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Ledelsespitegn ing

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt 6rsrapporten fclr regnskabsiret O1 .01 .2020 -

31.12.2020 for Fans Vand A/S.

Arsra pporten aflagges i overensstem melse med 6rs;regnska bsloven.

Det er vores opfattelse, at 6rsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31 .12.2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsdret 01 .01 .20:20 -

31.12.2020.

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

Arsra pporten i ndstilles til generalforsa mlingens god kendelse.

Fano, den 23.04.2021

Direktion

Bestyrelse
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Den uafhangige revisors
revisionspetegn ing

Til kapitalejerne i Fans Vand A/S

Konklusion
Vi har revideret Srsregnskabet for Fano Vand A/S for regnskabsEret 01.01 .2020 - 31 .12.2020, der omfatter
resultatopgorelse, balance, egenkapitalopgorelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet
udarbejdes efter 6rsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at Srsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31.1 2.2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsiret 01 .01 .2020 -

31 .12.2020 i overensstemmelse med 6rsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udfort vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav
der ergeldende i Danmark. Vores ansvar ifolge dis:;e standarder og krav er narrnere beskrevet i

revisionsp6tegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af 6rsregnskabet". 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 opfyldt vores ovrige etiske forpligtelser i llenhold til disse regler og krav.
Det er vores opfattelse, at det opndede revisionsbevis er tilstrekkeligt og eg;net som grundlag for vores
konklusion.

Ledelsens ansvar for i rsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Srsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med 6rsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for
nodvendig for at udarbejde et Srsregnskab uden varsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl.

Ved udarbejdelsen af 6rsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere sel:;kabets 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, medmindre ledelsen entern har til hensigt at likvidere selskabet,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gore dette.

Revisors ansvar for revisionen af Srsregnskabet
Vores m5l er at opni ha1 grad af sikkerhed for, om Srsregnskabet som helhed er uden vesentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionsp6tegning med en konklusion. Hoj grad af
sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikkel en garanti for, at en revision, der udfsres i

overensstemmelse med internationale standarder crm revision og de yderligere krav, der er geldende i

Danmark, altid vil afdakke vesentlig fejlinformatiorr, n3r sSdan findes. Fejlinformation kan opstS som folge af
besvigelser ellerfejl og kan betragtes som vasentlige, hvis det med rimeligfred kan forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indflydelse p6 de akonomiske beslutninger, som brugerne traffer pi grundlag af Arsregnskabet.

Som led i en revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision oe oe
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yderligere krav, der er galdende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis
under revisionen. Herudover:

. ldentificerer og vurderer vi risikoen for vesentlig fejlinformation i Srsregnrskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pE disse risici samt opn6r
revisionsbevis, der er tilstrakkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage vesentlig fejlinformation for6rsaget af bresvigelser er hojere end ved vasentlig fejlinformation
forSrsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvergelser, dokurmentfalsk, bevidste udeladelser,
vildledning eller tilsidesattelse af intern kontrol.

. OpnSrvi forstdelseafdeninternekontrol medrelevansforrevisionenforatkunneudforme
revisionshandlinger, der er passende efter omst;endighederne, men ikker for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

. Tagervi stillingtil,omdenanvendteregnskabspraksis,someranvendtafledelsen,erpassende,samtomde
regnskabsmessige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af Srsregnskabet pE grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der p6 grundlag af dert opniede revisionsbevis ervesentlig usikkerhed forbundet
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsette driften. Hvis
vi konkluderer, at der er en vesentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionsp6tegning gore opmarksom pd

oplysninger herom i Srsregnskabet eller, hvis siclanne oplysninger ikke er tilstrakkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret pA det revisionsbevis, der er opn6et frem til datoen for vores
revisionsp6tegning. Fremtidige begivenheder ellerrforhold kan dog medfore, at selskabet ikke langere kan
fortsatte driften.

. Tager vi stilling til den samlede presentation, struktur og indhold af 6rsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om Srsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder pE en

sddan mAde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den overste ledelse om blanrjt andet det planlagte orrfang og den tidsmassige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmessige observationer, herunder ev'entuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om irsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
med sikkerhed om ledelsesberetninsen.

I tilknytning til vores revision af 6rsregnskabet er det vores ansvar at lese ledelsersberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vesentligt inkonsistent merd 6rsregnskabet eller vores viden
opndet ved revisionen eller pE anden mAde synes al indeholde vasentlig fejlinformation.

