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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direKionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
01.01.2017 - 31.t2.20L7 for Løgten Skødstrup Vandværk AMBA.

Ârsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven,

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aKiver, passiver
og finansielle stilllng pr. 31,12.2017 samt af resultatet af virksomhedens akilviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 01.01.2017 - 3t.L2,2O17.

Ledelsesberetn¡ngen indeholder efter vores opfattelse en reWisende redegørelse for de forhold, beret-
ningen omhandler,

Ãrsrapporten indstilles tll generalforsamlingens godkendelse.

Skødstrup, den 13.03.2018

2

t,r(j*'
Lars

M
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Den uafhæng¡ge rev¡sors rev¡s¡onspåtegn¡ng

Til kapitalejerne i Løgten Skødstrup Vandværk AMBA

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Løgten Skødstrup Vandværk AMBA for regnskabsåret 01.01.2017 -

3L,L2.20L7, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og

noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Ârsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven,

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 37.I2.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for

regnskabsåret 01.01.2017 - 3Ll2.2Ol7 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar iføþe disse standarder og krav er nærmere beskre-

vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvarfor 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 regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der som beskrevet i note 1 er usikkerhed

vedrørende fastlæggelse af selskabets skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver og

dermed opgørelse og indregning af aktuel og udskudt skat.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse 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 fejlin-

formation, 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 vaesentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan

opstå som îølge 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 regnskabs-

brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhæng¡ge rev¡sors rev¡s¡onspåtegn¡ng

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, do-

kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

o

a

a

a

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-

sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 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 fortseette 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 begiven-

heder 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 no-

teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder

på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

a

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
Ledelsen er a nsva rli g for ledelsesberetni ngen

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetn¡ngen.

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.
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Den uafhæng¡ge rev¡sors rev¡s¡onspåtegning

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold

til årsregnskabsloven.

Baseret på aet 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.

Silkeborg, den 13.03.2018

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33

.*ätþ
statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne24821

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne32785



LØgten Skødstrup Vandværk AMBA 6

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets formål er at drive vandforsyningsvirksomhed, og dermed sikre vandforsyning af høj sund-

heds 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 tilslut-

ningsbidrag. I henhold til vandforsyningsloven skal indtægterne finansiere de årlige udgifter med afsæt

i "hvile i sig selv'Lprincippet.

Med baggrund i vandsektorloven er virksomheden reguleret efter prislofter med udgangspunkt i sel-

skabets historiske priser, om kostni n gsudvi kl i ng og effektiviseri ngskrav.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Ârets resultat på (685) t,kr, er påvirket af regulering af takstmæssig over-/underdækning på f.fOO

Lkr. før skat, der har forøget underskuddet,

Ændring i anvendt regnskabspraksis
I forbindelse med ændring af måden hvorpå tilslutningsbidrag bliver indregnet, er der ændret i den

anvendte regnskabspraksis. Dette medfører også rettelser i sammenligningstallene. Der henvises til

omtale under anvendt regnskabspraksis.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling
Der henvises til note 1 for omtale af usikkerhed ved indregning og måling af aktuel og udskudt skat.

Begivenheder efter bala ncedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke ¡ndtrådt forhold, som forrykker vurderingen af

årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2OL7

Nettoomsætning

Andre driftsindtægter

Vareforbrug

Andre eksterne omkostninger

Bruttoresultat

Persona leom kostni nger

Af- og nedskrivninger

Driftsresultat

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle omkostninger

Resultat før skat

Skat af årets resultat

Ârets resultat

Forslag til resultatd isponering

Overført resultat

Note

5

20L7
kr.

2016
kr.

