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Fang Vand A/S

Ledelsespetegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt Srsrapporten for regnskabs8ret

01,01,2018 - 3L,72.2018 for Fans Vand A/S,

Arsra pporten aflag ges i overensstem melse med 3 rsreg nslca bsloven.

Det er vores opfattelse, at Srsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver

og finansielfe stilling pr. 3L.72.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsSret
01.01.2018 - 31.12,2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beret-
ningen omhandler.

Arsrappoften indstilles til generalforsam li ngens godkendelse,

Fano, den 72.O4.20t9

Direktion

Bestyrelse

lt-%^,,*'Kaj Clausen Svarrer Johannes Andersen
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Den uafhangige revisors revisionspttegning

Til kapitalejerne i Fang Vand Ay'S

Konklusion

Vi har revideret Srsregnsk.abet for Fan@ Vand A/S for regnskabs8ret 01.01.2018 - 31I2.20L8, der om-
fatter resultatopgorelse, balance, egenkapitalopgorelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis,
Arsreg nska bet uda rbejdes eft er 3 rsreg nska bsloven.

Det er vores opfattelse, at Srsregnskabet giver et retvisernde billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsSret
01.01,2018 - 3LI2.2OL8 i overensstemmelse med Srsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udfart vores revision ioverensstemmelse med internationale standarderom revision og de yderli-
gere krav, der er geldende i Danmark. Vores ansvar ifalge disse standarder og krav er n€rmere beskre-
vet i revisionsp8tegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af Srsregnskabet". Vi er uafhangige af
selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de
yderligere krav, der er geeldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores ovrige etiske forpligtelser i

henhold til disse regler og krav, Det er vores opfattelse, at det opnBede revisionsbevis er tilstrekkeligt
og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhavelse af forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion gorvi opmerksom p3, at Srsregnskabetfor 2018 som beskrevet i

note 1, er pEvirket af en indregning af regulering af udskudt og aktuel skat samt tilhorende opkrev-
ningsret (tidsmessige forskelle).

Ledelsens ansvar for trsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Srsregnskabo der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med Srsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som lerjelsen
anser for nodvendig for at udarbejde et Srsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset om <lenne

skyldes besvigelser eller fejl,

Ved udarbejdelsen af Srsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsette
driften, at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde
Srsregnskabet p3 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 gore dette.

Revisors ansvar for revisionen af Arsregnskabet
Vores m3l er at opn8 hgj grad af sikkerhed for, om Srsregnskabet som helhed er uden vasentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspStegning med en

konklusion. Haj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udfores i overensstemrnelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
geldende i Danmark, altid vil afdeekke vesentlig fejlinformation, n8r s8dan findes. Fejlinformation kan

opst8 som falge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vesentlige, hvis det med rimelighed kan

forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse p3 de okonomiske beslutninger, som regnskabs-
brugerne traffer p3 grundlag af Srsregnskabet.
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Den uafhangige revisors revisionspttegning

Som led i en revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er galdende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for vasentlig fejlinformation i Srsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer 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 vesentlig fejlinformation forSrsaget af besvigelser er hojere end ved
vesentlig fejlinformation for8rsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvergelser, do-
kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesattelse af intern kontrol.

OpnSr vi forst8else af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstandighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som Lrr anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmessige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har uclarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af Srsregnskabet pB grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der p3 grundlag af det opnSede revisionsbevis er vesentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at foftsette driften. Hvis vi konkluderer, at der er en v€sentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspStegning gore opmerksom p3 oplysninger herom i Srsregnskabet eller, hvis sSdanne

oplysninger ikke er tilstrekkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret pE

det revisionsbevis, der er opnSet frem til datoen for vores revisionsp8tegning, Fremtidige begiven-
heder eller forhold kan dog medfore, at selskabet ikke lengere kan fortsette driften.

Tager vi stilling til den samlede presentation, strukflur og indhold af Srsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, samt om Srsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
pE en sSdan m3de, 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 Srsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af Srsregnskabet er det vores ansvar at lese ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vesentligt inkonsistent med Srsregnskabet eller vores
viden opnSet ved revisionen eller pB anden m8de synes at indeholde vesentlig fejlinformation.
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Den uafhangige revisors revisionspetegning

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

til Srsregnskabsloven,

Baseret pB Aet udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med Srsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med Srsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet vesentl ig fejl information i ledelsesberetn ingen.