Vores ansvar er herudover at overveje, om ledelsesberel:ningen indeholder kravede oplysninger i henhold til
3 rsregnskabsloven.

Baseret pA det udforte arbejde er detvores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
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Ledelsesberetn ing

Virksomhedens vasentligste aktiviteter
Selskabets form6l og aktivitet er at eje og drive vand- og spildevandsforsyningsaktivitet i Fano Kommune i

he n hol d til va n dfo rsyn i ngsloven og miljobeskyttelserslovin.

Selskabets virksomhed er herudover reguleret ud fra et i"hvile i sig selv" prirrcip, sSledes at kundernes betaling
svarer til medgSede omkostninger til vand- og spildevandsaktiviteterne. Selskabets indtegter er baseret p3

kundeafgifter i form af tilslutningsbidrag, abonnementsfridrag og m6lerbasr:rede vandafgifter og

vandafledningsbidrag, der takstsettes Srligt og godkenoles af byr6det i Fancr Kommune.

Herudover administrerer selskabet en tomningsordningifor de sommerhus,e, der ikke er tilsluttet spilde-
va ndsforsyn ingen.

Udvikling i aktiviteter og okonomiske forhold
Sarlige bemerkninger til iret 2020
Pandemien Covid-1 t har pA mange m6der haft stor indflydelse pA samfundeti2O2O. Dette vurderes dog ikke at
have haft vasentlig indflydelse pE hverken omfanget af !ktiviteter eller okonomien hos Fans Vand.

Arets resultat
Arets resultat udgor et overskud pA 2.703 t.kr. mod 1J77 t.kr. i 2019. Result.atet L'r negativt p6virket med 849

t.kr. vedrsrende indregning af reguleringsmessig over-/gnderdekning.

Investeringer
Der er sket kloakering p5 Vester Engvej. Udskiftning af vprrdmAlere i hele forsyningsomrddet blev pSbegyndt i

2019 hvoraf der i 2020 er udskiftet og opsat 743 nye milere. Arbejdet vil strakke sig over en periode pA to dr,

hvorfor arbejdet vil fortsette i 2021 . Endelig er der indkrpbt nyt UV-anleg samt eltavle til vandforsyningen.

Finansiering
Investeringerne har kunnet finansieres over driften. Herudover er der afdraget pd den langfristede gald, si
selskabets samlede galdsforpligtelser og finansierirrgsomkostninger er faldet.

Markedsvardien af renteswappen, der blev etableret i forbindelse med finansiering af anlaegsinvesteringer i

spildevandsaktiviteten i 2009, er pr.31 .12.2020 opgiort til en forpligtelse pA 2,259 t.kr. Forpligtelsen udgjorde
3A45 t.kr. pr.31 .12.2019. Reguleringen af markedsverdien p6virker ikke 6rrets resultat, da denne indregnes
direkte pd egenkapitalen. Renteswappen udlober pr. 31 .07.2026.

Reguleringsmassige forhold
Arsrapporten er aflagt efter driftsokonomiske principper under hensyntagen til de serlige forhold, der gor sig

geldende for vandselskaber underlagt prisregulering. Det i Arsrapporten prasenterede resultat og de

indregnede verdier er ikke udtryk for selskabets reguleringsmassige resultat og verdier.

Forventet udvikling
Ledelsen forventer et positivt resultat for 2021 .
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Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hendelser efter regnskabs6rets afslutning.
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Resu ltatopgorelse fo r 2020

2020
kr.

2019
kr.

Nettoomsatning

Produ ktio nso m kostninger

Bruttoresultat

Distri butionsomkostninger

Admi n istrationsomkostn i nger

Driftsresultat

Andre finansielle indtagter

Andre finansielle omkostninger

Arets resultat

16.127.541 14.764.351

(3.528.815) (2.943.690)

12.598.725 11.820.561

(7.140.90s) (7.04s.582)

(1.187.764\ (1.241.3s7\

4.270.056 3.533.722

106.209 98.711

(1.673.680) (1.8ss.s12)

2.702.585 1.775.921

ForsIag til resultatdisponering

Overfsrt resultat

Resultatdisponering

2.702.585

2.702.585

1.775.921

1.775.921
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Baf ance pr. 31 .12.20'20

Aktiver

hlote
2020

kr.
2019

kr.

