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Ledelsespitegn ing
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt Srsrapporten for
31 .12.2021

kabsdret 01.01 .2021

for Fana Vand A/S.

Arsra ppo rten afl agges i overensstem m else med 6rsregnska bsloven.

Det er vores opfattelse, at Srsregnskabet giver et retvisende billede af virksomh
finansielle stilling pr. 31 .12.2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter

aktiver, passiver og
regnskabsd ret 01 .01 .2021

31j22021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse

omhandler.
Arsra pporten i ndstil es til genera lforsa m li ngens god kendelse.
I

Fans, den 22.04.2022

Direktion

direktor
Bestyrelse

Kaj Clausen Svarrer

Ollgaard Brinch

de forhold, beretningen

Fano Vand A"/S

I Den uafhangige revisors revisionspetegning

Den uafhengige revisors

revisionspetegning
Til kapitalejerne i Fano Vand

A./S

Konklusion
Vi har revideret Srsregnskabet for Fano Vand A/S for regnskabsiret 01 .01 .2021 - 3
resultatopgorelse, bala nce, egenka pitalopgorelse og noter, herunder anvendt
udarbejdes eft er Srsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at Srsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets

12.2021, der omfatter
spraksis. Arsregnska bet

prasslve

a

og finansielle stilling pr. 31 .12.2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
31 .12.2021 i overensstemmelse med Srsregnskabsloven.

t

r
01 .01 .2021

Grundlag for konklusion
Vi har udfsrt vores revision i overensstemmelse rned internationale standarder
der er galdende i Danmark. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er n

revision og de yderligere krav
beslrrevet i

revisionsp3tegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af Srsregnskabet". Vi
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (lESBAs Etiske
er galdende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores ovrige etiske forpligtelser i
Det er vores opfattelse, at det opnSede revisionsbevis er tilstrekkeligt og egnet

uafhalngige af selskabet '
og de yderligere krav der
hold til disse regler og krav.
grundllag for vores

konklusion.

Ledelsens ansvar for irsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et Srsregnskab, der giver et retvisende
med 6rsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,

ede i overensstemmelse
ledelsen anser for
den ne skyldes besvigelser

nodvenrJig for at udarbejde et Srsregnskab uden vesentlig fejlinformation, uanset

eller fejl.
Ved udarbejdelsen af 6rsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabet evne til at fortsette driften.
at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udar
e 5r:sregnskabet pd
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har hensigt at likvidere selskabet,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at sore dette.
Revisors ansvar for revisionen af Srsregnskabet
Vores m6l er at opn6 halgrad afsikkerhed for, om Srsregnskabet som helhed er
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspStegning
sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revtston,
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

vasentl ig fejlinformation,
en konklusion. Hoj grad af
er udfzrres

i

der er galdende i
Danmark, altid vil afdakke vesentlig fejlinformation, nEr sidan findes. Fejlinforma ion karr opstd som falge af
besvigelser ellerfejl og kan betragtes som vasentlige, hvis det med rimelighed
forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indflydelse pA de skonomiske beslutninger, som brugerne treffer
grundlag af Srsregnskabet.
Som led ien revision, der udfores ioverensstemmelse med internationale standar

,

om revision og de

Fano Vand A/S
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yderligere kraq der er galdende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og
under revisionen. Herudover:

.

.

holder professionel skepsis

ldentificerer og vurderer vi risikoen for vasentlig fejlinformation i Srsregnska
, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pA r55e fls;tct Samt opnar
revisionsbevis, der er tilstrekkeligt og egnet til at danne grundlag for vores
. Risikoen for ikke at
opdage vasentlig fejlinformation forArsaget af besvigelser er hojere end ved
fejlinformation
forArsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvargelser, dokumentf
bevidste
udeladelser,
,
vildledning eller tilsidesattelse af intern kontrol.
OpnSr vi forst6else af den interne kontrol med relevans for revisionen for at k

revisionshandlinger, der er passende efter omstendighederne, men ikke for at
om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

.
.

