt og afspejler,
at risikoen ved sociale investeringer er højere end for gængse investeringer med historisk
sammenlignelige afkast. Herudover forventer fonden at indgå aftaler med private investorer
om at skalere sociale investeringer samt minimum én større tværsektoriel investering.
I 2022 skal DSI’s driftsfinansiering forhandles som en del af økonomiaftalerne mellem staten,
kommunerne og regionerne. DSI’s økonomi er stabil, men fondens driftsfinansiering ophører
ved udgangen af 2022 og afhænger af økonomiaftalernes udfald.
Der er desuden mulighed for et yderligere statsligt indskud af investeringsmidler i DSI i
efteråret 2022 i forbindelse med aftale om finansloven for 2023.
De sidste tre år har DSI afklaret regelgrundlaget for sociale investeringer samt modnet
markedet og opbygget offentlig ekspertise og erfaringer gennem fondens første ti
investeringer. Når forhandlingerne om fondens økonomi er faldet på plads, og hvis der er et
politiske ønske om at udbrede sociale investeringer, står DSI klar til øge omfanget og
rækkevidden af sociale investeringer for at hjælpe samfundets sårbare og udsatte.
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Forventet udvikling

Den Sociale Investeringsfond

2021
DKK

2020
DKK

1.000.000
-1.000.100
-3.688.085

250.000
0
-3.826.164

-3.688.185

-3.576.164

Personaleomkostninger
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

-5.680.226
52.500
-20.784

-4.803.765
0
-12.313

Finansielle poster i alt

31.716

-12.313

-9.336.695

-8.392.242

52.500
-4.902.577
-4.486.618

0
-2.792.984
-5.599.258

-9.336.695

-8.392.242

Note

Andre driftsindtægter
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Andre eksterne omkostninger
Bruttotab
1

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering, investeringsfond
Forslag til resultatdisponering, udviklingsfond
Forslag til resultatdisponering, sekretariat
I alt
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Resultatopgørelse

Den Sociale Investeringsfond

Balance

31.12.21
DKK

31.12.20
DKK

Andre tilgodehavender

72.402.656

75.970.074

Tilgodehavender i alt

72.402.656

75.970.074

Indestående i kreditinstitutter

3.111.421

2.347.957

Likvide beholdninger i alt

3.111.421

2.347.957

Omsætningsaktiver i alt

75.514.077

78.318.031

Aktiver i alt

75.514.077

78.318.031

20.304.439
50.052.500
2.684.359

25.207.016
50.000.000
2.170.977

73.041.298

77.377.993

214.579

214.579

Langfristede gældsforpligtelser i alt

214.579

214.579

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

2.216.717
41.483

602.179
123.280

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

2.258.200

725.459

Gældsforpligtelser i alt

2.472.779

940.038

75.514.077

78.318.031

Note

2

PASSIVER
Udviklingsfond
Investeringsfond
Sekretariat
Egenkapital i alt
Anden gæld

Passiver i alt
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AKTIVER

Den Sociale Investeringsfond

Egenkapitalopgørelse

Udviklingsfond

Investeringsfond

Sekretariat

Saldo pr. 01.01.20
Driftsbevilling
Forslag til resultatdisponering

28.000.000
0
-2.792.984

50.000.000
0
0

2.770.235
5.000.000
-5.599.258

Saldo pr. 31.12.20

25.207.016

50.000.000

2.170.977

Saldo pr. 01.01.21
Driftsbevilling
Forslag til resultatdisponering

25.207.016
0
-4.902.577

50.000.000
0
52.500

2.170.977
5.000.000
-4.486.618

Saldo pr. 31.12.21

20.304.439

50.052.500

2.684.359

Beløb i DKK

Egenkapitalopgørelse for 01.01.20 - 31.12.20
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Egenkapitalopgørelse for 01.01.21 - 31.12.21

Den Sociale Investeringsfond

Noter

2021
DKK

2020
DKK

Gager
Ændring i feriepengeforpligtelse, andre
Bestyrelseshonorar
Pensioner
ATP-bidrag (arbejdsgiverbetalt)
Andre omkostninger til social sikring
Rejse- og befordringsgodtgørelse
AER-bidrag
Øvrige personaleomkostninger

4.377.139
1.211
482.992
675.428
27.358
16.256
944
20.054
78.844

3.277.980
360.157
537.674
565.743
19.880
0
4.126
8.899
29.306

I alt

5.680.226

4.803.765

8

6

Tilgodehavende bevilling
Skattekontoen
Lån Fonden Mental Sundhed
Housing First - ACT
Housing First - CTI
Dialog mod vold

68.313.493
171.093
1.500.000
1.010.445
934.100
473.525

75.613.493
356.581
0
0
0
0

I alt

72.402.656

75.970.074

Gennemsnitligt antal beskæftigede i året

2. Andre tilgodehavender

14

Penneo dokumentnøgle: 7Z57P-G6OOT-OYS8U-GPAUS-BQ6TN-STE6A

1. Personaleomkostninger

Den Sociale Investeringsfond

Noter

3. Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når
det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi
kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

VALUTA
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

TILSKUD
Tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at tilskudsbetingelserne er opfyldt, og at
tilskuddet vil blive modtaget.
Tilskud til dækning af afholdte omkostninger indregnes forholdsmæssigt i resultatopgørelsen
over den periode, hvori de tilskudsberettigede omkostninger omkostningsføres. Tilskuddene
indregnes under andre driftsindtægter.
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Generelt om indregning og måling

Den Sociale Investeringsfond

Noter

3. Anvendt regnskabspraksis - fortsat RESULTATOPGØRELSE
Bruttotab
Bruttotab indeholder andre driftsindtægter og omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
samt andre eksterne omkostninger.

Andre driftsindtægter

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter årets forbrug af råvarer og hjælpematerialer med tillæg af eventuelle forskydninger i lagerbeholdningen, herunder evt. svind.
Under omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indregnes tillige nedskrivninger på lagerbeholdninger af råvarer og hjælpematerialer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Andre finansielle poster
Under andre finansielle poster indregnes renteindt ægter og renteomkostninger m.v.

Skat af årets resultat
Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.
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Andre driftsindtægter omfatter modtagne fondsdonationer.

Den Sociale Investeringsfond

Noter

3. Anvendt regnskabspraksis - fortsat BALANCE
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til im ødegåelse af tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.
Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller
skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
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.
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Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de
enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende er værdiforringet.

Den Sociale Investeringsfond

Noter

3. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden
på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
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Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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