Deloitte.

!
I

ta

1l

...t.ti.t.tI

tl

I

Fana Vand A/S

Arsrappo rt2O19

Stadionvej 1 1 A
6120 Fana
CVR-nr,32571360

God kendt p5 selska bets genera lforsa
20.05.2020

Susanne Broner
Dirigent

m

I i

ng, den

FanoVandA/5 | Indhold

Virksomhedsoplysninger

z

Ledelsespdtegning

3

Den uafhangige revisors revisionspitegning

4

Ledelsesberetning

7

Resuftatopgsrelse for 2019

9

Balance pr. 31 .12.2019

Egenkapitalopgorelse f or

10
201

9

't2

Noter

l3

Anvendt regnska bspraksis

16

Fano Vand A,/S I Virkomhedsoplysninger

Virksomhed
Fano Vand A/S

Stadionvej 11 A

6720Fano

CVR-nr.: 32571 350

Hjemsted:Fano
RegnskabsAr: 01.01.201 9 - 31,1 2.201 9

Bestyrelse
Kaj Clausen Svarrer, formand
Steen Glerup, nastformand
Ejvind Johannes Andersen
Kjeld Silkjar Nielsen

Poul ErikJensen

Direktion
Poul ErlkJensen

Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnersels
EgWed All€ 4
6000 Kolding

ka b

Fano Vand

A/5 | Ledelsespategnlng

Bestyrelsen og dlrektlonen har dags dato behandlet og godkendt Srsrapporten for regnskabseret 01.01 .201 9 31.12.2019 for Fano Vand A/S.

Arsrappoften afl agges i overensstemmelse med Arsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at lrsregnskabet giver et reMsende blllede af vlrksomhedens aplver, passlver og
finansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af virksomhedens aktlviteter for regnskabsaret 01.01.2019 31.12.2019.
Ledelsesberetnlngen indeholder efter vores opfattelse en reMsende redegorelse for de forhol4 beretnlngen

omhandler.
Arsrapporten lndstllles tll generatforsamlingens godkendelse,
Fano, den 17,M,2020

Direktion

Fano Vand fuS

I Den uafhengige revisors revisionspetegning

Til kapltalejerne I Fano Vand A/S
Konklusion
Vi har revideret Ersregnskabet for Fans Vand A/5 for regnskabsAret 01.01.201 9 31 ,12.2019, der omfatter resultatopgorelse, balance, egenkapitalopgorelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis, Arsregnskabet udarbejdes efterArsregnskabsl n.
Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et reNisende billede af selskabets aktiver, passiver
og flnansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabseret 01.01.2019 31

.12.2019 i overensstemmelse med Srsregnskabsloven,

Grundlag for konklusion
Vi har udfort vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderllgere krav
der er geldende i Danmark, Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er narmere beskrevet i
revisionspitegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af Ersregnskabef', Vi er uafhangige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (lESBAs Etiske regler) og de yderligere krav der
er galdende i Danmark, ligesom vi har opfiyldt vores ovrige etiske forpligtelser i henhold tildisse regler og krav,
Det er vores opfattelse, at det opn6ede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
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 anserfor
nodvendig for at udarbejde et Arsregnskab uden vasentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af Arsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsatte driften,
at oplyse om forhold vedrsrende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde Srsregnskabet pA
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 irsregnskabet
Vores mAl er at opnA hoj grad af sikkerhed for, om Arsregnskabet som helhed er uden vasentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser elter fejl, og at afgive en revisionspitegning med en konklusion, Hoj grad af
sikkerhed er et hojt 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 galdende i
Danmark, altid vil afdakke vasentlig fejllnformation, n$r s$dan findes. Fejlinformationer kan opstA som folge af

bewigelser eller fejl og kan betragtes som vasentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indflydelse pi de okonomiske beslutninger, som brugerne traffer pi grundlag af Srsregnskabet.
Som led i en revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
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yderligere krav der er galdende i Danmark, foretager vl faglige vurderinger og opretholder
under revisionen. Herudover:

.

p

ssionel skepsis

ldentificerer og vurderer vi risikoen for vasentlig fejlinformation i Arsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pS disse risici samt opnlr
revisionsbevis, der er tilstrakkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Rlsikoen for ikke at
opdage vasentlig fejlinformation forArsaget af besvigelser er hojere end ved vasentlig fejlinformation
for8rsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sarnmen rgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesettelse af intern kontrol,

.