Tager vi stilling til, om den anvendte regnskabspraksis, som er anvendt af le
regnskabsmassige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbej

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 6rsregnskabet

ne udforme
nne udtrykke en konklusion

er passende, samt om de
er rinrelige.

pi grundlag af

cippet om fortsat
tlig usikkerhed forbundet
e til at lfortsatte driften. Hvis

drift er passende, samt om der pA grundlag af det opnSede revisionsbevis er
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
vi konkluderer, at der er en vasentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspS

gorer

opmarksom

pE

oplysninger herom i Srsregnskabet eller, hvis sSdanne oplysninger ikke er
konklusion. Vores konklusioner er baseret pA det revisionsbevis, der er opniet

modificere vores
til datoen for vores

revisionsp6tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfsre, at

kabet ikke langere kan

fortsatte driften.

.

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

noteoplysningerne, samt om 6rsregnskabet afspejler de underliggende transak
sSdan mide, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den overste ledelse om blandt andet det planlagte omfang
af revisionen samt betydelige revisionsmassige observationer, herunder

herunder
og begivenheder pE en

den tidsmassige placering
betydr-.lige mangler i intern

kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om 6rsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi
med sikkerhed om ledelsesberetningen.

ingen form for konklusion

I tilknytning til vores revision af Srsregnskabet er det vores ansvar at lase
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vesentligt inkonsistent med Srsr
opn6et ved revisionen eller pA anden mAde synes at indeholde vasentlig fejlinfo

Vores ansvar er herudover at overveie, om ledelsesberetninsen indeholder
5 rsregnskabsloven.
Baseret p6 det udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er

ingen og i den
skabr:t eller vores viden

tion.
oplysninger i henhold til

i

temmelse med

Fano Vand A/S I Den uafhangige revisors revisionspategnint

Srsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med Srsregnskabslovens krav ri har ikke fundet vasentlig

fejlinformation i ledelsesberetningen.
Kold ing, den

22,04.2022

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.339635s6

Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28663
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Ledelsesberetn ing
Virksomhedens vesentligste aktiviteter
Selskabets formSl og aktivitet er at eje og drive vand- og spildevandsforsyningsak
hen

h

i Fano Kommune

i

old til va n dfo rsyn i ngsloven og m iljobeskyttelsesloven.

Selskabets virksomhed er herudover reguleret ud fra et "hvile i sig selv', princip,

at kundernes betaling

svarer til medg6ede omkostninger til vand- og spildevandsaktiviteterne.

indtagter er baseret

pE

kundeafiifter i form af tilslutningsbidrag, abonnementsbidrag og mSlerbaserede v ndafgilter og
vandafledningsbidrag, der takstsattes drligt og godkendes af byridet i Fano
Herudover administrerer selskabet en tomningsordning for de sommerhuse, der
ndsforsyningen.

i

er tilsluttet spilde-

va

Beskrivelse af vesentlige endringer iaktiviteter og okonomiske forhold

Arets resultat
Arets resultat udgor et overskud pi 1.598 t.kr. mod 2.703t.kr. i 2020. Resultatet er
vedrorende indregning af reguleringsmassig over-/underdekning (negativt p6vi

p6virket med 256 t.kr.
t.kr.)

i 2020 med 849

Ledelsen forventer et positivt resultat i 2022.

Serlige bemarkninger til

iret

2021

Pandemien Covid-19 har p5 mange mAder haft stor indflydelse p5 samfundet
have haft vesentlig indflydelse pE hverken omfanget af aktiviteter eller skonom
i

. Dette

vurderes doe ikke at

hos Fano Vand.

endring af drikkevandsbekendtgorelsen med ikrafttradelse i 2022 andrer gra
ien for indholdet af
drikkevandet fra 100 til 2 nanogram/liter. Indholdet af PFAS i Fans Vands
kevand har over en lengere
periode ligget pd ca. 4 nanogram/liter og overholder s6ledes ikke den nye gren
. uer vlf | 2u22v&re
En