Erhvervede immaterielle aktiver

lmmaterielle aktiver
162.864

162.864

217.150

217.150

Grunde og bygninger

Produktionsanleg og maskiner

Andre anlag, driftsmateriel og inventar

Materielle aktiver

4.426.937

173.714.436

8.565.408

186.7A6.78',1

4.449.446

174.622.487

8.858.299

187.930.232

Anlegsaktiver 185.869.645 188.147.382

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Andre tilgodehavender

Reguleringsmessige underdekninger

Periodeafgransn i ngsposter

Tilgodehavender

1.444.060

2.192.554

295.000

207.580

4.140.294

122.236

1.143.291

100.000

232.670

1.598.197

Likvide beholdninger 5.239.832 7.253.677

Omsatningsaktiver 10.380.126 8.851.874

Aktiver 197.249.771 196.999.256
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Passiver

t\lote
2020

kr,
2019

kr.

Virksomh edska oital

Overkurs ved emission

Reserve for dagsvardi regu leringer af si kringsi nstru menter

Overfort overskud eller underskud

Egenkapital

10.000.000

123.220.982

(2.258.594)

13.932.543

14r''.894.931

10.000.000

I z5.zzu.J6z

0

7.785.056

141.005.038

Gald til realkred itinstitutter

Bankgald

Reguleringsmessige overdekninger

Anden gald

Langfristede gafdsforpligtelser 7 4G.137.783 50.2G0.884

39.648.164 43.622.237

2.417.177 2.514.693

1.635.000 622.000

6 2.437.442 3.501 .954

Kortfristet del af la ngfristede forpligtelser

Reguleringsmassige overdekninger

Leverandsrer af varer og tjenesteydelser

Gald til virksomhedsdeltagere og ledelse

Anden gald

Kortfristede geldsforpligtelser

4.070.175

279.000

1.008.584

236.884

522.414

6.2'.t7.O57

3.937.220

247.000

707.406

255.572

585.135

5.732.334

Geldsforpligtelser 52.354.840 55.993.218

Passiver 197.249.771 196.999.256

Persona leom kostninger

Dagsvardioplysninger

Eventualaktiver

Pa ntsatninger og sikkerhedsstillelser

2

9

'10

11
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Egen ka pita lopgorelse fo r 21.020

Virksomheds- Overkuls ved
kapital emission

kr. kr.

Reserve for
dagsvarrdi-

reguleringerr af
sikrings-

instrumenter
kr.

Overf6rt
overskud eller

underskud
kr.

I alt
kr.

Egenkapital primo

Dagsvardi regulering af
sikringsinstrum enter

Overfsrt til reserver

Arets resultat

Egenkapital ultimo

10.000.000

0

0

U

10.000.000

123.2i20.982

0

0

0

123.220.982

0

o

(2.258.!;94)

0

(2.258.!r94)

7.785.056

1 .1 86.308

2.258.594

2.702.585

13.932.543

141 ,006.038

'1.186.308

0

2.702.585

14/.894.931

I henhold til sarlovgivning er selskabets egenkapita{ buridet iselskabet og kan ikke udloddes som udbytte.
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Noter

1 Nettoomsetning

tl

2020

kr.
2019

kr.
Vandafgifter og vandafledningsbidrag

Tilslutn ingsbid rag

Vejafuanding og ovrig omsatning

Tomningsordning

Regulering af over- og underdakning

Aktiviteter i alt

14.109.200

999.148

67.165

1 .801 .028

(84e.000)

16.127.541

13.532.380

533.725

37.404

|,)J5.612

(933.000)

14.764.351

2 Personaleomkostninger

2020

kr.
2019

kr.
Gager og lonninger

Pensioner

Andre omkostninger til social sikring

1.785.685

250.310

5b.t tb

2.072.111

1.614.429

z44.tJ6

41.965

1.901.152

Gen nemsn itligt a nta I fuldtidsa nsatte medarbejd ere

3 Andre finansielle omkostninger

2020
kr.

2019
kr.

Renteomkostninger i ovrigt

Ovrige finansielle omkostninger

t.56b.45b

87.244

1.573.580

1.760.580

94.932

1.855.512

4 lmmaterielle aktiver

Erhvervede
immaterielle

aktiver
kr.

Kostpris primo

Kostpris ultimo
271.440

271.40
Af- og nedskrivninger primo

Arets afskrivninger

Af- og nedskrivninger ultimo

(s4.288)

(s4.288)

(108.s76)

Regnskabsmessig verdi ultimo 162.864
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5 Materielle aktiver

Grunde
og bygnirrger

kr,

Produktions-
anlag og

maskiner
kr.