Kolding, den t2.O4.2079

Deloitte
Statsautoriseret Rev

Erik

statsau statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28663MNE-nr. mne10089
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Ledelsesberetni ng

Hovedaktivitet

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

i henhold til vandforsyningsloven og miljobeskyttelsesloven.

Selskabets virksomhed er herudover reguleret ud fra et "hvile i sig selv" princip, sSledes at kundernes

betaling svarer til medg8ede omkostninger til vand- og spildevandsaktiviteterne. Selskabets indtagter
er baseret pE kundeafgifter i form af tilslutningsbidrag, abonnementsbidrag og mSlerbaserede vandafgif-

ter og vandafledningsbidrag, der takstsettes Srligt og godkendes af byr8det i Fano Kommune.

Herudover administrerer selskabet en tomningsordning for de sommerhuse, der ikke er tilsluttet spilde-

vandsforsyningen.

Udvikling i aktiviteter og gkonomiske forhold
Arets resultat udgar et overskud pB t.tZZ t.kr. mod 2.4I0 t.kr. i 2017. Resultatet er negativt p8virket

med 37 t,kr, vedrorende indregning af reguleringsmessig over-/underdekning, Herudover afspejler re-

sultatet vesentligt ferre tilslutninger,

Investeringer

Der er foretaget mindre udvidelse af vandforsyningsnettet i forbindelse med byggemodning i Nordbys

sydlige udkant. PB spildevandsomr8det er der opfart et pumpehus ved hovedpumpestationen. Endelig er

der k@bt nyt regnskabssystem til administrationen,

Finansiering

Investeringerne har kunnet finansieres over driften. Herudover er der afdraget pE den langfristede geld
s3 selskabets samlede geldsforpligtelser og finansieringsomkostninger er faldet.

Markedsvardien af renteswappen, der blev etableret i forbindelse med finansiering af anlegsinvesterin-
ger i spildevandsaktiviteten i 2009, er pr. 31,72.2018 opgjort til en forpligtelse pB 3.968 t.kr. Forpligtelsen

udgjorde 4.004 t.kr. pr. 3t.t2.2017. Reguleringen af markedsverdien pSvirker ikke Srets resultat, da

denne indregnes direkte p3 egenkapitalen, Renteswappen udlober pr.3L07.2026.

Reguleringsmassige forhold
Arsrapporten er aflagt efter driftsokonomiske principper under hensyntagen til de sarlige forhold, der
gar sig galdende for vandselskaber underlagt prisregulering. Det i Srsrappoften presenterede resultat
og de indregnede verdier er ikke udtryk for selskabets reguleringsmessige resultat og verdier.

Usadvanlige forhold, der har pAvirket indregning og mAling
Der er i noter til nettoomsatningen, skat af Srets resultat, tidsmassige forskelle og udskudt skat ind-
arbejdet omtale af serlige poster, der alle relaterer sig til den i note 1 omtalte skattesag.
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Ledelsesberetning

Som folge af indregning af udskudt skat og tilknyttet opkrevningsret (begge pE zS.So+ t.kr.) i 20t7
og som falge af tilbageforsel af samme belsb i 2018, udviser resultatopgorelsen store udsving i netto-
omsetningen og skat af Srets resultat i 2OI7 og 2018.

I nedenstSende er vist resultatopgorelsen for 2018 og 2Ol7 korrigeret for disse justeringer (sammen-
holdt med resultatopgorelsen vist i Srsregnskabet).

Korrigeret for effekt
2018 2017

t.kr. t.kr.

Jf. resultatopgOrelse

2018 2017

t.kr. t.kr.

