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Virksomhedsoplysninger 
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Ledelsespåtegning 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021 for 
Løgten Skødstrup Vandværk A.m.b.a .. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 
regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Skødstrup, den 02.03.2022 

Bestyrelse 0 

Lars Di.irr Jakobsen Ove Hjortshøj Rasmussen 

Mikael Pedersen 
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Den uafhængige revisors 
• • 0 • revtstonspategrung 

Til kapitalejerne i Løgten Skødstrup Vandværk A.m.b.a. 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Løgten Skødstrup Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 01.01.2021 - 
31.12.2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, 
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efterårsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2021 
- 31.12.2021 i overensstemmelse med 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. 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 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 selskabets 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 selskabet, 
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

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, 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 brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
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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 selskabets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den anvendte 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 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 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 selskabet 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 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 
Ledelsen er ansvarlig for 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 herudover 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 
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årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Skødstrup, den 02.03.2022 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33963556 

Søren Lykke 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne32785 

,, 
a 



Løgten Skødstrup Vandværk A.m.b.a. I Ledelsesberetning 7 

Ledelsesberetning 
Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 
Nettoomsætning 

Bruttoresultat 
Driftsresultat 

Resultat af finansielle poster 
Årets resultat 
Balancesum 

Investeringer i materielle 
aktiver 

Egenkapital 

Nøgletal 
Soliditetsgrad (%) 

Antal kunder 

Solgt vandmængde i m3 

2021 2020 2019 2018 2017 
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

4.887 4.432 3.219 4.119 3.385 

2.989 2.713 1.767 2.962 1.969 
529 347 (670) 597 (332) 

(237) (294) (224) (166) 8 

392 153 729 198 (685) 

33.772 34.881 33.381 32.366 29.025 ,, s 
378 612 1.112 1.506 5.946 --.I '"'• A .>- 

~ 
25.289 24.896 23.077 22.347 22.149 ,;, 

i:o 
' C(; 

li.J 

6 

74,88 
2.486 

416.504 

71,37 
2.470 

397.900 

69,13 
2.459 

376.581 

69,04 
2.420 

384.204 

76,31 
2.329 

352.291 

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens gældende version af 
"Anbefalinger & Nøgletal". 

Soliditetsgrad (%): 
Egenkapital * 100 
Balancesum 

Antal kunder 
Opgjort som antal kunder på årsbasis. 

Solgt vandmængde i m3 

Opgjort som antal solgte kubikmeter vand på årsbasis 
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Virksomhedens væsentligste aktiviteter 
Selskabets formål er at drive vandforsyningsvirksomhed, og dermed sikre vandforsyning af høj sundheds og 
miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er 
gennemskuelig for kunderne. 

Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling i form af variable og faste vandbidrag samt tilslutningsbidrag. 
I henhold til vandforsyningsloven skal indtægterne finansiere de årlige udgifter med afsæt i "hvile i sig selv" 
princippet. 

Beskrivelse af væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets resultat udgør et overskud på 392 t.kr. 

Selskabet er udtrådt af den økonomiske regulering under forsyningssekretariatet med virkning fra og med 
01.01.2021. Selskabet er ligeledes udtrådt af selskabsbeskatningen pr. 01.01.2021. 

Skattesagen vedrørende beregning af indgangsværdierne ved Løgten Skødstrup Vandværks indtrædelse i 
skattepligt, er endelig faldet på plads. Løgten Skødstrup Vandværk har fået medhold i, at indgangsværdierne ved 
indtræden i skattepligt i 2010 skal fastsættes efter den såkaldte POLKA-værdi. Den i indkomstårene 2010-2017 
betalte selskabsskat på i alt ca. 1.400 t.kr. forventes refunderet fra SKAT i 2022. Beløbet blev indregnet i 2019. Der 
er i både 2020 og 2021 indregnet 100 t.kr. (i alt 200 t.kr.) i yderligere tilgodehavende renter fra SKAT i forbindelse 
med skattesagen. 

Begivenheder efter balancedagen 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 

6 
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Resultatopgørelse for 2021 

2021 2020 
Note kr. kr. 