2 3.384.861

138.359

(t.74L.498)
(1.007.61s)

4.7L4.257

106.295

(1.353.749)

(1.20s.286)

3

4

774.1O7 2.26'..5t7

(260.000)

(680.139)

(260.000)

(846.106)

(331.eee) 1.32t'37a

65.000
(s7.332)

tot.774
(42.s37)

(324.331) 1.34O.O15

(360. 425\ (69s.2t7)

(684.7s6) 684.798

(684.7s6) 684.794

7s6ì 6,44.794
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Balance pr. 3L.12.2OL7

Grunde og bygninger

Produktionsanlæg og maskiner

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Materielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender hos associerede virksomheder

Udskudt skat

Andre tilgodehavender

Reguleringsmæssige underdækninger

Periodeafg rænsningsposter

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsætningsakt¡ver

Aktiver

20L7
kr.

2016
kr.Note

6

3.363.338

20.687.552

989.921

LL6.943

3.430.048

15.587.888

1.044,880

827.009

25.157.754 20.889.825

250.000 250.000

2so.oo0 2so.ooo

25,407.754 21.139.825

333.302

2.500.000

0

354.943

0

7.225

76L.893

2.500.000

7.740

167.073

51 1.506

0

3.195.470 3.947.6t2

422.136

3.617.606 ?.947.6t2

29.O2s.360 25.087.437

o
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Balance pr. 3 L.L2.2OL7

Overført overskud eller underskud

Egenkapital

Reguleringsmæssige overdækninger

Langfristede gældsforpl igtelser

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

Bankgæld

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Gæld til associerede virksomheder

Skyldig selskabsskat

Anden gæld

Koft f ristede gældsforpl igtelser

Gældsforpligtelser

Passiver

Usikkerhed ved indregning og måling

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Note
2l¡17 2016

kr.kr.

22.149.L9L 22.833.947

22.149.t91 22.433.947

205.806

205.806

0

7 o

7 5,882.195

0

0

324.35t
106.205

3t2.675
44.937

0

L75.457

395.240

1.1 16,135

0

547.092

19.566

6.670.363 2.253.490

6.876.169 2.253.490

29.O25.360 25.087.437

1

9



Løgten Skødstrup Vandværk AMBA 10

Egenkapitalopgørelse lor 2Ol7

Egenkapital primo

Ârets resultat

Egenkapital ultimo

Overført
overskud

eller
underskud

kr.

22.833.947

(684.7s6)

22.t49.191

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

udbytte til andelshaverne.
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Pengestrømsopgørelse for 2OL7

Driftsresultat

Af- og nedskrivninger

Regulering af over- og underdækning

Ænd ringer i arbejdskapital

Pengestrømme vedrørende primær drift

Modtagne finansielle indtægter

Betalte finansielle omkostninger

Refunderet/( betalt) selskabsskat

Pengestrømme vedrørende drift

Køb mv. af materielle anlægsaktiver

Salg af materielle anlægsaktiver

Modtagne tilslutningsbidrag

Pengestrømme vedrørende investeringer

Optagelse af lån

Pengestrømme vedrørende finansiering

Ændring i likvider

Likvider primo

Likvider ultimo

Likvider ultimo sammensætter sig af:

Likvide beholdninger

Kortfristet gæld til banker

Likvider ultimo

(4.98s.106) (1.033.237

5.500,000 0

s.soo.ooo o

597.593 (5.150)

(L7s.4s7) (770.307)

422.136 (175.457)

Note
2l¡L7

kr.
2l¡t6

kr.

8

(331.eee)

846.106

1.099.507

t.32t.378
680,139

(466.927)

(310,0s1)1.867)

6'41.747 1.224.539

65.000

(2e.206)

(se4.842)

tot.t74
(42.s34)

(zss.092)

42.699 1.O28.087

(6.438.93s)

t33.929
1.319.900

(3.180.137)

0

2.L46.900

422.1.36

0

0

(L75.457\

422.'-36 (t7s.4s7)



Løgten Skødstrup Vandværk AMBA 12

Noter

1. Usikkerhed ved indregning og måling
Ved skattepligtens indtræden i 2010 lagde selskabet til grund, at de skattemæssige værdier for anlægs-

aktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr.