Nettomsetning
Pro du ktio nso mkostninge r

Bruttoresultat

D istributio nso m kostni nger

Administratio nsomkostninger

Driftsresultat

Andre f ina nsielle indtegter
Andre f ina nsielle o mkostninger

Resultat f0r skat

Skat af 6rets resultat

Arets resultat

1.4.062.453

(3,000.s47)

1L.061.906

(5.e27.s67l'

(1.10e.s63)

3.024.776

118.518
(2.021.s221

r.tzt.772

14.858.706
(3.032.077)

Lt.826.629

(5.70e.821)

(1. L10.783)

4.006.025

141.099

(2.124.1,42)

2.O22.982

(e.901.27s)

(3.000.s47)

(t2.so1,822l

(6.s27.s671

(1.10e.s63)

(20.938.ss2)

118,518
(2.021.s22)

(22.841.es6)

23.963.728

38.822,434
(3.032.0771

35.790.357

(6.7O9.8211

(L.110.783)

27.969.V53

141.099

(2.r24.142)

2s.986.7tO

(23.s76.s491

2.41O.167

387.179

t.127.772 2.4tO.t6L t.L21.772

Forventet udvikling
Ledelsen forventer et positivt resultat for 2019.

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 2O 18

Nettoomsetning

Prod u ktionsom kostni nger

Bruttoresultat

Distri butionsom kostni nger

Ad m i nistrationsom kostni nger

Driftsresultat

Andre finansielle indtegter
Andre finansielle omkostninger

Resultat fOr skat

Skat af Srets resultat

Arets resultat

Forslag til resultatdisponering
Ovet.fsft resultat

(9.901.275) 38.822.434
(3.000.s47) (3.032.077)

(12.901.822) 35.790'357

(6.927.s67) (6.70e.821)

(1.109.563'r (1.110.783)

(20.938.9s2) 27.969.7s3

3

3

2018

kr.
20L7

kr,

118.518

(2.021.s22)

(22.84r.9s6)

23.963.728

1".tzL.772

t.t2L772 2.470.L67

L.Lz'-.772 2.4LO.t6r
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Balance pr. 3L,L2.2O18

Erhvervede im materiel le anlagsaktiver

Immaterielle anlagsaktiver

Grunde og bygninger

Produktionsanleg og maskiner

Andre anleg, driftsmateriel og inventar

Materielle anlegsaktiver

Andre tilgodehavender

Finansielle anlagsaktiver

Anlagsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Andre tilgodehavender

Reguleringsmessige underdekninger

Periodeafg rensn i n gsposter

Tidsmassige forskelle

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsatningsaktiver

Aktiver

Note

2018

kr,
20L7

kr.

277.436

271.436

4.471..955

r77.781..065

8.820.107

4.494.464

181.561,114

9.056.470

L9L.O73.7,27 195.112.048

464.229 913.678

464.229 913.678

191.808.792 L96.O25.726

489.Ct42

1.089.902

164.000

159.539

0

6t0.372

t.427.391
201.000

204.690

23.963.728

1.902.483 26.407.t81

4.5s3.O39 2.343.397

6.455.522 28.75(J.57a

198.264.314 224.776.304
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Bafance pr. 31.12.2Ot8

Virksomhedskapital

Overkurs ved emission

Ovefort overskud eller underskud

Egenkapital

Udskudt skat

Hensatte forpligtelser

Geld til realkreditinstitutter

Bankgeld

Anden gald

La ngfristede galdsforpl igtelser

Kortfristet del af la ngfristede geldsfo rpl i gte lser

Leverandorer af varer og tjenesteydelser

Anden geld

Kortfristede galdsforpl igtelser

Geldsforpligtelser

Passiver

Usedvanlige forhold

Eventualaktiver

Pantsetninger og sikkerhedsstillelser

Note
2018

kr.
20L7

kr.

10.000.ct00

r23.220.982

5.485.Cr18

10.000.000

I23.220"982

4.327.578

138,706.000 137.548.560

23.963.728

23.963.72a

47.465.778

2.609.377

3.968.019

51.188.483

2"702.383

4.003.687

54.O43.r74 57.894,553

10

3.808.737

602.E83

1.103.520

3.679.105

565.707

7.724.651

5.515.140 5.369.463

59.558.314 63.264.O16

194.264.3L4 224.776.304

1

11

I2
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Egenkapitalopgorelse for 2O 18

Virksom-
hedskapital

kr.

Egenkapital primo

Dagsverdiregulering af
sikringsinstrumenter

Arets resultat

Egenkapital ultimo

Overkurs ved
emission

kr.

Overfgrt
overskud

eller
underskud

kr.
I alt

kr.