Nettoomsætning 4.887.160 4.431.944 

Andre driftsindtægter 119.976 88.223 

Vareforbrug (608.220) (690.088) 

Andre eksterne omkostninger (1.409.946) (1.117.099) 

Bruttoresultat 2.988.970 2.712.980 

Personaleomkostninger 2 (1.764.009) (1.464.916) 

Af- og nedskrivninger '"· 3 (696.120) (900.960) f-.. 
:) _, 

Driftsresultat 528.841 347.104 
~, 
c:i:i 
i;_, 
lJ.J x 

"' Andre finansielle omkostninger (236.724) (293.952) "' æ 
Resultat før skat 292.117 53.152 c5 

Skat af årets resultat 4 100.000 100.000 :: 
Årets resultat 392.117 153.152 

,..., 

i 
Forslag til resultatdisponering c; 

" s 
Overført resultat 392.117 153.152 i ;:: 
Resultatdisponering 392.117 153.152 3 

.§ 
0 
C 
" ~ 
'lJ 
Cl. 
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Balance pr. 31.12.2021 
Aktiver 

2021 2020 
Note kr. kr. 

Grunde og bygninger 3.096.496 3.163.206 

Produktionsanlæg og maskiner 21.547.694 21.631.740 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 497.088 663.963 

Materielle aktiver 5 25.141.278 25.458.909 

Kapitalandele i associerede virksomheder 250.000 250.000 

Finansielle aktiver 250.000 250.000 "" s _, ~, 
f"l 

Anlægsaktiver 25.391.278 25.708.909 
:,c 
Lu 

"' ,-; 
CO 
"· 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 332.647 262.237 ~ 
c 

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 2.631.690 2.631.690 "' 
Andre tilgodehavender 131.611 0 ,' 

;,... 

Tilgodehavende skat 1.629.000 1.500.000 ~ 
Periodeafgrænsningsposter 10.267 0 s: 

.i 
Tilgodehavender 4.735.215 4.393.927 "" ( 

t 
Likvide beholdninger 3.645.317 4.778.010 s 

"' C 
C 
C 
C, 
;: 

Omsætningsaktiver 8.380.532 9.171.937 ;;; c, 

Aktiver 33.771.810 34.880.846 
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Passiver 

Overført overskud eller underskud 

Egenkapital 

Gæld til realkreditinstitutter 

Langfristede gældsforpligtelser 

Kortfristet del af langfristede forpligtelser 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 
Gæld til associerede virksomheder 

Anden gæld 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser 

Passiver 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

2021 2020 
Note kr. kr. 

25.288.557 24.896.440 

25.288.557 24.896.440 

7.342.081 7.562.308 

6 7.342.081 7.562.308 

6 220.227 216.350 

284.249 101.113 

636.696 193.379 

7 0 1.911.256 
'~ 

1.141.172 2.422.098 1-- 
:::, _., 
"• p ,:! 

8.483.253 9.984.406 
...., 
x 
,.:., 
CO "• 0:, ...., 

33.771.810 34.880.846 c 

9 
' j 
"' -2: 

,, 
~ 
C, 
C, 

,., 
C 



Løgten Skødstrup Vandværk A.m.b.a. I Egenkapitalopgørelse for 2021 12 

Egenkapitalopgørelse for 2021 

Overført 
overskud eller 

underskud I alt 
kr. kr. 

Egenkapital primo 24.896.440 24.896.440 

Årets resultat 392.117 392.117 

Egenkapital ultimo 25.288.557 25.288.557 

I henhold til særlovgivning er selskabets egenkapital bundet i selskabet og kan ikke udloddes som udbytte til 
andelshaverne. 

c_ 

" 
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Pengestrømsopgørelse for 2021 

2021 2020 
Note kr. kr. 

Driftsresultat 528.841 347.104 

Af- og nedskrivninger 696.120 900.960 

Ændringer i arbejdskapital 8 (1.497.093) 1.633.974 

Pengestrømme vedrørende primær drift (272.132) 2.882.038 

Betalte finansielle omkostninger (236.728) (293.950) 

Refunderet/(betalt) skat (29.000) 0 

Pengestrømme vedrørende drift (537.860) 2.588.088 ;: 
-:, _, 
"'' ti:, 
I J 

Køb mv. af materielle aktiver 
>- 

(662.083) (911.430) Lu :,.,, ~. 
Modtagne tilslutningsbidrag 283.600 299.600 CC 

"' æ Pengestrømme vedrørende investeringer (378.483) (611.830) 
Q ,, 

Frie pengestrømme frembragt fra drift og investering før (916.343) 1.976.258 " 
finansiering 