PFAS i

behov for vasentlige investeringer med henblik p5 at overholde drikkevandsbe

rel$ens nye

gransevardi.
Investeringer
I henhold til spildevandsplanen er forste fase - Vester Engvej - afsluttet og anden f
afsluttet. Derudover er udskiftningen af m6lere i Fans Vands forsyningsomrEde

Finansiering
Investeringerne har kunnet finansieres over driften. Herudover er der afdraget p5
selskabets samlede geldsforpligtelser og finansieringsomkostninger er faldet.

en langfristede geld,

si

Markedsverdien af renteswappen, der blev etableret i forbindelse med fi
af anlaegsinvesteringer i
spildevandsaktiviteten i 2009, er pr.31 .12.2021 opglort til en forpligtelse pE 1 .782 t r. Forprligtelsen udgjorde
2.259l.kr. pr.31 .12.2020. Reguleringen af markedsvardien pEvirker ikke 3 rets
da denne indregnes
direkte pd egenkapitalen. Renteswappen udlober pr.31 .07.2026.

Fana Vand tuS I Ledelsesberetning

Reguleringsmassige forhold
Arsrapporten er aflagt efter driftsokonomiske principper under hensyntagen til de
galdende for vandselskaber underlagt prisregulering. Det i 6rsrapporten
indregnede vardier er ikke udtryk for selskabets reguleringsmessige resultat og v
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke indtruffet betydningsfulde hendelser efter regnskabs8rets afslutning.

ige forhold, der gar sig

resultat og de
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Resultatopgorelse fo r 2021
2021

2020

kr.

kr.

Nettoomsatning

15.594.175

16.127.541

Produ ktio nso m kostninger

(3.484.091)

(3.528.816)

Bruttoresultat

12.110.084

12.598.725

Distri butionsom kostn inger

(7.787.44e)
(1 .214.341)

(7.140.90s)

3.108.294

4.270.056

Admin istrationsom kostn inger

Driftsresultat
Andre fi nansielle indtagter
Andre fi nansielle omkostninger

Arets resultat
Forslag

90.895

(1 .187

.764)

106.209

(1.600.830)

(1.673.680)

1.598.359

2.702.585

til resultatdisponering

Overfort resultat

2.702.585

Resultatd isponering

2.702.585

Fano Vand fuS

I Balance or.31 122021

Balance pr.

31

.12.2021

Aktiver
2021

2020

kr.

kr.

Erhvervede immaterielle aktiver

108.576

162.864

lmmaterielle aktiver

108.576

162.864

4.404.428

4.426.937

Grunde og bygninger

Produktionsanleg og maskiner

170.1 89.359

173.714.436

Andre anlag, driftsmateriel og inventar

8.2tt6.600

8.565.408

Materielle aktiver under udforelse

3.407.947

0

186.258.334

186.706.781

185.365.910

186.869.645

Materielle aktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

!;5.341

1.444.060

1.501.850

2.192.554

0

296.000

309.253

207.680

1.9Ci5.4M

4.140.294

Likvide beholdninger

6.72t9.130

6.239.832

Omsatningsaktiver

8.695.574

Andre tilgodehavender
Reguleringsmessige underdakninger
Periodeafgrensn i ngsposter

Aktiver

195.0Ct2.484

10.380.125

197.249.771

Fans Vand tuS
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Passiver

Virksomh edska oita

I

Overkurs ved emission

2021

2020

kr.

kr.

10.000.000

10.000.000

123.2120.982

123.220.982

Reserve for dagsvardireguleringer af sikringsinstrumenter

(1.781 ,589)

(2.2s8.594)

