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Ledelsespetegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt Srsrapporten for regnskabstret
01,01.2017 - 31,12.2017 forFanoVand A/S,

Arsrapporten aflagges i overensstemmelse med trsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at trsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver ogfinansiefle stilling pr' 3r'72'2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabstret
01.01.2017 - 3L.L2,20t7.

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

Arsrapporten indsti lles til generalforsam 
I i ngens god kendelse,

Fano, den 26,04.201a

Direktion

Bestyrelse

Kaj Clausen Svarrer

formand

Poul Erik lens
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Den uafhengige revisors revisionspttegning

Til kapitalejerne i Fang Vand A/S
Konklusion
Vi har revideret Srsregnskabet for Fano Vand A/s for regnskabsSret 01.01.2017 - 31.72.2017, der omfatter
resultatopglrelse, balance, egenkapitalopgorelse og noter, herunder anvendt regnskabsprak:sis.
Arsregnska bet udarbejdes efter Srsreg nskabsloven.

Det er vores opfattelse, at Srsregnskabet giver et retvisenrle billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
siefle stilling pr' 3I'72'2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs8ret 01.01.2017 -
37.72.2077 i overensstemmelse med Srsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udfart vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er geldende i Danmark. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er nermere beskrevet i

revisionsp8tegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af Srsregnskabet". Vi er uafhengige af selskaber
i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere
krav, der er geldende i Dilnmark, ligesom vi har opfyldt vores @vrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vore:; opfattelse, at det opn8ede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som gruncllag
for vores konklusion.

Fremhavelse af forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion gor vi opmarksom pEi, at der som beskrevet i note 1 er usikkerhed
vedr@rende fastleggelse af selskabets skattemessige indgangsverdier p3 materielle anlegsaktiver og der-
med opgorelse og indregning af udskudte skatteforpligtelsr:r og takstmessige tilgodehavender.

Der henvises herudover til beskrivelsen i note 2 (nettoomrsetning), note 5 (skat af Srets resultat), note 7
(tidsmessige forskelle) og note 8 (udskudt skat),

Ledelsens ansvar for Arsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Srsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med Srsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nodvendig for at udarbejde et Srsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af Srsregnskabet er ledelsen ansvarliEl for at vurdere selskabets evne til at fortsatte
driften, at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde Srsregnskabet
pE grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medrnindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk altr:rnativ end at gore dette.

Revisors ansvar for revisionen af Arsregnskabet
Vores m3l er at opn8 haj srad af sikkerhed for, om Srsregnskabet som helhed er uden vesentlig fejlinfornra-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspStegning med en konklusir:n.
Hoj grad af sikkerhed er et hljt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udfores i

overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er geldende i Dan-
mark, altid vil afdekke vesentlig fejlinformation, nEr sBdern findes. Fejlinformation kan opst! som falge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som vesentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvrs
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Den uafhengige revisors revisionspttegning

eller samlet har indflydelsre pE de okonomiske beslutningerr, som regnskabsbrugerne traffer pE grundlag af
Srsregnskabet.

Som led i en revision, der udfores i overensstemmelse rned internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gaeldende i Danmark, foretager v'i faglige vurderinger.og opretholder professi<Lnel
skepsis under revisionen. llerudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for vasentlig fejlinformation i Srsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udf@rer rerrisionshandlinger som reaktion pB disse risici samt
opn8r revisionsbevis, der er tilstrekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage 'vesentlig fejlinformation forErsaget af besvigelser er hajere end ved vesentlig
fejlinformation for8rsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvirrgelser, dokumentfalsk, be-
vidste udeladelser, r,,ildledning eller tilsidesattelse af intern kontrol.

OpnSr vi forst8else af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er p,assende efter omstandighedernre, men ikke for at kunne udtrykke en konklus;ion
om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, clm den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmessige sikon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af Srsregnskabet p3 grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der p3 grundlag af det opnSede revisionsbevis er vesentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, derr kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til
at fortsette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en v€sentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
pStegning glre opmicrksom p3 oplysninger herom i iirsregnskabet eller, hvis sSdanne oplysninger ikke
er tilstrekkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret p3 Oet revisionsbevis, der
er opn8et frem til datoen for vores revisionspStegnirrg. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
medf4re, at selskabet ikke lengere kan foftsatte driften.