10.000.000 t23.220.982 4.327.578

35.668

t.72t.772

137.548.560

35.668

t.72L772

0

0

0

0

10.000.o00 r23.220.9a2 5.48s.018 138.706.OO0

I henhold til serlovgivning er selskabets egenkapital bundet i selskabet og kan ikke udloddes som ud-
bytte.
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Noter

1. Useedvanlige forhold
I to principielle sager har Hojesteret ultimo 2018 givet de pSklagende vandsr-.lskaber medhold i, at de
kan anvende de regulatoriske verdier (POLKA-verdier) som grundlag for fastsettelse af de skattemes-
sige afskrivningsgrundlag i forbindelse med indtreden af skattepligt,

Indregning af udskudt skat i 2017 skete p3 baggrund af, at @stre Landsret i to provesager primo 201g
gav Skattestyrelsen medhold i, at deres fastsettelse af de skattemessige verdier skulle legges til grund
ved opgorelsen af de pSgeldende selskabers skattepligtige indkomst. Skattestyrelsens verdiansettelse
var baseret pB en tilnarmet DCF model, som forte til en vasentlig lavere vercli.

Selskabet har som falge af afgorelsen i Hojesteret og med en forventning om indhroldet af et kommende
Styresignal fra Skattestyrelsen i Srsregnskabet for 2018, korrigeret grundlaget for indregning af den
udskudte skat, sSledes at denne i 2018 er baseret p3 skattemessige verdier opgjort p3 baggrund af den
reguleringsmassige 3bn ingsba lance (POLKA-verdier).

Dette har betydet, at den udskudte skat primo 2Ot7 er reguleret med 23.964 t,kr. og tilsvarende er
indregnet opkrevningsret under tidsmessige forskelle reguleret med samme belgb. Reguleringerne er
indregnet i resultatopgorelsen under "Skat af Srets resultat" og "Nettoomsetning" for 2018. Arets resultat
er sEledes ikke pSvirket heraf,

2. Nettoomsetning
I nettoomsetningen er indregnet 23.964 t.kr. vedrorende regulering af opkreevningsret knyttet til ud-
skudt skat. Udskudt skat primo 2018 er reguleret som folge af endret opgorr:lse af skattemessigt af-
skrivningsgrundlag je,vnf6r omtalen under usedvanlige forhold i note 1.

2018

-lI-
t.702:.5'.39

242:.381,

30.886

t.479.220

270.394

32.834

20L7
kr.

3. Personaleomkostninger

Gager og lonninger

Pensioner

Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere

4. Andre finansielle omkostninger
Renteom kostni nger i av rigt

@vrige fi nansiel le omkostninger

1.975.806 1.722.448

1.919.155

702.367

20L7
kr"

2,014.585

109.557

2018
kr.

2.O2L.522 2.L24.L42
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Noter

I renteomkostninger i Avrigt er indregnet omkostninger til renteswap pd L042 t.kr. (1,128 t.kr. i 2017).

2018
kr"

2fJ17

kr.
5. Skat af 6rets resultat
,rEndring af udskudt skat (23.s61.129)

(23.963.72q_)

Udskudt skat er reguleret med 23.964 t.kr. som falge af endret opgorelse af skattemessigt afskrivnings-
grundlag, jevnfer omtalen under usedvanlige forhold i note 1.

23.576.549

23.576.549

Grunde og
bygninger

kr.

Produktions-
anlag og

maskiner
kr.

Andre
anleg,
drifts-

materiel og

inventar
kr.

6. Materielle anlegsaktiver
Kostpris primo

Tilgange

Kostpris ultimo

Af- og nedskrivninger primo

Arets afskrivninger

Af- og nedskrivninger ultimo

Regnskabsmassig vardi ultimo

4.539.482 2L6.890.42A 11.194.103

4.539.482

0

216.101.046

789.382

1 1.194,103

0

7. Tidsmessige forskelle
Opkrevningsretten under tidsmessige forskelle er reguleret med

endret opg@relse af skattemassigt afskrivningsgrundlag jevnfor
note 1.

8. Udskudt skat
Udskudt skat er reguleret med 23,964 t.kr, primo 2018 som folge
afskrivningsgrundlag jevnfor omtalen under usadvanlige forhold

23.964 t.kr. primo 2018 som falge af
omtalen under usedvanliqe forhold i

af endret opgorelse af skattemessigt
i note 1.
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Noter

9. Langfristede
gaeldsforpligtelser
Geld til
rea I kred iti nstitutte r

Bankgeld

Anden geld

Fofald inden

for 12

mAneder
2018

kr.