OpnAr vi forstEelse af den interne kontrol med

.

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

rel

ns for revisionen for at kunne udfonme
revisionshandlinger, der er passende efter omst:endighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effeKiviteten af selskabets interne kontrol.

regnskabsmassige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af Srsregnskabet pA grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der pH grundlag af det opn6ede revisionsbevis er vasentlig usikkerhed forbundet
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig wivl om selskabets evne til at fortsatte driften. Hvis
vi konkluderer, at der er en vasentlig usikkerhed, skal vi ivores revisionspAtegning gore opmarksom pi
oplysninger herom i Srsregnskabet eller, hvis s6danne oplysninger ikke er tilstrakkelige, modificere vores
konklusion, Vores konklusioner er baseret pi det revisionsbevis, der er opnlet frem til datoen for vores
revisionspitegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfore, at selskabet ikke langere kan

fortsatte driften.

.

Tager vi stilling til den samlede prasentation, struktur og indhold af irsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om Arsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og beglvenheder p3 en
sAdan mAde, at der gives et rewisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den overste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmassige placering

af revisionen samt betydelige revisionsmassige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om !edelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om Arsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetnlngen, 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 vasentligt inkonsistent med irsregnskabet eller vores viden
opn5etved revisionen eller pA anden mAde synes at indeholde vesentlig fejlinformatlon.

Vores ansvar er herudover at ovenreje, om ledelsesberetningen indeholder kravede oplysninter i henhold til

Srsregnskabsloven.
Baseret p3 det udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
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irsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med Arsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet vasentllg

fejlinformation i ledelsesberetningen.
Kolding, den 17.04.2020

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33953555

Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne10089

MNE-nr. mne28553
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Virksornhedens vasentligste aktiviteter
Selskabes formAl og aktivitet er at eje og drive vand- og spildwandsforsyningsaktivitet i Fano Kommune
henhold til vandforsyningsloven og miljobeskyttelsesloven.
Selskabets virksomhed er herudover reguleret ud fra

et'hvile

i

i slg sely'' princip, siledes at kundernes betaling

svarer til medgiede omkostninger til vand- og spildevandsaktiviteterne. Selskabets indtagter er baseret
kundeafgifter i form af tilslutningsbidrag, abonnementsbidrag og mAlerbaserede vandafgifter og
vandafledningsbidrag, der takstsattes Srligt og godkendes af byrldet i Fans Kommune.

pi

Herudover administrerer selskabet en tomningsordning for de sommerhuse, der ikke er tllsluttet spildevandsforsyningen.

Beskrivelse af vesentlige andringer i aktiviteter og okonomiske forhold
Arets resultat udgor et overskud pA 1.777 t.kr, mod 1J22t,kt, i 2018. Resultatet er negativt pAvirket med 883 t.kr.
vedrorende indregning af reguleringsmassig over-/underdakning.

Investeringer
Der er sket en fornyelse af ledningsnettet for vand i den vestlige del af Nordby (Poppelvej-kvarteret). ArbeJdet er
koordineret med fjernvarmeforsyningen og kommunens vejrenoveringsprogram. Udsklftning af vandmSlere i
hele forsynlngsomr6det er pibegyndt, Arbejdet vil strakke sig over en periode pi to 3r. Endelig er der kobt ny
servicebil til vandforsyningen.

Flnanslering
Investeringerne har kunnet finansieres over driften. Herudover er der afdraget pE den langfristede gald sA
selskabets samlede galdsforpligtelser og finansieringsomkostninger er faldet'

Markedsvardien af renteswappen, der blev etableret i forbindelse med finansiering af anlegsinvesterlnger i
spildevandsaktiviteten i 2009, er pr. 31.12,2019 opgjort til en forpli$else pl 3.445 t,kr, Forpligtelsen udgJorde
3.968 t.kr, pr. 31.12,2018, Reguleringen af markedsverdien pAvirker ikke 6rets resultat, da denne indregnes
di rekte pA egenka pitalen. Renteswa ppen udlobe r pr. 31 .o7 .2026.
Regulerl ngsmass ige forhold
Arsrapporten er aflagt efter driftsskonomiske principper under hensyntagen til de serlige forhold, der gor sig
galdende for vandselskaber underlagt prisregulering. Det i irsrapponen prasenterede resultat og de
indregnede vardier er ikke udtryk for selskabets reguleringsmassige resultat og vardier,