Tager vi stilling til dern samlede prasentation, struktur og indhold af Srsregnskabet, herunder noteop-
lysningerne, samt orn Srsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder pE en
s8dan m8de, at der gives et retvisende billede heraf.

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

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om Srsr,egnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetninqen.
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I tilknytning til vores revision af Srsregnskabet er det vores ansvar at l;gse ledelsesberetningen og i den
forbindelse ove|eje, om ledelsesberetningen er vesentliglt inkonsistent med trsregnskabet eller vores viden
opntet ved revisionen eller pt anden m8de synes at indeholde vasenUig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kravede oplysninger i henhold til
Srsregnskabsloven.

Baseret pE Aet udfarte anbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er ioverensstemmelse med
Srsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med Srsregnskabslovens krav, Vi har ikke fundet
vasentl ig fejl information i ledelsesberetnin gen.

Kolding, den 26,04.2018

stats.tutoriseret revisor
MNE'nr. mne28663

Deloitte

MNE-nr. mne10089
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Ledelsesberetn ing

Hovedaktivitet

Sefskabets formSl og aktivitet er at eje og drive vand- og spildevandsforsyningsaktivitet i Fang 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 svarer til medg8ede ornkostninger til vand- og spildevandsaktiviteterne. Selskabets indtegter er baseret
p3 kundeafgifter i form af tilslutningsbidrag, abonnementsbidrag og mSlerbaserede vandafgifter og vandaf-
ledningsbidrag, der takstsi=ttes Srligt og godkendes af byrSdet i Fana Kommune.

Herudover administrerer st-'lskabet en tomningsordning for de sommerhuse, der ikke er tilsluttet spildevanos-
forsyni ngen.

Udvikling i aktiviteter og okonomiske forhold
Arets omsetning er preget af, at vaerdien af takstrettigheden vedrlrende udskudt skat i 3r indg8r med ialt
23'964 t'kr' Ses der bort hedra og fra regulering af over-/underdekning udg1r de faktiske indtegter i2OI7
i alt 14'548 t'kr. mod 76''196 t.kr, i 2016. Omsatningsnedgangen skyldes primaft fald i tilslutningsbidrag
hos spildevandsforsyningen.

Arets resultat udgar et overskud pB Z.+tO t.kr. mod 6.180 t.kr. i 2016. Resultatet er positivt pSvirket meo

311 t.kr' vedr@rende indrer3ning af reguleringsmessig over-/underdekning. I forhold til 2016, som var pra-
get af et stoft antal tilslutrringer af sommerhuse i eksisterende spildevandsoplande, er tilslutningsbidragene
faldet med 2.328 t.kr. og har dermed pSvirket Srets result,at negativt.

Herudover er de samlede clriftsomkostninqer steget, bl.a. s;om f4lge af en mindre for@gelse af medarbejder-
staben.

Investeringer

I forbindelse med byggemodning og udstykning af ca. 20 grunde i den nordlige udkant af Nordby er omrSdet
forsynet med vand og kloak. Der er tillige gennemf@rt en ra:kke investeringer med henblik pE at effektivisere
produktionen og sikre forsyningssi kkerheden.

Finansiering

Byggemodningen i den norrJlige udkant af Nordby er finansieret gennem optagelse af realkreditlSn med kom-
munegaranti, Herudover err der afdraget p5 den kortfristede bankfinansiering. Samlet set er selskabets
galdsforpligtelser og fi nansieri ngsom kostninger faldet.

Markedsverdien af renteswappen, der blev etableret i forbindelse med finansiering af anlegsinvesteringer r

spildevandsaktiviteten i 2oo9, er pr. 31.12.2077 opgjort til en forpligtelse pE +.oo+ t.kr. Forpligtelsen uo-
gjorde 5'764 t'kr. pr' 31.t2.2076. Reguleringen af markedsvardien p8virker ikke Srets resultat, da denne
indregnes direkte p5 egenkapitalen, Renteswappen udlober pr. 3L.07 .2026.