3.777.4t7

91.320

0

Fodald inden

fsr L2

mAneder
2017

kr.

3.590,087

89.018

0

Fofald efter
12 mAneder

2018
kr.

Restgeld
efter 5 tr

kr.

47.465.',778

2.609.37V

3.968.019

31.289,984

2.2t9.74t
0

3.4o4"737 3.679.105 54.O43.t.74 33.509.725

Selskabet har indgEet renteswap med dagsverdi pB -3.968.019 kr. til sikring af renten pE selskabets
langfristede geld til realkreditinstitutter. Renteswappen dekker 45o/o af selskabets geld til realkreditin-
stitutter pr' 31. december 2018, Swappen anses for effektiv sikring og markedlsverdien bogfores derfor
direkte pB selskabets egenkapital. Renteswappen udlOber i 2026.

2018
kr.

20L7

1O. Anden gald
Moms og afgifter

Skyldig lon, A-skat, sociale bidrag m.m,

Fe ri e pen geforpl i gtelser

Anden gald i ovrigt

1.103.520 L.r24.651

I anden geld i avrigt er indregnet skyldige renter og garantiprovision til Fan0 l(ommune oE zzz t.kr.
(110 t,kr. i 2OI7).

11. Eventualaktiver
PB baggrund af omtalen i note 1 forventer selskabet at rSde over tilstrekkelige afskrivningsgrundlag til
ikke at skulle betale selskabsskat i en laenqere Srrakke.

12. Pantsatninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har indgBet entreprisekontrakt vedrorende tomning af bundfeldningstanke. Selskabets forplig-
telser vedrorende kontrakten udgor 5,5 mio.kr. i uopsigelighedsperioden.

30.76s

66.149

202.379

804.287

54.237

67.495

766.346

836.573
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Regnskabsklasse

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Srsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

fndringer i regnskabsmassige skgn
Der er ved regnskabsafleggelsen foretaget en endring i skon for tidligere 3r vedrorende udskudt skatte-
forpligtelse, der er reguleret med 23.9G4 t,kr.

Effekten modsvares af en regulering af en tilsvarende opkravningsbelob under tidsmassige forskelle med
tilsvarende belob. Den samlede effekt af endringen i skon og reguleringen af opllrevningsretten er derfor
0 t.kr. pE Srets resultat og pE egenkapitalen.

Herudover er Srsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 3r.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, nEr virksomheden som folge af en tidligere beEivenhed har en retlig elter
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil frag! virksomheden, og tbr-
pligtelsens verdi kan mSles pStiOetigt.

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

ved indregning og mSling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden Srsrappor-ten
aflagges, og som be- eller afkraefter forhold, der eksisterede pE balancedagen.

I resultatopgorelsen indregnes indtegter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
belab, der ved rorer reg nskabsSret,

ResultatopgOrelsen
Nettoomsatning
Nettoomsatning indregnes i resultatopgorelsen, n8r levering til kober har fundet sted. Nettoomsetninq ind-
regnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Arets udvikling i den reguleringsmassige over- eller underdakning indregnes i nettoomsetningen. Saldo for
den reguleringsmessige over- eller underdekning optages som en serskilt post i barancen.

Prod u ktionsomkostn inger
Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnS nettoomset-
ningen, herunder omkostninger til drift af anleg, indvinding af vand, personaler beskeftiget med produktio-
nen og med drift og vedligeholdelse af anleg samt afskrivninger p3 produktionrsanleg og maskiner,
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Distri butionsom kostn i n ger
Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, relatergt til transpoft af vand og spil-
devand, herunder drift af anleg, personale beskeftiget med transport af vand og spildevand samt drift og
vedligeholdelse af ledningsnet mv. og afskrivninger p3 distributionsanleg.

Administrationsomkostn i nger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder
lan 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 virr-
somheden.

Andre finansielle indtagter
Andre finansielle indtagter best8r af modtagne renteindtegter mv,

Andre fi nansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger bestSr af renteomkostnrnger mv.

Skat
Arets skat, der bestSr af Srets aktuelle skat og endring af udskudt skat, indnegnes i resultatopgorelsen
med den del, der kan henfores til Srets resultat, og direkte pB egenkapitalen med clen del, der kan henfores
til posteringer direkte pB egenkapitalen.