Overfort overskud eller underskud

15.530.902
146.9',tO.295

Andre hensatte forpligtelser

131.000

Hensatte

131.000

Gald til realkreditinstitutter

|

3.v32.543

't44.894.931

35.538.990

39.648.164

Bankgald

2.317.142

2.417.177

Reguleringsmessige overdekninger

1.280.000

1.535.000

Anden gald

1.781.s89

2.437.442

40.9117.721

46.137.783

4.207.759

4.070.175

La

ngfristede geldsforpligtelser

Kortfristet del af

la

ngfristed e forpligtelser

Reguleringsmessige overdekninger

82.000

279.000

ndsrer af varer og tjenesteydelser

1.82\9.672

1.008.584

Gald til virksomhedsdeltagere og ledelse

)t6.936

236.884

Levera

Anden geld

622.414

8t17.101

Kortfristed e geldsforpligtelser

6.217.057

7.O4t3.458

Galdsforpligtelser

47.9Ci1.189

Passiver

195.OCi2.484

Personaleomkostninger

2

Dagsvardioplysninger

9

Eventualaktiver

10

Pantsatninger og sikkerhedsstillelser

11

52.354.840

197.249.771

Fans Vand tuS
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Egen ka pita

lopgorelse fo r 20
Reserve

for

dagsvardireguleringer af
Virksomheds- Overkurs ved
sikrings-

Overrfort

eller

kapital

emission

instrumenter

undenskud

kr.

kr.

kr.

kr.

10.000.000

123.220.982

(2.258.s94)

13.932.543

Vardireguleringer

0

0

477.OO5

0

477,005

Arets resultat

0

0

0

1.59r8.359

1.598.359

10.000.000

123.220.982

(1.781.s8e)

15.53r0.902

146.970.295

Egenkapital primo

Egenkapital ultimo

144.894.931

Fano Vand tuS
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Noter
I Nettoomsetning

Vandafgifter og vandafledningsbidrag

202',1

2020

kr.

kr.

13.120.060

14.109.200

3tt8.862

999.148

!;2.O13

67J65

1.817.240

1.801 .028

256.000

(84e.000)

15.594.175

15.127.541

2021

2020

kr.

kr.

.717.855

1.785.584

Z:t l. | 32

250.310

:r8.815

36.116

Tilslutningsbidrag
Vejafuanding og ovrig omsatning

Tomningsordning
Regulering af over- og underdekning

Aktiviteter i alt
2 Personaleomkostninger

Gager og lonninger

1

Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Gen nemsn

3 Andre

3.467

0

2.011.870

2.072.110

2021

2020

kr.

kr.

1.52"1.534

1.586.436

I J.Z>O

87.244

1.500.830

1.673.580

itligt a nta I fu dti dsa nsatte medarbejdere
I

finansielle omkostninger

Renteomkostninger i ovrigt
Ovrige finansielle omkostninger

4 lmmaterielle aktiver
Erhvervede

immaterielle
aktiver
kr.
Kostpris primo

271.440

ultimo

271.440

Af- og nedskrivninger primo
Arets afskrivninger

(s4.288)

Af- og nedskrivninger ultimo
Regnsk

(108.s76)

vardi ultimo

(162.8541

108.576

Fano Vand fuS

I Noter

5 Materielle aktiver

Materielle
ProduktionsGrunde

anlag og

og bygninger

kr.

maskiner
kr.

4.539.482

22't.658.301

Tilganger

0

Afgange

Kostpris primo

Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Arets afskrivninger

Af- og nedskrivninger ultimo

verdi ultimo
5

re arnleg,

aktiver

og inrrtentar

under
udfsrelse
kr.

kr.
.5,+5.103

0

1.115.916

0

3.407.947

0

n

(s.0oo)

0

4.539.482

222.774.217

11.540.103

3.407.947

(112.54s)

(47.e43.86s)

(2.979.695)

0

(22.s1e)

(4.640.ee3)

(303.808)

(13s.0s4)

(52.s84.858)

(3.283.s03)

0

4.404.428

170.189.359

8.2!i6.500

3.407.947

2021

2020

kr.

kr.

0

178.848

.7t31.589

2.258.594

1.781 .589

2.437.42

1 1

0

Anden gald (langfristet)

Feriepengeforpligtelser
Afledte finansielle instrumenter

1

Selskabet har indgiet renteswap til sikring af renten pi et l5n hos realkreditinstitut Renteswappen dekker
lEnets lsbetid frem til 2026 og bytter en variabel rente med en fast rente p5 4,14o/o Hoved:;tolen udear 42.364
t.kr. og restgalden udgor 15.220t.kr. Swappen anses for effektiv sikring og ma
ien reguleres derfor
direkte p5 selska bets egenkapital.