Ledelsesberetning

Reguleringsmassige forhold
Arsrapporten er aflagt eftrer driftslkonomiske principper under hensyntagen til de serlige forhold, der g1r
sig geldende for vandselskaber underlagt prisregulering, Det i Srsrapporten presenterede resultat og de
indregnede verdier er ikke udtryk for selskabets reguleringsmessige resultat og verdier,

Usikkerhed vedrorende indregning og mfling
Der henvises til note 1,

Usadvanlige forhold, der har pAvirket indregning og mAling
Der er i noter til nettooms.etning, skat af Srets resultat, ticlsmessige forskelle og udskudt skat indarbejdet
omtale af serlige poster, der alle relaterer sig til den i note 1 omtalte skattesag. Herudover har driften af
virksomhedens aktiviteter i 2ot7 ikke varet p8virket af usedvanlige forhold.

Forventet udvikling
Ledelsen forventer et positivt resultat for 2018.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtr8dt forhold, som forrykker vurderingen af Srsrappoften.
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Resultatopgarelse for 2O1-7

Nettoomsetning

Produ ktionsom kostni nger

Bruttoresultat

Distributionsomkostninger

Adm inistrationsom kostninger

Driftsresultat

Andre finansielle indtegter
Andre finansielle omkostninger

Resultat for skat

Skat af Srets resultat

Arets resultat

Forslag til resultatdisponering
OvertarL resultat

Note

2

3

3

3

2017
kr,

2016
kr.

38.822.434
(3.032.077\

35.790.357

(6.70e.821)

( 1.110.783)

27.969.753

74t.O99

(2.724.742\

25.986.7rO

(23.s76.s49\

2.410.161

18.854.160

(2.785.110)

16.O69.O50

(6,5s8.321)

(I.r23.204\
8.2A7.525

161,123

(2.268.872\

6.179.776

6.179.776

2.410.t67 6.779.776

2.4rO.t6l 6.179.776
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Balance pr. 31.12.2OL7

Grunde og bygninger

Produktionsanlag og maskiner

Andre anlag, driftsmateriel og inventar

Materielle anlegsaktiver under udforelse

Materielle anlegsaktiver

Andre tilgodehavender

Finansielle anlegsaktiver

Anlegsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Andre tilgodehavender

Regu leringsmessige underdakni nger
Periodeafg re nsni n gsposter

Tidsmessige forskelle

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsetningsaktiver

Aktiver

Note
20L7

kr.

4.494.464

181.561.114

9.056.470

0

2016

kr.

4.516.973

182.287.579

9.278.277

149.L27

195.112.O48 196.231.950

1.348.996

1.348.996

913.678

9L3.678

L96.O25.726

670.372

L.427.39t
201.000

204.690

23.963.728

26.407.LAL

2.343.397

197.580.946

986,608

r.475.220

1.034.000

779.407

0

3.675.235

0

28'750.578 3.675.235

201.256.181224.776.30,4
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Balance pr. 31.12.2OL7

Virksomhedskapital

Overkurs ved emission

Ovedort overskud eller underskud

Egenkapital

Udskudt skat

Hensatte forpl igtelser

Geld til realkreditinstitutter

Bankgeld

Reguleringsmessi ge overdakni n ger

Anden geld

Lan gfristede galdsforpl i gtelser

Koftfristet d el af la n gfristede geldsforpli gtelser

Bankgeld

Reguleringsmessige overdekni n ger

Leverandorer af varer og tjenesteydelser

Anden geld

Kortfristede geldsforpl i gtelser

Galdsforpligtelser

Passiver

Usikkerhed ved indregning og mSling

Pantsatni nger og sikkerhedsstillelser

Note
20L7

kr.
2016

kr.

10.000.000

L23.220.982

4.327.578

10,000.000

723.220.982

544.692

137.548.560 L33.765.674

23.963.728

23.963.72A

51.188.483

2.702.383

0

4.003.687

5t.475.344
2.792.973

1,016.000

5.763.593

57.894.553 60.987.850

10

3.679.105

0

0

565.707

L.724.65t

3.627.988

7.740.767

128.000

479.007

1,126.895

5.369.463 6.5(J2.657

63.264.O16

224.776.304

67.490.5(J7

201.256.181

1

11
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Egenkapitalopgorelse for 2OL7

Virksom-
hedskapital

kr.

