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Bestyrelsen og direktionen hair dags dato behandlet og godkendt Srsrapporten for regnskabsSret
01,01,2016 - 31,12.2016 for Fdla Vand A/S,

Arsrapporten aflegges i overenistemmelse med Srsregnskabsloven,

Det er vores opfattelse, at Srsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
finansielfe stilling pr' 3L.72,2Q16 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabs3ret
01.01.2016 - 31.12.2076,

Ledelsesberetningen indeholder bfter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretningen
omhandler.

Arsrapporten indstilles til generdlforsamlingens godkendelse.

Fano, den 27.04.2077

Direktion

Bestyrelse

/0rCW
Kaj Clausen Svarrer

formand



FanO Vand A/S

Den uafhengige revisors revisionspitegning

Til kapitalejerne i Fang Vand A/S
Konklusion
Vi har revideret Srsregnskabet {or Fano vand A/S for regnskabsSret 01.01.2016 - 37.t2,2016, der omfatter
resultatopgorelse, balance, goenkanitalopgorelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Arsregnskabet udarbejdes eft er Srsregnskabsloven,

Det er vores opfattelse, at Srsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr' 3L72'2015 sfmt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs8ret 01,01.2016 -
3Lt2,2016 i overensstemmelsN med Srsregnskabsloven.

Grundla g for konklusion
Vi har udfort vores revision i ovgrensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er galdende i Danmdrk. Vores ansvar ifalge disse standarder og krav er narmere beskrevet i

revisionsp8tegningens afsnit "Rfvisors ansvar for revisionen af Srsregnskabet". Vi er uafhangige af selskabet
i overensstemmelse med interngtionale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere
krav, der er geldende i Danmartk, ligesom vi har opfyldt vores avrige etiske forpligtelser i henholrl til disse
regler og krav' Det er vores opfaftelse, at det opnSede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag

om p3, at der som beskrevet i note 1 er usikkerhed
indgangsvardier pE materielle anlegsaktiver og der-

kab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
varet for den interne kontrol, som ledelsen anser for
ntlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

arlig for at vurdere selskabets evne til at fortsette
vor dette er relevant, samt at udarbejde Srsregnskabet
medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
k alternativ end at gore dette.

Revisors ansvar for revisionen af 6rsregnskabet

for vores konklusion,

Vores m8l er at opn8 hoj grad af pit<terhea for, om Srsregnskabet som helhed er uden vesenflig fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes bpsvigelser eller fejl, og at afgive en revisionsp8tegning med en konklusion.
Haj grad af sikkerhed er et hojt liveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udfores i

overensstemmelse med internatiirnale standarder om revision og de yderligere krav, der er geldende i Dan-
mark, altid vil afdakke vasentlig fejlinformation, nEr s8dan findes. Fejlinformation kan opst| som fglge af
besvigelser eller fejl og kan betraltes som vasentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indflydelse pB Od okonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne traffer pE grundlag af
Srsregnskabet.



Fang Vand A/S

Den uafhengige rgvisors revisionspttegning

Som led ien revision, der udfqres ioverensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er galdeniJe i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen, Herudover:

' Identificerer og vurderer vi risikoen for vesentlig fejlinformation iSrsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fgjl, udformer og udfarer revisionshandlinger som reaktion pE disse risici samt
opn8r revisionsbevis, der er tilstrakkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion, Risikoen
for ikke at opdage veserltlio fejlinformation forSrsaget af besvigelser er hojere end ved vesentlig
fejlinformation forErsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvergelser, dokumentfalsk, be-
vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesettelse af intern kontrol.

' opn8r vi forst8else af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passeniJe efter omstendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af selskdbets interne kontrol,

' Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, sarnt om de
regnskabsmassige skon oe tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

' Konkluderer vi, om ledelsgns udarbejdelse af Srsregnskabet p3 grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, 

,samt om der pE grundlag af det opn8ede revisionsbevis er vasengig usik-
kerhed forbundet med beqivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til
at fortsatte driften, Hvis ti konkluderer, at der er en vesentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
p8tegning gore opm€rksoin nE oplysninger herom i Srsregnskabet eller, hvis s8danne oplysninger ikke
ertilstrakkelige, modificeTe vores konklusion, Vores konklusioner er baseret p3 aet revisionsbevis, der
er opn8et frem til datoen dor vores revisionsp8tegning, Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medfore, at selskabet ikkd lengere kan fortsette driften.