Usadvanlige farhold, der har pivirket indregning og miling
Der er i noter til nettoomsEtningen, skat af Arets resultat, tidsmassige forskelle og udskudt skat indarbejdet
omtale af manglende sammenlignelighed.
Som folge af tilbageforsel af udskudt skat og tilknyttet opkravningsret i 2018 (begge pA 23.964 t.kr.), udviser
resultatopgorelsen store udsving i nettoomsatningen og skat af Arets resultat i 2018. Nedenfor vises udviklingen
i resultatopgorelsen korrigeret for disse justeringer (sammenholdt med resultatopgorelsen vist i irsregnskabet).
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Korrigrret for effekt

ff. resultatop5crelse

2019

2018

2019

2018

t.kr.

t,kn

t.kr.

t.kr.

14.764,351

14,062,453

14.764.351

(9,901.2751

Bruttorrsultat

11.820.661

11.061.905

11.820.66r

(12.sor.8221

Dlstri butionsom kostninger

(7.04s,s82)

(5,e27.s67)

(7.04s.s821

(6.e27,s67)

3.5!l:r.722

s.92J.776

3.s33.722

(20.e38.es2)

98.711

118.518

98.711

118.518

L,776.921

L.L21,772

t,776,92t

(22.841.es6)

Nettomsetning
P

rod uktlo nsomkostninger

Administrationsomkostninger

Drlftrrasuhat
And re finansielle

indte6ter

Andre finansielle omkostnioger
Reruhet fFr s
Skat af 6rets resultat

fuate resu

23.963.728

t,776,92r

Forventet udvikling
Ledelsen forventer et positivt resultat for 2020,

t,tzr,,T|2

1.776.921

l.l2!,772
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2019

2018

kr.
Nettoomsatning
Prod

u

ktionsomkostninger

kr.

14,764,35',1

(9.901.27s)

(2,e43.690)

(3.000.s47)

Bruftoresultat

11.820.661

Distri butionsom kostni nger

(7.04s.582)

Ad mi n istratlonsomkostnlnger

(1 .241

Andre

fi

nansielle

.3s7)

3.533.722

Driftsresultat

indta$er

Andre finansielle omkostninger

Resultat for skat
Skat af Srets resultat

112.901.622'
(5.e27,s57)
(1

.10e.s63)

(20.938,952)

98.7'11

118.518

(1.8ss.s12) (2,021,522)
1.7t6.921 (22.841.956)

0

23.953.728

1.776,921

1.121.772

Overfsft resultat

1.776,921

1.121,772

Resultatdisponerlng

1.776.921

1.121.772

Arets resultat
Forslag

til resultatdisponering
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Aktiver
2019

2018

kr.

kr.

Erhvervede immaterielle aktiver

217.148

271.436

lmmaterlelle aktiver

217.1t$

271.4!t6

4.49.46

4.471-955

174.622,487

177.781.O6s

8,858.299

8.820.107

187.930.2t2

191.O73.127

Andre tilgodehavender

0

464.229

Finanslelle aktlver

o

464.229

Grunde og bygninger

Produktionsanlag og maskiner
Andre anlag, driftsmateriel og inventar

Materlelle aktiver

Anl

188.147.3E0

saktlver

Tilgodehavender fra salg og

tjenes elser

Andre tilgodehavender

122.236
1.143.291

191.808.792

4e9,042
1.056.749

Reguleringsmessige underdekninger

100.000

164.000

Period eafgransningsposter

232.670

159.539

Tilgodehavender

1.598.197

1.869.330

Likvide beholdninger

7.253.677

4.553.039

Omsatningsaktiver

8.151.874

6.422.369

196.999.254

198.231.151

FansVand A/S I Balance pr.31.12.2019

Fassiver
2019

201t

kr.

kr.