Egenkapital primo

Dagsverd i reguleri ng af
sikringsinstru m enter
Skat af

egenka pitalbevagelser

Arets resultat

Egenkapital ultimo

I henhold til sarlovgivning

Overkurs ved
emission

Overfgrt
overskud

eller
underskud

kr.kr.
I alt

kr.

10.000.000 t23.220.982 544.692

7.759.904

(387.L7e)

2.4r0.767

r33.765.674

L.759.904

(387.r7e)

2.470.t67

U

0

U

U

10,000.000 123,220.982 4.327.57A 137.548.560

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 i tidligere Srsrapporter lagt til grund, at udgangspunktet for opglrelsen af det skattemassige grundlag

for anlegsaktiverne svarer til de vardier, som blev opgjort til brug for den reguleringsmassige Sbningsba-
lance pr' 1. januar 2010. Udskudt skat har hidtil veret beregnet pE baggrund heraf,

SKAT har endret de selvangivne skattemessige verdier pE grund af en anden opgorelsesmetode.

SKATs korrektion er pSklaget til Landsskatteretten, som i juni 2OL4 afsagde kendelse i 4 af branchen og
SKAT udvalgte pr@vesager. Landsskatteretten gav SKAT medhold for sE vidt angSr valg af verdiansettel-
sesmodel, men kritiserede samtidig vesentlige konkrete forudsatninger i anvendelse af modellen.

Landsretten har i januar 2018 afsagt kendelse i 2 af branchen og SKAT udvalgte pr@vesager. Landsretten
gav SKAT medhold pE hvad der vurderes at vere andre premisser end Landsskatteretten, Brancheorgani-
sationen DANVA har anket provesagerne til Hojesteret.

Selskabets egen sag er som folge af provesagerne sat i bero af Landsskatteretten.

Afg@relsen i pr@vesagerne kan fE afsmittende effekt for selskabet. Af forsigtighedsmessige grunde er oer
derfor indregnet 23'964 t.kr. i udskudt skatteforpligtelse. Da selskabet hartil hensigt at opkreve eventuelle
skattebetalinger hos forbrugerne, er der ogsS indregnet 23.964 t.kr. som tilgodehavende pB forbrugerne
(tidsmessi ge forskelle).

Belgbet pZZZ.SO+ t'kr er beheftet med usikkerhed dels som folge af udfaldet af de pSklagede pr@vesager

til Hojesteret og dels som folge af, at selskabets egen sag pB nuverende tidspunkt ikke er ferdigbehandlet
af Landsskatteretten.

2. Nettoomsetning
Der er indregnet 23'964 t.kr. under nettoomsetningen som regulering af tidsmessige forskelle. Belobet
vedr@rer takstrettighed knyttet til den udskudte skat omtalt i note 1. Der har ikke tidligere veret indregnet
udskudt skat og en modsvarende takstrettighed, hvorfor det fulde bel@b er indregnet her. Belgbet er behefter
med usikkerhed,
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Noter

3. Personaleomkostninger
Gager og lonninger

Pensioner

Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

4. Andre finansielle omkostninger
Renteomkostninger i ovrigt
@vrige finansielle om kostninger

5. Skat af trets resultat
,IEndring af udskudt skat

7.479.220

2I0.394

32.834

2016

kr.

1.355.112

194.995

30.453

2(JL7

kr.

L.722.448 1,580.560

2.014.585

109.557

2016
kr.

2.135,639

133.233

2fJL7

kr.

2.124.L42 2,26a.a72

I renteomkostninger i avrigt er indregnet omkostninger til renteswap pE 1,12g t,kr. (1.201 t.kr, i 2016).

2(JL7

kr.
2016

kr.

23.576.549

23.576.549

Der er indregnet 23'577 t,kr. under skat af Srets resultat som regulering af den udskudte skatteforpligtelse,
Belgbet vedrdrer den udskudte skat omtalt i note 1. Der har ikke tidligere veret indregnet udskudt skat,
hvor-for det fulde belob er indregnet her. Belgbet er beheftet med usikkerhed.