' Tager vi stilling til den samlede presentation, struktur og indhold af Srsregnskabet, herunder noteop-
lysningerne, samt om Srsrionskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder pE en
s8dan m8de, at der gives 6t retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den Overdte ledelse om bl.a, det planlagte omfang og den tidsmessige placering af
revisionen samt betydelige revisibnsmessige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen,

Udtalelse om ledelsesberetnifi gen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsegberetningen.

Vores konklusion om Srsregnskpbet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om le(elsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af Ersregnskabet er det vores ansvar at lese ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vesentligt inkonsistent med Srsregnskabet eller vores viden
opn5et ved revisionen eller pE anden mBde synes at indeholde vesentlig fejlinformation.



Kofdf ng, den zL.o4.20t7

statsautorlseret revisor

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartn+rselskab

Vores ansvar er derudover at oYerveje, om ledelsesberetningen lndeholder krevede oplysnlnger I henhold til
trsregnskabsloven.

vasentll g fejlinformatlon I ledelsesberetn Ingen.

ret



FanO Vand A/S

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formSl og aktivitet er at eje og drive vand- og spildevandsforsyningsaktivitet i Fano Kommune i

henhold til vandforsyningsloven og miljObeskyttelsesloven,

Selskabets virksomhed er herudover reguleret ud fra et "hvile i sig selv" princip, sSledes at kundernes beta-
ling svarertil medgSede omkostpingertil vand- og spildevandsaktiviteterne. Selskabets indtegter er baseret
pli kundeafgifter i form af tilslutningsbidrag, abonnementsbidrag og mSlerbaseret vandafgifter og vandafled-
ningsbidrag, der takstsettes Srligt og godkendes af byr8det i Fano Kommune.

Herudover administrerer selskabet en t@mningsordning for de sommerhuse, der ikke er tilsluttet spildevands-
forsyningen.

Udvikling i aktiviteter og okonomiske forhold
Arets resultat udgar et overskud pB o,reo t.kr. Resultatet er positivt pSvirket med 2,35g t.kr. vedrorende
indregning af reguleringsmessig over-/underdekning, Som folge af et stigende antal tilslutninger af som-
merhuse ieksisterende spildevandsoplande ertilslutningsbidragene foragetmed 3.043 t,kr, iforhold til 2015,

Herudover har der varet et lidt lpvere omkostningsniveau for driftsomkostningerne.

Markedsvardien af renteswappep, der blev etableret i forbindelse med finansiering af anlegsinvesteringer i

spildevandsaktiviteten i 2009, e11 pr, 31.12,2016 opgjort til en forpligtelse pZS.zo+ t.kr,, forpligtelsen ud-
gjorde 6'034 t'kr' pr' 3I'12'2015. Reguleringen af markedsvardien pSvirker ikke Srets resultat, da denne
indregnes direkte pE egenkapitalpn. Renteswappen udlober pr 3t.o7.2026.

Investeringer

Fan@ Vand A/s falger Fano Kommunes Spildevandsplan. Planen blev revideret i 2015. Der planlegges ikke
nye spildevandsoplande, men derimod er en rakke ejendomme i eksisterende spildevandsoplande i som-
merhusomrEderne tilsluttet i 2016. Anlagsudgifterne vedrorende tilslutningen af disse ejendomme er dakket
af de opkravede tilslutningsafgifter. Herudover er en rekke investeringer med henblik p3 at effektivisere
produktionen og forbedre forsynipgssi kkerheden gennemfort,

Ved Postvejen syd for Nordby e4 arbejdet med opf@relsen af et sandfangsanleg fuldfart. Anlegget horer
under T@mningsordningen' Ligeledes er opflrelse af et garageanleg til spildevandsforsyningen og etablering
af et administrationslokale for Fano Vand A/S ferdiggjort.

r 2077 sker der byggemodning, herunder forsyning med vand og kloak, af et omrBde i den nordlige udkant
af Nordby, I fOrste omgang udstykkes ca. 20 grunde.