Andre anlag,
driftsmateriel

og inventar
kn.

Kostpris primo

Tilgange

Afgange

Kostpris ultimo

4.539.482

0

0

4.539.482

218.275.668

3.673.588

(2e0.ess)

22',t.558.30'l

1 1 .535.103

10.000

0

11.545.103

Af- og nedskrivninger primo

Arets afskrivninger

Arets af- og nedskrivninger p5 afhandede aktiver

Tilbageforsel ved afgange

Af- og nedskrivninger ultimo

(90.r035)

(22:5o9)

0

0

(112.154s)

(43.653.182)

(4.s37.672)

21.822

225.167

(47.943.865)

(2,676.804)

(302.891)

n

n

(2.979.6951

Regnskabsmassig vardi ultimo 4.426,,937 173.7"t4.436 8.565.408

5 Anden geld

2020
kr.

2019
kr.

Feriepengeforpligtelser

Afledte finansielle instrumenter

178.848

2.258.594

2.437.442

J I.UJZ

3.444.902

3.501.954

Selskabet har indg6et renteswap til sikring af renten pE t:t l6n hos realkreditinstitut. Renteswappen dekker
linets lobetid frem til 2026 og bytter en variabel rente med en fast rente pd 4,140/0. Hovedstolen udgar 42.364
t.kr. og restgalden udgor 17.952 t.kr. Swappen ansers for effektiv sikring og markedsvardien reguleres derfor
direkte pd selska bets egenkapital.

7 Langfristede forpligtelser

Forfald inden
1'or'12

mineder
2020

kr.

Forfald inden
far 12

minerder
2t019

kr.

Forfald
efter 12

mineder
2020

kr.

Restgald
efter 5 3r

202A

kr.

Gald til realkreditinstitutter

Bankgeld

Reguleringsmessige overdekninger

Anden geld

3.9.74.073

96.102

0

0

4.0"t0.175

3.843.540

93.680

U

0

3.937.220

39.648.164

2.417.177

1.635.000

2.437.442

45.137.783

22.352.710

2.009.564

n

178.849

24.541.123
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8 Anden gald

2020

kr.
2019

kr.
Moms og afgifter

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

Feriepengeforpligtelser

Anden geld i ovrigt

67.525

57.529

180.277

317.083

622.414

1.014

68.941

128.584

386.597

585.136

9 Dagsverd ioplysninger

Afledte

finansielle
instrumenter

kr.

Dagsvardi ultimo

Andringer af dagsvardien, der er indregnet i dagsverdireseryen under egernkapitalen.

2.258.594

1.185.308

10 Eventualaktiver
Selskabet rSder over tilstrekkelige afskrivningsgrundlag til ikke at skulle betale selskabsskat i en langere
6rrakke.

11 Pantsetninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har indg6et entreprisekontrakt vedrorencle tomning af bundfaldrringstanke. Selskabets forpligtelser
vedrorende kontrakten udgor 3,7 mio.kr. i uopsigelighedsperioden.
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Anvendt regnska bspra ksis

Regnskabsklasse

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Srsregnskabslovens bestenrmelser for regnskabsklasse B med
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 6r.

Generelt om indregning og mAling
Aktiver indregnes i balancen, nEr det som folge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
okonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivet:; vardi kan m6les p6lideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, nEr virksomheden som folge af en tidligetre begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige skonomiske fordele 

"ril 
fragS virksornheden, og

forpligtelsens verdi kan mSles p6lideligt.

Ved fsrste indregning m6les aktiver og forpligtelser til kostpris. M6ling efter forste indregning sker som beskrevet
for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og m6lingtages hensyn til forudsigelige risici ogtab, derfrerrkommer, inden 6rsrapporten
aflagges, og som be- eller afkrefter forhold, der eksiste|ede p6 balancedagen.

I resultatopgorelsen indregnes indtagter, i takt mecl at dle indtjenes, mens omkostninger indregnes med de

belsb, der vedrorer regnskabsSret.

Resultatopgorelsen
Nettoomsetning
Nettoomsetning indregnes i resultatopgorelsen, nEr levl:ring til kober har fundet sted. Nettoomsatning
indregnes eksklusive moms og afgifter.
Arets udvikling i den reguleringsmassige over- eller underdakning indregnes i nettoomsatningen. Saldo for
den reguleringsmassige over- eller underdakning optages som en sarskilt post i balancen.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opne nettoom-
setningen, herunder omkostninger til drift af anleg, indvinding af vand, personale beskaftiget med pro-

duktionen og med drift og vedligeholdelse af anlag samt afskrivninger pi produktionsanlag og maskiner.