7 Langfristede forpligtelser
Forfald inden

Geld til realkreditinstitutter
Bankgald

Forfald inden

Forfald

lor 12
mineder

mineder

mAneder

Restgeld
efter 5 6r

2021

2020

2021

2021

kr.

kr.

kr.

kr.

4.109.174

3.974.073

35.5:|8.990

17.654.113

tor

12

efter

12

98.585

96.102

2.317.142

1.900.384

Reguleringsmassige overdekninger

0

0

1.2ti0.000

0

Anden geld

0

0

1.7Ei1.589

0

4.207.759

4.O70.175

40.917.721

19.554.497

Fano Vand A/S

8 Anden

I Noter

gald (kortfristet)

Moms og afgifter

2021

2020

kr.

kr.

86.875

67.525

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

trrt-z/o

57.529

Feriepengeforpligtelser

1€i0,191

180.277

Anden gald i avrigt

41t8.759

317.083

84t7.101

622.414

9 Dagsvardioplysninger

Afledte
finansielle
instrumenter

kr.
Dagsvardi ultimo

1.781.589

Urealiserede dagsverdireguleringer
ind regnet i da

gsverdireseryen

u

477.005

nder egen kapita len

10 Eventualaktiver

Selskabet 16der over tilstrakkelige afskrivningsgrundlag til ikke at skulle betale sel

1'l Pantsatninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har indg6et entreprisekontrakt vedrsrende tomning af bundfaldningsta
vedrorende kontrakten udgor 2,7 mio.kr. i uopsigelighedsperioden.

absskat i en Srrakke.

. Sels

kabets forpligtelser
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Anvendt regnska bspra ksis
Regnskabsklasse
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Srsregnskabslovens bestemmel
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C,

for resnskabsklasse

B med

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 5r.

Generelt om indregning og m6ling
Aktiver indregnes i balancen, n5r det som folge af en tidligere begivenhed er sand
okonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets verdi kan mSles p6lidelig

igt, at fremtidige

Forpligtelser indregnes i balancen, nEr virksomheden som folge af en tidligere
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fra
forpligtelsens vaerdi kan mAles p6lideligt.

har en retlig eller
virksomheden, og

Ved forsle indregning m6les aktiver og forpligtelser til kostpris. MEling efter forste

i

regning sker som beskrevet

for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og mSling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkom
aflegges, og som be- eller afkrafter forhold, der eksisterede p6 balancedagen.
I resultatopgorelsen indregnes indtagter, i takt med at de indtjenes, mens omkost
belob, der vedrsrer regnskabs6ret.
Resu

, indern Srsrapporten

indregnes med de

ltatopgorelsen

Nettoomsetning
Nettoomsatning indregnes i resultatopgorelsen, n5r levering til kober har fundet

. Netloomsatning

indregnes eksklusive morns og afgifter.
Arets udvikling i den reguleringsmessige over- eller underdakning indregnes
den reguleringsmessige over- eller underdekning optages som en sarskilt post

satlningen. Saldo for

r

i

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der a
for at opnd nettoomsetningen, herunder omkostninger til drift af anleg, indvinding af vand, personale
keftiget med produktionen og med drift og vedligeholdelse af anlag samt afskrivninger p6 prod
anla:g og maskiner.

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, relateret til
spildevand, herunder drift af anleg, personale beskeftiget med transport af vand
vedligeholdelse af ledningsnet mv. og afskrivninger pd distributionsanlag.

ansport afvand og
spildervand samt drift og

Adm inistrationsom kostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens admin
ative funktioner, herunder
lon oggager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninge nedskrivninger af
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tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af materielle anlagsaktiver, der
virksomheden.

i

adnrinistrationen af

Andre fiinansielle indtegter
Andre finansielle indtagter bestSr af modtagne renteindtagter og regulering af

af verdipapirer.

Andre fi nansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger bestdr af renteomkostninger og regulering af

i af

verdipapirer.