Fano Vand A/S

Ledelsesberetning

Ltntagning

Med det formSl at reducere afdrlagsbyrden og samtidig udnytte det lave renteniveau er der i 2075/!6 fore-
target lSneomlagning og optaget nyt l3n til finansiering af bygning af garage/administrationslokale. L8ntag-
ningen er bl'a' sket for at sikre, at der vil vere takstmessig basis for at finansiere fremtidige investeringer.

Reguleringsmessi ge forhold

Arsrapporten er aflagt efter driftsgkonomiske principper under hensyntagen til de serlige forhold, der gar
sig geldende for vandselskaber underlagt prisregulering. Det iSrsrapporten presenterede resultat og de
indregnede verdier er ikke udtryk for selskabets reguleringsmessige resultat og vardier.

Usikkerhed vedrorende indregning og mAling
Der henvises til note 1.

Forventet udvikling
Ledef sen forventer et positivt resultat for 2OL7.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtr8dt forhold, som forrykker vurderingen af Srsrapporten.



Resultatopgorelse for }OLG

Nettoomsetning

Prod u ktionsom kostnin ger

Bruttoresultat

Distributionsom kostni n ger

Adm i nistrationsom kostninger

Driftsresultat

Andre finansielle indtagter
Andre finansielle omkostninger

Arets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overfort resultat

2016
Note kr.

2

2

18.854,160

(2.78s.110)

16.069.O50

(6,5s8,321)

(L.t23.204)

8,287.525

r52.632
(2.260.381)

6.L79.776

2015

kr,

13.015,885

(2,88e.405)

to.r27.479

(6.848.e4s)

(1,169.45s)

2.ro9.o79

L90.446

(2.6L1.932)

(3'-2.4O7)

6.t79.776 (3t2.407)

(3r2.4O7)6.L79.776
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Balance pr.31.12.2016

Grunde og bygninger

Produktionsanlag og maskiner

Andre anlag, driftsmateriel og irrventar

Materielle anlegsaktiver under udfOrelse

Materielle anlagsaktiver

Andre tilgodehavender

Fina nsielle anlegsaktiver

Anlegsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjengsteydelser

Andre tilgodehavender

Reguleringsmassi ge underdakn jnger

Peri odeafg ransni ngsposter

Tilgodehavender

Omsetningsaktiver

Aktiver

Note
2016

kr.
2015

kr.

4.539.482

L82.255.070

9.278.277

I+9.72t

2.851.315

184.319.649

9.513.183

I73.L6I
196.231.950 196.857.308

1.348.995 r.770.629

L.770.629

19a,627.937

1.348.996

197.580.946

985.508

r.475.220
1.034.000

179.407

3.67s.23s

3.67s.235

415.365

869.337

1.811.000

159.951

3.2ss.653

3.2ss.653

201.256.181 20r.883.590



Balance pr. 3L.LZ.2OLG

Note
2016

kr.
2015

kr.

Virksomhedskapital

Overkurs ved emission

Overfort overskud eller underskud

Egenkapital

Geld til realkreditinstitutter
Bankgald

10,000,000

L23.220.982

544.592

133.765.674

53.910.145

2.792.973

1.016.000

s.763.593

63.482.651

1.133,187

L.I40.767

128.000

479.007

1,126.895

10,000.000

t23.220.982
(s.e0s.519)

127.315.363

53.472.576

0

4.279.O00

6.034.L27

63.785.703

3,252.383

5.548,755

0

311.785

1,669.501

Reguleringsmassige overdakniqger
Anden geld

La ngfristede galdsforpl igtelsgr

Koftfristet d el af lan gfristed e geldsforpli gtelser

Bankgald

Reguleringsmassi ge overdekninger
Leverandorer af varer og tjenesteydelser

Anden gald

Kortfristede galdsforpli gtelsdr

Galdsforpligtelser

Passiver

Usikkerhed ved indregning og mf,ling

Pantsetninger og sikkerhedsstillelser

4.007.856

67.49''.507

20r.256.181

LO.7a2.524

74.56a.227

201.883.590
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Egenkapitalopg se for 2OLG

Virksomheds-
kapital

Arel

kr. kr. kr.