1. januar 2010.

SKAT har ændret de selvangivne skattemæssige værdier på baggrund af en anden opgørelsesmetode

SKATs korrektion er påKaget til Landsskatteretten, som i juni 20L4 afsagde kendelse i 4 af branchen og

SKAT udvalgte prøvesager. Landsskatteretten gav SKAT medhold for så vidt angår valg af værdiansæt-

telsesmodel, men kritiserede samtidig væsentlige konkrete forudsætninger i anvendelsen af modellen.

Landsretten har i januar 2018 afsagt kendelse i 2 af branchen og SKAT udvalgte prøvesager. Landsretten

gav SKAT medhold på, hvad der vurderes at være andre præmisser end Landsskatterettens. Brancheor-
ganisationen DANVA har anket prøvesagerne til Højesteret.

på den baggrund er der fortsat væsentlig usikkerhed omkring opgørelsen af selskabets udskudte skat.
Udskudt skat og betalbare skatter for indkomstårene Z,OLO-L7 er indregnet i overensstemmelse med

SKATs afgørelse, men kan blive ændret, når der foreligger en endelig afgørelse af den verserende sag.

Da en eventuel skattebetaling vil kunne indregnes i selskabets takster (vil blive tillagt selskabets ind-

tægtsramme), vil en yderligere skatteforpligtelse ikke få væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske

stilling.

20L7
kr.

2016
kr.

2. Nettoomsætning
Fast afgift

Salg af vand

Salg af vand til andre vandværker

Målerleje

Regulering af over- og underdækning

3. Personaleomkostninger

Gager og lønninger

1.033.930

2.499.996

504.L52

446.290

853.236

2.597.285

479.O51

3L7.758

466.927(1,099, 507)

3.384.861 4.714.257

20L7
kr.

20r6
kr

260.000 260.000

260.O00 260.OOO
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Noter

4. A1- og nedskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver

5. Skat af årets resultat
Aktuel skat

Ændring af udskudt skat

Regulering vedrørende tidligere år

20L7
kr.

2016
kr.

673.934

172.172

671.571

8.568

846.106 680.139

2l¡L7 2016
kr.kr.

354.675

7.L40
(1.390)

528.613

166,604

0

36'0.425 695.217

Grunde og
bygninger

kr.

Produk-
tionsanlæg

og maskiner
kr.

Andre
anlæ9,
drifts-

materiel og

inventar
kr.

Materielle
anlægs-
aktiver

under
udførelse

kr.

6. Materielle
anlægsaktiver
Kostpris primo

Tilgange

Afgange

Kostpris ultimo

Af- og nedskrivninger primo

Ârets afskrivninger

Tilbageførsel ved afgange

Af- og nedskrivninger
ultimo

R.egnskabsmæssig værdi
ultimo

3.497.O2L 17.OO2.O83

3.897.021 LL.54t.294

5.633.920
(173.131)

L.495.932

195.181

(L32.323)

827.009

1t6.943
(827.009)

0

0

1.558.790 116.943

(466.e73)

(66,710)

0

4.046.594

(4Os.327)

44.202

(4s1.0s2)

(20t.897)

84.080

0

0

0

(s33.683) 3.68s.469 (s68.86e) o

989.921 116.9433.363.338 20.687.552
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Noter

7. Langfristede gældsforpligtelser
Gæld til realkreditinstitutter

Reguleringsmæssige overdækni nger

8. Ændring i arbejdskapital
Ændring i tilgodehavender

Ændring i leverandørgæld mv.

Forfald inden
lor 12

måneder
2l¡17

kr,

Forfald efter
12 måneder

2l¡L7
kr.