Der skaf ikke betales selskabsskat for 2Ot7.
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Noter

6. Materielle
anlegsaktiver
Kostpris primo

Tilgange

Afgange

Kostpris ultimo

Af- og nedskrivninger
pflmo

Arets afskrivninger

Af- og nedskrivninger
ultimo

Regnskabsmessig
vardi ultimo

9. Langfristede
galdsforpligtelser
Gald til
real krediti nstitutter
Bankgeld

Anden geld

Grunde og

bygninger
kr.

Produktions-
anleg og

maskiner

Andre anleg,
drifts-

materiel og

inventar
kr.

Materielle
anlags-

aktiver under
udforelse

kr,kr.

4.539.482

0

0

2r2.2.76.409

3.824.637

0

71"r79.547

14.556

0

4.539.4A2 216.101.046 11.194.103

(22.soe)

(22. s09)

(4s.018) 0

4.494.464 181.561.114 9.4s6.470

7. Tidsmessige forskelle
Der er indregnet 23'964 t'kr. itakstrettighed vedrorende den inote 8 omtalte udskudte skatteforpligtelse.
Belgbet er beheftet med usikkerhed, jf. note 1. Belobet vil forfalde i takt med betaling af selskabsskatter og
forfaldstiden vil vere mere end 1 3r.

8. Udskudt skat
Der er indregnet 23'964 t'kr. i udskudt skat. BelObet er behaftet med usikkerhed, jf. note 1. Belgbet vedr@rer
primert anlegsaktiver, men ogsS swapaftale. Reguleringen vedrorende swapaftalen indregnes pE egenka-
pitalen, jf. egenkapitalopgorelsen.

Forfald inden
for L2

mAneder
2f)L7

kr.

3.590.087

89.018

0

Forfald inden
lor L2

mAneder

2016
kr.

3.54r.2t2

86.776

0

Forfald efter
12 mAneder

zfJL7

kr.

Restgaeld

efter 5 tr
kr.

5 1 . 188.483

2.702.383

4.003.687

35.577.428

2.320.875

0

3.679.105 3.627.988 57.894.s53 37.898.303
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Noter

Selskabet har indg8et renteswap med dagsverdi pE -+,003.687 kr. til sikring af renten pB selskabets lang-
fristede geld til realkreditinstitutter. Renteswappen dekker 47o/o af selskabets g;gld til realkreditinstitutter
pr' 31. december 2017. Swappen anses for effektiv sikring og markedsverdien bogf1res derfor direkte pE

selskabets egenkapital. Renteswappen udlober i 2026.

15

20L7
kr.

2016
kr.

1O. Anden geld
Moms og afgifter

Skyldig lon, A-skat, sociale bidrag m.m.
Feriepen geforpl i gtelser

Andre skyldige omkostninger

I andre skyldige omkostninger er indregnet skyldige renter,

110 t,kr, (110 t,kr. i 2016).

L.1.24.651 1.126.895

afdrag og garantiprovision til FanO Kommune p3

54.237

67.495

166.346

836.573

0

48.738

154,884

923.273

11. Pantsatninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har indgSet entreprisekontrakt vedrorende tomning

2018. Selskabets forpligtelser vedrorende kontrakten udgor 1,0

af bundfeldningstanke for perioden 2OI3-

mio.kr, i uopsigelighedsperioden.
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Anvendt reg nska bspra ksis

Regnskabsklasse

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

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 3r.

Generelt om indregning og mAling
Aktiver indregnes i balancen, n3r det som folge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
@konomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets verdi kan mSles pfitiAetigt.

Forpligtelser indregnes i balancen, n3r virksomheden som f@lge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fragS virksomheden, og for-
pligtelsens verdi kan mSles p8liOetigt.

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

Ved indregning og mSling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden Srsrapporten
aflegges, og som be- eller afkrefter forhold, der eksisterede pB balancedagen"

I resultatopgorelsen indregnes indtagter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
bel@b, der ved rorer reg nskabs8 ret.