~ 

Afdrag på lån mv. (216.350) (212.542) c:; 
() 

Pengestrømme vedrørende finansiering (216.350) (212.542) ~ 
" :3 
" Q 

Ændring i likvider (1,132.693) 1.763.716 
,.. 
() 

;: 

Likvider primo 4.778.010 3.014.294 

Likvider ultimo 3.645.317 4.778.010 

Likvider ultimo sammensætter sig af: 

Likvide beholdninger 3.645.317 4.778.010 

Likvider ultimo 3.645.317 4.778.010 



Løgten Skødstrup Vandværk A.m.b.a. I Noter 14 

Noter 

1 Nettoomsætning 
2021 2020 
kr. kr. 

Fast afgift 1.407.173 1.087.417 

Salg af vand 2.327.807 2.291.560 

Salg af vand til andre vandværker 671.710 575.321 

Målerleje 480.470 477.646 

Aktiviteter i alt 4.887.160 4.431.944 

2 Personaleomkostninger 
2021 2020 
kr. kr. 

Gager og lønninger 1.494.318 1.246.467 

Pensioner 166.650 178.122 
Andre omkostninger til social sikring 63.786 13.844 

Andre personaleomkostninger 39.255 26.483 

1.764.009 1.464.916 

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 3 3 

Alle medarbejdere er ansat i den associerede virksomhed Løgten-Skødstrup Forsyningsselskab P/S. 
Personaleomkostninger består af viderefakturerede omkostninger herfra på baggrund af gennemsnitligt antal 
beskæftigede personer henførbare til selskabet. 

3 Af- og nedskrivninger 
2021 2020 
kr. kr. 

Afskrivninger på materielle aktiver 696.120 750.890 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle aktiver 0 150.070 

696.120 900.960 

4 Skat af årets resultat 
2021 2020 
kr. kr. 

Regulering vedrørende tidligere år (100.000) (100.000) 

(100.000) (100.000) 
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5 Materielle aktiver 
Produktions- Andre anlæg, 

Grunde anlæg og driftsmateriel 
og bygninger maskiner og inventar 

kr. kr. kr. 
Kostpris primo 3.897.021 19.044.128 1.690.247 

Tilgange 0 378.485 0 
Kostpris ultimo 3.897.021 19.422.613 1.690.247 
Af- og nedskrivninger primo (733,815) 2.587.612 (1,026.284) 

Årets afskrivninger (66.710) (462.531) (166.875) 
Af- og nedskrivninger ultimo (800.525) 2.125.081 (1.193.159) 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 3.096.496 21.547.694 497.088 

6 Langfristede forpligtelser (: 
Forfald inden Forfald inden Forfald ::, 

"' for 12 for 12 efter 12 Restgæld 'O 
\:.: 

måneder måneder måneder efter 5 år .., - ;., 
2021 2020 2021 2021 co 

"' (() 

kr. kr. kr. kr. Lu 

Gæld til realkreditinstitutter 220.227 216.350 7.342.081 6.889.718 ~ 

220.227 216.350 7.342.081 6.889.718 

Gæld til realkreditinstitutter består af lån hos KommuneKredit. t.( ,,. 

7 Anden gæld (kortfristet) j 

2021 2020 c 
3: 

kr. kr. 
Moms og afgifter 

i, 
0 676.111 ~ =~ 

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. 0 46.654 'l, c: 

Anden gæld i øvrigt 0 1.188.491 
0 1.911.256 

Moms og afgifter indgår i 2021 i andre tilgodehavender. 

8 Ændring i arbejdskapital 
2021 
kr. 

2020 
kr. 

Ændring i tilgodehavender 

Ændring i leverandørgæld mv. 

(212,290) 

(1,284.803) 

(1,497.093) 

(40,750) 

1.674.724 

1.633.974 

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Til sikkerhed for bankengagement i Løgten-Skødstrup Forsyningsselskab P/S er der afgivet selvskyldnerkaution, 
der er ulimiteret. Pr. 31.12.2021 har Løgten-Skødstrup Forsyningsselskab P/S et bankindestående på 789 t.kr. 
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Der er indgået huslejekontrakt med restforpligtelse på 2.919 t.kr. Lejemålet er uopsigeligt frem til 1. januar 2031. 