5,500.000

382.195

0

205.806

5.882.195 205.806

2l¡L7 2016
kr.kr

858.347
(1.830,214)

24L.553
(551.604)

(97La671 (310.0sr)

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for bankengagement i Løgten-Skødstrup Forsyningsselskab P/S er afgivet selvskyldnerkau-
tion på 2.400.000 kr. Den regnskabsmæssige værdi af bankgæld udgør 6 t.kr. mod 24 t.kr. i 2016,
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Regnskabsklasse

Ârsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse B og C.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis
For at opnå et mere retvisende billede har selskabet ændret sin regnskabspraksis til at tilslutningsbidrag
fra tilkoblede forbrugere periodiseres over en 50-årig periode i resultatopgørelsen. Periodiseringen er mod-

regnet i produktionsanlæg og maskiner under de materielle anlægsaktiver og de ådige afskrivninger herpå,

da tilslutningsbidragene er tilskud til finansiering af anlægsinvesteringerne i ledningsnet. Tidligere blev

tilslutningsbidragene indregnet som omsætning i resultatopgørelsen i tilslutningsåret. Der er foretaget til-
pasning af sammenligningstal.

Egenkapitalen pr. 01.01.2016 er reduceret med 19.070 t.kr. Der er ingen skatteeffekt. Produktionsanlæg

og maskiner under materielle anlægsaktiver er pr, 01,01.2016 reduceret med 19.070 t.kr.

Nettoomsætningen er i 2016 reduceret med 2.L47 t.kr. og årets af- og nedskrivninger er reduceret med

610 t.kr. Resultat før skat for 2016 er reduceret med 1.537 t.kr. Ârets resultat efter skat er reduceret med

1.537 t.kr. Produktionsanlaeg og maskiner under materielle anlægsaktiver er pr,37.L2.2016 reduceret med

20.607 t.kr. Egenkapitalen pr.37.72.2016 er reduceret med 20.607 t.kr.

Nettoomsætningen er i 20L7 reduceret med 1.320 t.kr. og årets af- og nedskrivninger er reduceret med

630 t.kr. Resultat før skat for 2Ot7 er reduceret med 690 t.kr. Ârets resultat efter skat er reduceret med

690 t.kr. Produktionsanleeg og maskiner under materielle anlægsaktiverer pr. 31.12.2017 reduceret med

2L.297 t.kr. Egenkapitalen pr.3L.t2.2017 er reduceret med 2L.297 t.kr.

Bortset fra ovenstående er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles påtiOetigt.

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 for-
pligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet 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.
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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 hovedakti-
vitet i form af administrationssalær, gebyrer og byggevand.

Vareforbrug
Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug/produktionsomkostninger målt til kostpris

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

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for
virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle anlaegsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort
ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskriv-
ningstest 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 indtægter
Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos as-

socierede virksomheder mv.

Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til as-

socierede virksomheder mv.

Skat
Ârets 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.
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Balancen
Materielle a nlægsaktiver
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, underleveran-
dører og lønninger.

Indirekte omkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på materi-
elle anlægsaktiver, der er anvendt i fremstillingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på ¿et 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 anlæ9, driftsmateriel og inventar

Tilslutningsbidrag

75 âr

t0-75 âr

3-10 år

50 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæs-
sige værdi.

Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-me-
toden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regn-
skabsmæssige indre værdi

Kapitalandele i associerede virksomheder 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,
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Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midletidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-
regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i ud-

skudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Periodeafg rænsn i n gsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-
gende 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 0 kr.

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.
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Over- og underdækninger
Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og

tilgodehavender med modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb,
som virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster målt t¡l nutidsværdi.
Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og omkost-
ninger i forhold til virksomhedens foreløbigt indregnede beløb, som virksomheden har opgjort pr, balance-

dagen i henhold til sektorloven.

Modtagne forudbetalinger fra kunder
Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstids-
punktet.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Pen gestrømsopgørelsen
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 drifts-
resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af
materielle anlægsaktiver samt modtagne tilslutningsbidrag.

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.