Balancen
Immateriel le rettigheder mv.
Immaterielle anlagsaktiver mv. omfatter erhvervet software.

Erhvervede immaterielle anlegsaktiver m8les til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. An-
legsaktiverne afskrives lineert over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgar 5 3r.

Immaterielle anlegsaktiver nedskrives til genindvindingsverdi, hvis denne er lavere end den regnskabs-
messige verdi.

Materielle anlagsaktiver
Grunde er ved selskabets stiftelse pr. 1. januar 2010 veerdiansat til en skonnet markedsverdi pB baggruno
af oplysninger omkring arealpriser, lokalplaner mv.

Produktionsanleg og maskiner samt andre anleg, driftsmateriel og inventar er ved selskabets stiftelse pr.
1' januar 2010 verdiansat til en sk@nnet dagsverdi med udgangspunkt i gennemrsnit af levetidsnedskrevne
standard anskaffelses- og genanskaffelsespriser (standardverdi) fastsat med udgangspunkt i Forsyningsse-
kretariatets pris- og levetidskatalog. Visse af anlegsaktiverne er verdiansat pE baggrund af forsyningsvirr-
somhedens ansogning om serskilt godkendelse af verdiansattelser af aktiver, som ikke er omfattet af pris-
og levetidskatalog,

16
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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 p3 grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaff,elsen og onlkostninger til klar-
garing af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. F:or egenfremstillede aktiver
omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underlevera ndarer og lonninger.

Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restverdi efter afs;luttet brugstid. Der foretages
lineere afskrivninger efter Forsyningssekretariatets regler, som er baseret p,E en vurdering af aktivernes
forventede bru gstider.

Bygninger

Produktionsanleg og maskiner

Andre anlag, driftsmateriel og inventar

Forventede brugstider og restverdier revurderes Srliqt.

I7

10-75 3r

10-1OO 3r

5ar

Foftjeneste og tab ved afhendelse af materielle anlegsaktiver opgores som fbrskellen mellem salgsprisen
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmassige verdi pB salEstid:spunktet, Fortjeneste elrer
tab indregnes i resultatopgorelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtagter,
i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Materielle anlegsaktiver under udfgrelse er opgjort til anskaffelsesprisen, og ornkostninger 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, underleverandarer og lonninger,

Tilgodehavender
Tilgodehavender mSles til amortiseret kostpris, der sedvanligvis svarer til nominel verdi, med fradrag af
nedskrivninger til imodegEelse af forventede tab.

Periodeafg ransni ngsposter
Periodeafgrensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrarer efterfal-
gende regnskabsSr. Periodeafgrensningsposter mSles til kostpris.

Tidsmessige forskelle
Tidsmessige forskelle omfatter takstrettighed, der ikke indg8r i den reguleringsmessige over-/underdek-
nrn9.
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Likvide beholdninger
Likvide beholdn inger omfatter kontante beholdninger og banki ndest8ender.

Udskudt skat
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle
af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemesstge
planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

mellem regnskabsmessige og skattemessige vardier
verdi af aktiverne opgerrets med udgangspunkt i den

Udskudte skatteaktiver, herunder skattevardien af fremforselsberettigede, sk:attemEssige underskud, ind-
regnes i balancen med den verdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte
skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Gald til realkreditinstitutter
Geld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgeld mSles p3 tidspunktet fbr lSnoptagelse til kostpris, der
svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostnin ger. Eftertalgende m5les
prioritetsgeld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem prclvenuet ved lSnoptagelsen og
den nominelle verdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgorelsen over ISneperioden som en finan-
siel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser mSles til amortiseret kostpris, der sedvanligvis s;varer til nominel verdi.

Over- og underdekninger
Saldo for reguleringsmassig over- og underdekning indregnes under henholdsvis geldsforpligtelser og til-
godehavender med modpostering i resultatopgorelsen under nettoomsetning. Saldoe n udgor det belob, som
virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkreve i kommende 8rs takster. Udgangspunktet for opga-
relsen er indeverende og tidligere 3rs indtagter sat i forhold til de Srlige indt,eg;tsrammer, som udmeldes
af Forsyn ingssekretariatet.