10.000.000

10.000.000

123.220.982

123.220.982

7.7E5.055

5.485.018

141.006.038

138.706.000

43.622,237

47.465.778

2.514.693

2"509.377

622.000

0

3,501.954

3.958,019

50.260.884

54.043.174

3.937.220

3.808.737

Reguleri ngsmessige overdakni nger

247,000

0

Leverandgrer af varer og tjenesteydelser

707,404

712.883

Gald til virksomhedsdeltagere og ledelse

255.572

239,213

Anden gald

585,136

721,154

5.732.!*12

5.481.987

Note
Virksomhedskapital
Overkurs ved emission

Overfort overskud eller underskud
Egenkapital
Gald til realkreditinstitutter
Bankgald
Reguleringsmassige overdakni nger
Anden gald

Langfristede galdsforpllgtelser
Kortfrlstet del af langfristede forpligtelser

Kortfristede galdsfo rpllgtel

se

r

55.993.216

GeldsfoTpligtelser

196.999.254

Passlver

Persona leo m kostn inger

EventualaKiver
Pantsetninger og sikkerhedsstillelser

2
9

10

59.525.161

198.231.161
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Overfort
Overkurc ved overskud eller

emisslon

kr.

Egenkapital primo

10.000.000

123.220.982

underskud

I

kr.

5.485.018

alt
kr.

138.706.000

Dagsverdi regulering af slkringsinstrumenter

0

0

523.117

523,117

Arets resultat

0

0

1.776.921

1.776,921

10.000.000

123.220.982

Egenkapital ultimo

I henhold

7.785.056

141.006.0!t8

til serlovgivning er selskabets egenkapital bundet i selskabet og kan ikke udloddes som udbytte.
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Nettoomsatning

I 2018 er den i nettoomsatningen modregnet 23.954 t.kr. vedrsrende regulering af opkrevningsret knyttet tll
udskudt skat. Der bor derfor tages hojde herfor ved sammenligning med 2019.

2 Personaleomkostninger

2019
kr.
Gager og lonninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

2018

kr.

1.614,429

1"702.539

2M.758

242.381

41.955

30.885

1.901.152

1.975.806

2019

2018

kr.

kr.

1.750.580

1.919.155

94.932

102.367

1.855.512

2.021.5A2

Gennemsnitligt a ntal fuldtidsansatte medarbej dere
3 Andre

finansielle omkostninger

Renteomkostninger i ovrigt
@vrige finansielle

o

mkostninger

I renteomkostnlnger i

ovri4 er indregnet omkostninger til renteswap

pa 942 t.kr" (1.042 t.kr. i 2018).

4 skat af &rets resultat
2019

kr.

Andring af udskudt skat

0
0

kr.
(23.953.728)

(23.963.728)

2018 er udskudt skat reguleret ned med 23.964t.kr. som folge af endret opgorelse af skattemassigt
afskrivningsgrundlag. Der bsr derfor tages hojde herfor ved sammenligning med 2019.
I
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lmmaterielle aktiver
Erhvervede

lmmaterielle
aktlver
kr.
Kostpris prinno

271_435

Kostpris ultlmo

271.436

Arets afskrivninger

(s4.288)

Af- og nedskrivninger ultimo

(s4.2E8)

Regnskabsmassig
6 MaterieHe

verdl ulti mo

217.148

aktiver

Produktions- Andreanl

Grunde anlag og driftsmaterlel
og bygninger maskiner og inventar
kr.
kr.
kr,
4.539.482 216.890.428

Kostpris primo

o
0

Tilgange
Afgange

1.486.272

Af- og nedskrivninger primo

(22.s09)

Arets afskrivninger

o
0

Arets af- og nedskrivninger p5 afhandede aktiver
Tilbageforsel ved afgange

1.s04)
(7.s77)
75.662

(4.51

(e0.036) (43.5s3.182)

Af- og nedskrivninger ultimo

341.000

(101.031)

4.s39.482 218.275.669
167.527) (39.10e.353)

Kostpris ultlmo

11.194.103

0

11.535.103
(2,373.996)
(302.808)
0
0

(2,676.804)

7 Lan gfristede forpligtelser

Forfald

Gald til realkreditinstitutter
Bankgeld
Regu leri

inden

Forfald inden

Forfald

lor 12

Jor 12

mAneder

mlneder

mAneder

Restgald
efter 5 5r

2019

2018

2019

2019

kr.

kr.

kr.

kr.