Balancen

lmmaterielle rettigheder mv.
I

m

materielle

an

legsa ktiver mv. omfatter erhvervet softwa re.

Erhvervede immaterielle anlagsaktiver mSles til kostpris med fradrag af akkumu
Anlagsaktiverne afskrives lineart over den forventede brugstid

de afskrivninger.

lmmaterielle anlagsaktiver mv. nedskrives til genindvindingsverdi, hvis denne er

end den

udgor 5 6r.

regnskabsmassige vardi.

Materielle aktiver
Grunde er ved selskabets stiftelse pr. 1. januar 2010 verdiansat til en skonnet
oplysninger omkring arealpriser, lokalplaner mv.

i pA baggrund af

Produktionsanlag og maskiner samt andre anlag, driftsmateriel og inventar er ve selskabets stiftelse or. 1
januar 201 0 verdiansat til en skonnet dagsverdi med udgangspunkt i levetidsn
:;ta n da rd isered e
anskaffelses- og genanskaffelsespriser fastsat med udgangspunkt i Forsyningssek
levetidskata log.
Anskaffelser efter 1. januar 201 0 af grunde og bygninger, produktionsanlag og
driftsmateriel og inventar mAles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
ikke pE grunde.
Kostprisen omfatter a nskaffelsesprisen, o m kostninger direkte tilknyttet a
klargoring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, un
Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

ets pns- og

kiner sirmt andre an-lag,
ivninger. Der afskrives

og omkostninger til

egenfremstillede a ktiver
og lonninger.

Brurgstid
Bygninger

Produktionsanleg og maskiner

Restvardi

10-75 Ar

0

o/o

5r

O

o/o

Andre anlag, driftsmateriel og inventar

5ar

O

o/o

Erhvervede immaterielle anlegsaktiver

5ar

O

o/o

1

0-1 00

Forventede brugstider og restverdier revurderes 6rligt.
Fortjeneste og tab ved afhendelse af materielle anlagsaktiver opgores som forske
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmessige vardi pd salgstidspunktet.

salgsprisen med
eller tab
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indregnes i resultatopgorelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under ndre driftsindtegter, i det
omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Materielle anlegsaktiver under udfsrelse er opgjort til anskaffelsesprisen, og
anskaffelsen samt omkostninger til klargoring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor

a

brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostningertil m
underleverandorer og lonninger.

tninger direkte tilknyttet
er klar til at blive taget
ialer, komponenter,

i

Over- og underdekninger
saldo for reguleringsmessig over- og underdekning indregnes under henholdsvis
igtelser og
tilgodehavender med modpostering i resultatopgorelsen under nettoomsatning.
udgor det belob, som
virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkreve i kommende drs tarster.
ngspunktet for opgorelsen
er indeverende og tidligere 6rs indtegter sat i forhold til de Srlige indtagtsramme som udmeldes af
Forsyningssekreta riatet.

Tilgodehavender
Tilgodehavender mSles til amortiseret kostpris, der sedvanligvis svarer til nominel
nedskrivninger til imodegAelse af forventede ta b.

rdi, rned fradrag af

Periodeafgrensningsposter
Periodeafgransningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omKosrn
regnskabs6 r. Periodeafgrensningsposter mSles til kostpris.

,

der vedrorer efterfolgende

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindest6ender.

Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til afgifter pE ledni

Andre hensatte forpligtelser indregnes og m6les som det bedste skon over de om
pE balancedagen at afuikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med
balancedagen mSles til tilbagediskonteret vardi.

for

Gald til realkreditinstitrutter
Geld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgald mSles pE tidspunktet for ldnop
til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostnineer. E
til amortiseret kostpris. Dette betyder, atforskellen mellem provenuet ved
vardi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgorelsen over lSneperioden

inger, der er nodvendige
brfald:;tid ud over et 6r fra

se til kostpris, der svarer

dr: m6les prioritetsgeld
sen o,g den nominelle
en finansiel omkostning

ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser m6les til amortiseret kostpris, der sadvanligvis sva

til norrrinel vardi.