Til sikkerhed for realkreditgæld i Løgten-Skødstrup Forsyningsselskab P/S er der afgivet selvskyldnerkaution, der 
er ulimiteret. Den regnskabsmæssige værdi af realkreditlån udgør 1.662 t.kr. 

' r 
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Anvendt regnskabspraksis 
Regnskabsklasse 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med 
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. 

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 
Nettoomsætning 
Nettoomsætning ved salg af vand mv. indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. 
Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til 
dagsværdien af det fastsatte vederlag. 

Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet i 
form af administrationssalær, gebyrer og byggevand. 

C 

Vareforbrug 
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug/produktionsomkostninger målt til kostpris. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, 
herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskriv-ninger af 
tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for 
virksomhedens medarbejdere. 
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Af- og nedskrivninger 
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra 
henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af 
gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver. Endvidere indgår periodisering af tilslutningsbidrag, der 
modregnes i afskrivningerne på produktionsanlæg og maskiner. 

Andre finansielle omkostninger 
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til 
associerede virksomheder mv. 

Skat 
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, 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. 

Balancen 
Materielle aktiver 
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

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 egenfremstillede aktiver 
omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og 
lønninger. 

Indirekte omkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på immaterielle 
og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i fremstillingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på det 
medgåede timeforbrug for det enkelte aktiv. 

Tilslutningsbidrag periodiseres og indgår i produktionsanlæg og maskiner. Tilslutningsbidrag indregnes når 
levering til køber har fundet sted. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Bygninger 

Produktionsanlæg og maskiner 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Tilslutningsbidrag 

75 år 

10-75år 

3-10 år 
50 år 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt. 

Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Kapitalandele i associerede virksomheder 
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). 
Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhe-dernes 
regnskabsmæssige indre værdi. 
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Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til O kr. Eventuelle tilgodehavender 
hos disse virksomheder nedskrives til nettorealisationsværd i ud fra en konkret vurdering. Såfremt 
modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende associerede 
virksomheds forpligtelser, og det er sandsynligt, at denne forpligtelse vil medføre tab, indregnes en hensat 
forpligtelse målt til nutidsværdien af de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle 
forpligtelserne. 

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen 
til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. 

Kapitalandele i associerede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi. 

Kapitalandele i associerede virksomheder opfylder definitionerne på både kapitalinteresser og associerede 
virksomheder, men er i årsregnskabet præsenteret som kapitalandele i associerede virksomheder, da denne 
benævnelse mere præcist beskriver virksomhedens involvering i de pågældende virksomheder. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Tilgodehavende og skyldig skat 
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. 

Egenkapital 
Egenkapitalen er opgjort efter driftsøkonomiske principper og på baggrund af regnskabsmæssige værdier fra 
tidligere år. 

Ifølge selskabets vedtægter kan overskud ikke udbetales til andelshaverne, ligesom der heller ikke kan udbetales 
eller udloddes fra formuen ved andelshaveres udtræden. 

Beløbet på egenkapitalen er udtryk for forskelle mellem de regnskabsmæssige og de takstmæssige værdier af 
selskabet aktiver. Forskellen skyldes primært, at de takstmæssige værdier er beregnet på baggrund af 
myndighedsfastsatte standardværdier, og sekundært forskelle i afskrivningsperioder. 

Såfremt beløbet på egenkapitalen ikke var medtaget under egenkapitalen, skulle beløbet i stedet medtages som 
langfristet gæld til andelshaverne som udtryk for, at egenkapitalen efter "hvile i sig selv-princippet" over tid skal 
indregnes i taksten. Hvis denne regnskabsmæssige behandling var valgt, ville egenkapitalen udgøre O kr. 
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Gæld til realkreditinstitutter 
Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer 
til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld 
til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle 
værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning 
ved anvendelse af den effektive rentes metode. 

Andre finansielle forpligtelser 
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Pengestrømsopgørelsen 
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved 
årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som 
driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af 
materielle aktiver samt modtagne tilsutningsbidrag 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 
virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån. 

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld. 
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