Overkurs ved
emission

Overfdrt
overskud eller

underskud I alt
kr.

t27.315.363

270.535

6.L79.776

Egenkapital primo

Dagsverdiregulering af

sikringsinstru menter
Arets resultat

Egenkapital ultimo

10,000.000

0

123.220.982 (s.e0s,61e)

270.535

5.r79,776

0

0

l.o.ooo.oo0 L23,22O.9A2 544,692 
'.33,.765.674

I henhold til sadovgivning er selskabets egenkapital bundet i selskabet og kan ikke udloddes som udbytte,
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Noter

1. Usikkerhed ved indregning og mAling

Det er ved regnskabsafleggelsen og afsettelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for opga-
relsen af det skattemessige grundlag for anlegsaktiverne svarer til de verdier/ som blev opgjort til brug for
den reguleringsmassige Sbningsbalance pr, 1, januar 2010.

Det er sKAT's holdning, at det skattemassige grundlag skal opgores efter en tillempet DCF-model, som forer
til lavere belgb. sKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemessige grundlag for anlegsaktiver
reduceret de skattemessige vardier for anlegsaktiverne. Selskabet har pE linje med en rakke andre forsy-
n i n gsselska ber pBkla g et SKAT's afgorelse ti I La ndsskatteretten,

I 4 principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, men
SKAT's konkrete anvendelse af modellen blev kritiseret. Der verserer nu provesager for Landsretten,

selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret pE srRt's verdiansattelsesprincipper, da ledelsen
vurderer, at der p3 nuvErende tidspunkt stadig er vesentlig usikkerhed forbundet med sKAT,s ansrettelser,
herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medforer, at selskabet for narvarende
ikke er istand til at opgore et belob pStiaetigt med henblik pE indregning.

SSfremt SKAT ender med at fB medhold i sin afgOrelse, vil der opst8 forpligtelser for selskabet i form af en

oget udskudt skat, der - alt andet lige - over tid kan betyde en skattebetaling af samme storrelse.

SSfremt SKAT ikke ender med at fB medhold isin afgorelse, vil indeverende og tidligere 3rs betalte skatter
skulle reguleres som f/lge heraf, idet aktuel skat er indregnet pB baggrund af SKAT,s afgorelse,

Da aktuel skat indregnes iselskabets priser via et tillag eller fradrag til selskabets indtagtsramme, vil en

@get skatteforpligtelse eller en regulering af allerede betalte skatter ikke f3 vesentlig indflydelse pE selska-
bets 0konomiske stilling.

12
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Noter

2. Personaleomkostninger
Gager og lonninger

Pensioner

Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitli gt antal fuldtidsansatte medarbejdere

3. Andre finansielle omkostninger
Renteomkostninger i Ovrigt

@vrige finansielle om kostninger

2016

kr.

1.355.112

t94.995
30.453

1.580.560

2015

- 

kr.

1.337.089

I90.t34
3 1,235

2016
kr.

2.I27.148

133.233

2.260.381

2015

- 

kr.

2.292.334

319.598

2.611.932

I renteomkostninger i avrigt er indregnet omkostninger til renteswap p3 t.zot t,kr, (L,24r t.kr. i 2015).

4. Materielle
anlagsaktiver
Kostpris primo

Tilgange

Afgange

Kostpris ultimo

Af- og nedskrivninger
primo

Arets afskrivninger

Af- og nedskrivninger
ultimo

Regnskabsmessig
vardi ultimo

Grunde og

bygninger
kr.