Resultatopgorelsen
Nettoomsetning
Nettoomsetning indregnes i resultatopgorelsen, n8r levering til kober har fundet sted. Nettoomsetning ino-
regnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Arets udvikling i den reguleringsmessige over- eller underdekning indregnes i nettoomsatningen. Saldo for
den reguleringsmessige over- eller underdekning optages som en serskilt post i balancen.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnS nettoomser-
ningen, herunder omkostninger til drift af anleg, indvinding af vand, personale beskeftiget med produktio-
nen og med drift og vedligeholdelse af anlag samt afskrivninger pE produktionsanleg og maskiner.

Distributionsomkostni n ger
Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, relateret til transport af vand og spil-
devand, herunder drift af anleg, personale beskaftiget med transpoft af vand og spildevand samt drift og
vedligeholdelse af ledningsnet mv, og afskrivninger pE distributionsanleg.
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Anvendt regnskabspraksis

Administrationsomkostninger
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 indtagter
Andre finansielle indtegter best3r af modtagne renteindtegter mv.

Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger bestSr af renteomkostnrnger mv.

Skat
Arets skat, der best8r af Srets aktuelle skat og endring af udskudt skat, indregnes i resultatopgorelsen
med den del, der kan henf@res til Srets resultat, og direkte p3 egenkapitalen rned den del, der kan henfores
til posteringer direkte pE egenkapitalen.

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

Produktionsanleg og maskiner samt andre anlag, driftsmateriel og inventar er pr. 1. januar 2010 verdiansat
til en sk@nnet dagsverdi med udgangspunkt i gennemsnit af levetidsnedskrevne standard anskaftelses- og
genanskaffelsespriser (standardverdi) fastsat med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets pris- og leve-
tidskatalog. Visse af anlegsaktiverne er verdiansat p3 baggrund af forsyningsvirksomhedens ansogning om

serskilt godkendelse af vardiansettelser af aktiver, som ikke er omfattet af pris- og levetidskatalog.

Anskaffelser efter 1' januar 2010 af grunde og bygninger, produktionsanleg og maskiner samt andre anleg,
driftsmateriel og inventar mSles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives
ikke pB grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffeflsen og omkostningertil 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, underleverandarer og l@nninger.

Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restverdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineere afskrivninger efter Forsyningssekretariatets regler, som er baseret pE en vurdering af aktivernes
forventede bru gstider.
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Anvendt reg nska bspra ksis

Bygninger to_zS Er

Produktionsanlag og maskiner 1O-1OO Er

Andre anleg, driftsmateriel og inventar 5 Er

Forventede brugstider og restverdier revurderes Srligt.

Foftjeneste og tab ved afhandelse af materielle anlegsaktiver opg@res som forskellen mellem salgsprisen
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmessige verdi p3 salgstidspunktet, Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgorelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtagter,
i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Materielle anlagsaktiver under udforelse er opgjort til anskaffelsesprisen, og omkostninger direkte tilknyttet
anskaffelsen samt omkostninger til klargOring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blrve
taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, kompo-
nenter, underleverandarer og lonninger.

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

Periodeafg rensn i n gsposter
Periodeafgransningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedr1rer efter-fgl-
gende regnskabs8r, Periodeafgrensningsposter mSles til kostpris.

Tidsmessige forskelle
Tidsmassige forskelle omfatter takstrettighed, der ikke indgSr i den reguleringsmessige over-/underdar-
ning. Belobet vedrorer udskudt skat.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindest8ender.

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmessige og skattemessige verdier
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemassige verdi af aktiverne opgores med udgangspunkt i den
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skattevardien af fremforselsberettigede, skattemessige underskud, ind-
regnes i balancen med den verdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte
skatteforpli gtelser el ler som nettoskatteaktiver.
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Anvendt regnskabspraksis

Gald til realkreditinstitutter
Geld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgeld mSles pE 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 verdi, 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 sedvanligvis svarer til nominel verdi.

Over- og underdekninger
Saldo for reguleringsmessig over- og underdakning indregnes under henholdsvis geldsforpligtelser og til-
godehavender med modpostering i resultatopgorelsen under nettoomsetning. Saldoen udg6r det belob, som
virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkrave i kommende 3rs takster. Udgangspunktet for opga-
relsen er indeverende og tidligere 8rs indtegter sat i forhold til de Srlige indtegtsrammer, som udmeldes
af Forsyn i n gssekreta riatet.