3.843.540

3.717.417

43,622.237

26.896.248

93.580

91.320

2.514.693

2.1i 5,993

0

0

622.000

0

0

0

3,s01,954

57.052

3.937.2j20

3.808.737

50.260.884

29.069.293

ngsmassige overdakni nger

Anden gald

-3.

efter

12

.902 kr. til sikring af renten pt selskabets langfristede
Selskabet har indgAet renteswap med dagsvardi pA
gald til realkreditinstitutter, Renteswappen dakker 45% af selskabets gald til realkreditinstitutter pr, 31.
ktiv sikring og markedsverdien bogfores derfor direkte pd selskabets
december 2019. Swappen anses
egenkapital. Renteswappen udlober i 2026.

for
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Anden gald
2019

2018

kr,

kr.

1.014

30.765

68.941

66.149

Feriepengeforpligtelser

128.584

202.319

Anden gald i ovrigt

386.597

421,921

585.135

721.1v

Moms og afgifter
Skyldig lon, A-skat, sociale bidrag m.m.

9 Eventualaktiver
Selskabet rider over tilstrakkelige afskrivningsgrundlag til lkke at skulle betale selskabsskat i en langere

trrekke.
1 0 Pantsatninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har indgtet entreprisekontraK vedrorende tomning af bundfaldningstanke. Selskabets forpligtelser
vedrorende kontrakten udgar 4,6 mio.kr. i uopsigelighedsperioden.

16
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i
ftegnsB<abskfasse

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 6rsregnskabslovens bestemmelser for regrrskabsklasse
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

B

med

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste €r,
€eneneEt ea'n indregnin g ag rn&Ei"mg
Aktiver indregnes i balancen, nAr det som falge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
akonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets vardi kan mSles p$lideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, n6r virksomheden som folge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
fakrisk forpligtelse, og det er sandqynligt, at fremtidige skonomiske fordele vil fragA virksomheden, og
forpligtelsens vardi kan mAles pilideligt.
Ved forste irrdregning m8les aktiver og forpligtelser

til kostpris.

MAling efter fsrste indregning sker som beskrevet

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 afkrafter forhold, der eksisterede pA balancedagen.

resultatopgarelsen indregnes indtagter, i takt med at de indtjenes. mens omkostninger inrdregnes med de
belob, der vedrorer regnskabsAret.
I

Wesuiilatapgwrelsem

Nettoomsetning
Nettoomsarlning indregnes i resultatopgorelsen, nir levering til kgber har fundet sted. Nettoomsatning
indregnes eli<sklusive moms, afgifter og rabatter iforbindelse nned salget'
Arets udviklilng i den reguleringsmessige over- eller underdakning indregnes i nettoomsetningen. Saldo for
den reguleringsmassige over- eller underdakning optages som en sarskilt post i balancen.
Prod uktionsomkostni nger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opni nettoomsatningen, Inerunder omkostninger til drift af anlag, indvinding af vand, personale beskaftiget med produktionen og med drift og vedligeholdelse af anleg samt afskrivninger pA produkionsanlag og mpskiner.

Distrlbutionsomkostnlnger
Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, relateret til transport af vand og
spildevand, herunder drift af anlag, personale beskaftiget med transport af vand og spildrevand samt drift og
vedligeholdelse af ledningsnet mv, og afskrivninger pi distributionsanlag.
Ad

ministrationsomkostn i nger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative frunktioner, herun-der
lon og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af
tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af materielle anlagsaktlver, der benyttes i adnninistrationen af
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virksomheden.
Andre fi nansielle indtagter
Andre finansielle indtagter bestir af modtagne renteindtagter mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger bestlr af renteomkostninger mv.

skat
Arets skat, der best6r af Srets aktuelle skat og andring af udskudt skat, indregnes i resultatopgorelsen med den
del, der kan lhenfsres til Arets resultat, og direkte pi egenkapitalen med den del, der kan henfores til posteringer
direkte pT egenka pitalen.
BaEancen

lmmaterielle rettigheder mv.
I

mmaterielle

an

lagsaktive r mv. omfatter erhvervet software.