2.851.315

1 ,688. 1 67

0

4.s39.4A2

Produktions-
anlag og

maskiner
kr.

209.821.016

2.455.393

0

Andre anlag,
drifts-

materiel og

inventar
kr.

Materielle
anlags-

aktiver under
udfdrelse

kr.

L7.779.547

0

0

0

0

0

0

2L2.276.4|J9

(2s,s01.367)

(4.sog.e72)

(3O.011.33e)

L[.t79.547

( 1.666,364)

(234,s06)

(1.901.270)

4.539.4A2 L42.265.O70 9.278.277 L49.LzI,
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Noter

5. Langfristede
geldsforpligtelser
Gald til
real krediti nstitutter
Bankgald

Reguleringsmessige

overdekninger

Anden gald

Forfald inden
tor 12

mAneder
2016

Forfald inden
tor L2

mAneder
2015

kr.

Forfald efter
12 mAneder

2016

kr.

Restgald
efter 5 Ar

kr.

53.910.145

2.792.9L3

1.015.000

5.763.593
1.133.187 3.252.383 63.482.651 39.O90.s80

I anden geld er indregnet markedsvardi af renteswap pZ s.lo+ t,kr, (6.034 t.kr, i 2015) til sikring af renten
p3 selskabets langfristede geld, Renteswappen dakker en del af selskabets langfristede geld pr. 31, de-
cember 2016. Markedsverdien vedrorende den del som er effektiv sikring bogfores direkte p3 selskabets
egenkapital. Markedsverdien af den resterende del indregnes i resultatopgorelsen under finansielle poster,
Renteswappen udlober i 2026.

1..046.41L

86,776

3.252.383

0

36.67I.I20

2.4I9.460

00

0

0

0

2016
kr.

2015

kr.
6. Anden gald
Skyldig lon, A-skat, sociale bidrag m.m.
Feriepen geforpli gtelser

Andre skyldige omkostninger

48.738

154,884

923.273

1.126.895

47.986

161.210

1.460,405

1.669.60r

I andre skyldige omkostninger er indregnet skyldige renter, afdrag og garantiprovision til Fano Kommune oB
110 t.kr. (113 t,kr. i 2015),

7. Pantsatninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har indgSet entreprisekontrakt vedrorende t@mning af bundfeldningstanke for perioden 2013-
2018. Selskabets forpligtelser vedr@rende kontrakten udgor 2,0 mio,kr. i uopsigelighedsperioden,
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Anvendt regnska bspra ksis

Regnskabsklasse

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Srsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste Er.

Generelt om indregning og mAling
Aktiver indregnes i balancen, nEr det som folge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
@konomiske fordele vil tilflyde viqksomheden, og aktivets verdi kan mSles pStiOetigt.

Forpligtelser indregnes i balancen, n8r virksomheden som falge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fra93 virksomheden, og for-
pligtelsens vardi kan m8tes pEfiOetigt.

Ved forste indregning mSles aktiver og forpligtelser til kostpris, wSling efter forste indregning sker som be-
skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og mSlinq tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden Srsrappoften
aflagges, og som be- eller afkrafter forhold, der eksisterede pB balancedagen.

I resultatopgorelsen indregnes indtagter, itakt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
belob, der vedr@rer reg nskabsSret,

ResultatopgOrelsen
Nettoomsatning
Nettoomsatning indregnes i resultatopgorelsen, nEr levering til kgber har fundet sted, Nettoomsatning ind-
regnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget,

Arets udvikling i den reguleringsmassige over- eller underdekning indregnes i nettoomsatningen, saldo for
den reguleringsmassige over- eiler underdakning optages som en sarskirt post i balancen,

Prod uktionsom kostni ng er
Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnS nettoomsat-
ningen, herunder omkostninger til drift af anleg, indvinding af vand, personale beskeftiget med produktio-
nen og med drift og vedligeholdelse af anlag samt afskrivninger p3 produktionsanleg og maskiner.