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, relateret til transport af vand og

spildevand, herunder drift af anlag, personale beskeftiglet med transport af vand og spildevand samt drift og

vedligeholdelse af ledningsnet mv. og afskrivninger pd distributionsanlag.

Ad m i nistrationsom kostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ve;d virksomhedens administrative funktioner, herunder
lon og gagertil medarbejdere i administration og lerlelser, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af
tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af materielle anlagsaktiver, der benyttes i administrationen af
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virksomheden.

Andre fi nansielle indtagter
Andre finansielle indtegter bestdr af modtagne renteinrjtagter og regulerirrg af dagsvardi af vardipapirer.

Andne fi nansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger best6r af renteomkostninger og regulering af dagsvardi af vardipapirer.

Balancen

lmmaterielle rettigheder mv.

I m m ateriel I e a n lagsa ktiver mv. omfatte r e rhvervet soft\l^/a re.

Erhvervede immaterielle anlegsaktiver mSles til kostprij; med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Anlagsaktiverne afskrives lineart over den forventr:de brugstid. Afskrivningsperioden udgor 5 5r.

lmmaterielle anlagsaktiver mv. nedskrives til genindvin(jingsvardi, hvis denne er lavere end den
regnskabsm essige verd i.

Materielle aktiver
Grunde erved selskabets stiftelse pr. 1. januar20l0verdiansattil en skonnet markedsvardi p5 baggrund af
oplysninger omkring arealpriser, lokalplaner mv.

Produktionsanlag og maskiner samt andre anleg, ririftsrmateriel og inventar er ved selskabets stiftelse pr, 1.

januar 201 0 vardiansat til en skonnet dagsvardi med udgangspunkt i gennemsnit af levetidsnedskrevne
standard anskaffelses- og genanskaffelsespriser (standqrdvardi) fastsat metd udgangspunkt i

Forsyningssekreta riatets pris- og levetidskata log.

Anskaffelser efter 1. januar 2010 af grunde og bygningep, produktionsanlag og maskiner samt andre an-lag,
driftsmateriel og inventar mAles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives
ikke p6 grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger oJirekte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til
klargoring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klartil at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver
omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandorer og lonninger.
Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostpris;en.

Bygninger 1 0-75 5r

Produktionsanlag og maskiner 10-100 5r

Andre anlag, driftsmateriel og inventar 5 Ar

Forventede brugstider og restverdier revurderes Srligt.

Fortjeneste og tab ved afhandelse af materielle anlagsaktiver opg@res som forskellen mellem salgsprisen med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmessigei verdi pE salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgorelsen som korrektion til at. og iredskrivninger eller under andre driftsindtegter, i det
omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Materielle anlagsaktiver under udforelse er opgjort til anskaffelsesprisen, og omkostninger direkte tilknyttet
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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, komponenter,
underleveran dorer og lonninger.

Over- og underdakninger
Saldo for reguleringsmassig over- og underdakning inrJregnes under henholdsvis geldsforpligtelser og
tilgodehavender med modpostering i resultatopgorelsen under nettoomsattning. Saldoen udgor det belob, som
virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkrtnve i kommende 6rs takster. Udgangspunktet for opgorelsen
er indevarende og tidligere 6rs indtagter sat iforhold lil de Arlige indtagtsramrner, som udmeldes af
Forsyningssekreta riatet.

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

Periodeafgransningsposter
Periodeafgransningsposter indregnet under aktiver onlfatter afholdte omllostninger, der vedrsrer efterfolgende
regnskabs6r. Periodeafgransningsposter mSles til kost$ris.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger clg bankindest6ender.

Geld til realkreditinstitutter
Geld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgald m6les pE tidspunktet for l6noptagelse til kostpris, der svarer
til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte trangaktionsomkostninger. Efterfolgende mSles prioritetsgeld
til amortiseret kostpris. Dette betyder, atforskellen meliem provenuetved llSnoptagelsen og den nominelle
vardi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgorelsen over l6neperioden som en finansiel omkostning
ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andne fi nansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser m6les til amortiseret kostpris, der sedvanligrris svarer til nominel vardi.
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