Erhveruede immaterielle anlagsaktiver males til kostpris med fradrag af akkumulerede afsk,rivninger.
Anlagsaktiverne afskrlves lineart over den forventede brugstid, Afskrivningsperioden udgor 5 Ar.

lmmaterielle anlegsaktiver mv. nedskrives til genindvindingsvardi, hvis denne er lavere end den
regnskabsminssige vardi,

Materielle aktiver
Grunde er ved selskabets stiftelse pr, 1 , januar 2010 verdiansat til en skonnet markedsvar(li
oplysninger rcmkring arealpriser, lokalplaner mv,

pi

baggrund af

Produktionsanlag og maskiner samt andre anleg, driftsmateriel og inventar er ved selskabets stiftelse pr.
januar 2010 verdiansat til en sksnnet dagsvardi med udgangspunkt i gennemsnit af levetidsnedskrevne
standard anskaffelses- og genanskaffelsespriser (standardvardi) fastsat med udgangspunkt i
Forsyningssekretariatets pris- og levetidskatalog. Visse af anlegsaktiverne er vardiansat pe baggrund af
forsyningsvirksomhedens ansogning om sarskilt godkendelse af vardiansattelser af aktiver, som ikke er
omfattet af pris- og levetidskatalog.

1

,

Anskaffelser efter 1. januar 2010 af grunde og bygninger, produktionsanlag og maskiner samt andre an.lag,
driftsmateriel og inventar mlles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives
ikke pE grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til
klargoring af'aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede akiver
omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandsrer og lonninger,
Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

Bygninger
maskiner
Andre anleg, driftsmateriel og inventar
Produktions,anlag og

10-75 Ar
10-100

ir

5 Ar
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Forventede brugstider og restvardier revurderes Srligt.
Fortjeneste og tab ved afhandelse af materielle anlegsaktiver optores sorn forskellen mellem salgsprisen med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabs-massige vardi pS salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i L.esultatopgorelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtagter, i det
omfa ng salg;sprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Materielle anlagsaktiver under udfarelse er op$ort til anskaffelsesprisen. og omkostninger direkte tilknyttet
anskaffelsen samt omkostninger til klargoring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget
brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter,
underleveran dorer og lonninger,

i

Tilgodehavender
Tilgodehavender m6les til amortiseret kostpris, der sadvanligvis svarer til nominel vardi, rned fradrag af
nedskrivninger til imodetaelse af forventede tab,
Over- og underdekninger
Saldo for reguleringsmaessig over- og underdekning indregnes under henholdsvis galdsforpligtelser og

tilgodehavender med modpostering i resultatopgorelsen under nettoomsatning. Saldoen udgor det belob, som
virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkrave i kommende Ars takster. Udgangspunktet for opgorelsen
er indeverende og tidligere 6rs indtagler sat i forhold til de Arlige indtagsrammer, som udmeldes af
Fo rsyni ngssekreta riatet.

Periodeafgrensn i ngsposter
Periodeafgrensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrsrer efterfolgende
regnskabsir. Periodeafgransningsposter mSles til kostpris.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter konta nte beholdn inger og bankindestiender.

GEld til realkreditinstitutter
Gald til realkreditinstitutter i form af prioritetsgald m6les p6 tidspunktet for lSnoptagelse til kostpris, der svarer
til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfolgencle mAles prioritetsgald
til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lSnoptagelsen og den nominelle
vardi, der s;kal tilbagebetales, indretnes i resultatopgorelsen over lAneperioden som en finansiel omkostning
ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre fi nansielle forpliglelser
Andre finansielle forpligtelser mSles til amortiseret kostpris, der sadvanligvis svarer til norninel vardi.

over- og underdakninger
Saldo for reguleringsmassig over- og underdakning indregnes under henholdsvis galdsforpligtelser og
tilgodehavender med modpostering i resultatopgorelsen under nettoomsatning. Saldoen udgor det belob, som
virksomhecjen forventer at tilbagebetale eller opkrave i kommende ers takster. Udgangsprunktet for opgorelsen
er indevarende og tidligere Ars indtagter sat i forlrold til de Arlige indtaegtsrammer, som udmeldes af
Fo

rsyn i ngs:se kreta

riatet.