Distributionsom kostni n ger
Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, relateret til transport af vand og spil-
devand, herunder drift af anlag, personale beskeftiget med transport af vand og spildevand samt drift og
vedligeholdelse af ledningsnet mv. og afskrivninger pB distributionsanleg.
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Admi nistrationsom kostni nger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder
lon og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af tilgo-
dehavender samt af- og nedskrivninger af materielle anlegsaktiver, der benyttes i administrationen af virk-
somheden.

Andre finansielle indtaegter
Andre finansielle indtegter best8r af modtagne renteindtegter mv.

Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger bestSr af renteomkostnrnger mv,

Balancen
Materielle anlagsaktiver
Grunde er pr' 1. januar 2010 verdiansat til en skonnet markedsverdi pE baggrund af oplysninger omkring
arealpriser, lokalplaner mv.

Produktionsanlag og maskiner samt andre anlag, driftsmateriel og rnventar er pr. 1, januar 2010 verdiansat
til en skonnet dagsverdi med udgangspunkt i gennemsnit af levetidsnedskrevne standard anskaffelses- og
genanskaffelsespriser (standardverdi) fastsat med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets pris- og leve-
tidskatalog. Visse af anlagsaktiverne er vardiansat pE baggrund af forsyningsvirksomhedens ansogning om
serskilt godkendelse af vardiansattelser af aktiver, som ikke er omfattet af pris- og levetidskatalog,

Anskaffelser efter 1' januar 2010 af grunde og bygninger, produktionsanleg og maskinersamt andre anleg,
driftsmateriel og inventar mSlestil kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives
ikke p3 grunde,

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-
garing af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, For egenfremstillede aktiver
omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandorer og lonninger.

Finansieri ngsomkostnin ger i ndregnes i kke i kostprisen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet
lineere afskrivninger efter Forsyningssekretariatets regler,
forventede brugstider,

Bygninger

Produktionsanleg og maskiner

Andre anlag, driftsmateriel og inventar

restvardi efter afsluttet brugstid. Der foretages

som er baseret pE en vurdering af aktivernes

10-75 3r

10-100 3r

5ar
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Forventede brugstider og restvardier revurderes Srligt.

Der foretages nedskrivningstest p3 materielle anlegsaktiver, sSfremt der er indikationer for verdifald, Ned-
skrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver, Aktiverne nedskrives til det
hojeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalverdi og nettosalgspris (genindvindingsvardi), sSfremt denne
er lavere end den regnskabsmessige vardi.

Fortjeneste og tab ved afhendelse af materielle anlagsaktiver opgores som forskellen mellem salgsprisen
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmassige verdi pB salgstidspunktet, Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgorelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtegter,
i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Materielle anlegsaktiver under udfgrelse er opgjort til anskaffelsesprisen, og omkostninger direkte tilknyttet
anskaffelsen samt omkostninger til klargoring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive
taget i brug' For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, kompo-
nenter, underleveran darer og lOnninger,

Tilgodehavender
Tilgodehavender mSles til amortiseret kostpris, der sedvanligvis svarer til nominel vardi, med fradrag af
nedskrivninger til imodegSelse af forventede tab,

Periodeafg ransnin gsposter
Periodeafgransningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrarer efterfol-
gende regnskabsSr, Periodeafgrensningsposter mSles til kostpris,

Geld til realkreditinstitutter
Gald til realkreditinstitutter i form af prioritetsgeld mSles p3 tidspunktet for lSnoptagelse til kostpris, der
svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfolgende mSles
prioritetsgeld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lSnoptagelsen og
den nominelle vardi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgorelsen over lSneperioden som en finan-
siel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode,

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser mSles til amortiseret kostpris, der sadvanligvis svarer til nominel vardi,

Over- og underdekninger
saldo for reguleringsmessig over- og underdakning indregnes under henholdsvis galdsforpligtelser og til-
godehavender med modpostering i resultatopgorelsen under nettoomsatning. saldoen udgor det belob, som
virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkreve i kommende 8rs takster. Udgangspunktet for opgo-
relsen er indeverende og tidligere 8rs opgorelse af faktiske indtagter og udgifter.


