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Dalby-Rode  Vandvaerk

Ledelsespåtegning

Vi har dags  dato  aflagt  årszappoxten  for regnskabsåret  01.01.21  - 31.12.21  for Dalby-Rode
Vandværk.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  binede  af vitksomhedens  aktivev,

passiver  og finansiene  stining  pr. 31.12.21  og resultatet  af virksomhedens  aktiviteter  for regn-
skabsåyet  01.01.21  - 31.12.21.

Årsrappoyten  indstilles  til  generalfozsam1ingens  godkendelse.

Haslev,  den  24. marts  2022

Bestyrelsen

Bjarne  Dickow
Formand

Finn  Hansen Susanne  Møller  Nielsen

Birthe  Rasmussen Bent  Holmelin  Andzeasen Nis  Jørgen  Vive

Palle  Meisner  Petersen
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Dalby-Rode  Vandvaerk

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  ejeren  i Dalby-Rode  Vandværk

Konklusion

Vi har  revideret  årsregnskabet  for Dalby-Rode  Vandværk  for regnskabsåret  01.01.21  -

31.12.21,  der  omfatter  resultatopgørelse,  balance  og  noter,  herunder  anvendt  regnskabsprak-

sis.  Årsregnskabet  udarbejdes  efi.er  årsxegnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et  retvisende  binede  af  virksomhedens  aktiver,

passiver  og  finansielle  stilling  p'r. 31.12.21  samt  af  resultatet  af virksomhedens  aki;iviteter  for
regnskabsåret  01.01.21  - 31.12.21  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revision

og  de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark.  Vores  ansvar  ifølge  disse  standarder  og
l«av  er nærmere  beskrevet  i vevisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvax  for  'hevisionen  af

årsregnskabet".  Vi  er uafhængige  af virksomheden  i overensstemmelse  med  International
Ethics  Standards  Board  for Accountants'  internationale  retningslinjer  for  revisorers  etiske

adfærd  (IESBA  Code)  og  de  yderligere  etiske  krav,  der  er gældende  i Danmayk,  ligesom  vi  hac
opfyldt  vores  øvrige  etiske  forpligtelser  i henhold  til  disse  krav  og  IESBA  Code.  Det  er vores

opfattelse,  at det  opnåede  revisionsbevis  er tilstrækkeligt  og egnet  som  grundlag  for  vores
konklusion.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der  giver  et  retvisende  billede  i
overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for  den  interne

kontrol,  som  ledelsen  anser  for nødvendig  for  at udarbejde  et årsregnskab  uden  væsentlig

feilinformation,  uanset  om denne  skyldes  besvigelsez  elley fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for at vurdere  virksomhedens  evne
ti]  at fortsætte  driften,  at oplyse  om  forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er relevant,

samt  at udarbejde  årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet  om  fortsat  drift,

medmindre  ledelsen  enten  har  til  hensigt  at likvidere  virksomheden,  indstille  driflen  ener
ikke  har  andet  realistisk  alternativ  end  at  gøre  dette.
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Dalby-Rode  Vandværk

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vores  mål  er at  opnå  høj  grad  af  sikkerhed  for,  om  årsregnskabet  som  helhed  er uden  væsent-
lig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  og  at  afgive  en  revisionspå-
tegning  med  en  konklusion.  Høj  grad  af sikkerhed  er et  højt  niveau  af sikkerhed,  men  er ikke
en garanti  for,  at en  revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder

om  revision  og de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  altid  vil  afdække  væsentlig
fejlinformation,  når  sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  følge  af besvigelser  eller
fejl  og  kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forventes,  at de enkeltvis
eller  samlet  har  indflydelse  på  de økonomiske  beslutninger,  som  regnskabslxugeme  træffer
på  grundlag  af  årsregnskabet.

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

ø Identificerer  og  vurderer  vi  risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset
om  denne  skyldes  besvigelsex  ener  fejl,  udformer  og  udfører  revisionshandlinger  som  reak-
tion  på  disse  risici  samt  opnår  yevisionsbevis,  der  er tilstrækkeligt.  og  egnet  til  at  danne
grundlag  for  vores  konklusion.  Risikoen  fov ikke  at opdage  væsentlig  fejlinformation  foråz-
saget  af  besvigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl,  idet  be-
svigelser  kan  omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildled-
ning  ener  tilsidesættelse  af  intern  kontrol.

ø Opnår  vi forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for  revisionen  for at kunne  ud-
forme  revisionshandlinger,  der  er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at
kunne  udtrykke  en  konklusion  om  effektiviteten  af  virksomhedens  interne  kontrol.

ø Tager  vi  stilling  til,  om  den  yegnskabspzaksis,  som  er anvendt  af ledelsen,  er passende,
samt  om  de regnskabsmæssige  skøn  og tilknyttede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udar-
bejdet,  er rimelige.

ø Konkluderer  vi,  om  ledelsens  udarbejdelse  af  årsregnskabet  på  grund]ag  af  regnskabsprin-
cippet  om  fortsat  drift  er passende,  samt  om  der  på  grundlag  af det  opnåede  revisions-
bevis  er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  ener  forhold,  der  kan  skabe
betydelig  tvivl  om  virksomhedens  evne  til  at  fortsætte  driften.  Hvis  vi  konkluderer,  at  der
er en  væsentlig  usikkerhed,  skal  vi  i vores  revisionspåtegning  gøre  opmærksom  på  oplys-
ninger  herom  i åxsregnskabet  eller,  hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modi-
ficere  vores  konklusion.  Vozes  konklusioner  ex baseret  på  det  revisionsbevis,  der  er opnået
frem  til  datoen  for  vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  eney forhold  kan
dog  medføre,  at  virksomheden  ikke  længere  kan  fortsætte  drift.en.
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Dalby-Rode  Vandvaerk

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

*  Tager  vi  stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og indhold  af årsregnskabet,  her-

under  noteoplysningerne,  samt  om årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktio-

ner  og  begivenheder  på  en sådan  måde,  at der  gives  et retvisende  binede  heraf.

Vi  kommunikerer  med  den  øverste  ledelse  om blandt  andet  det  planlagte  omfang  og den

tidsmæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  her-

under  eventuelle  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificeyer  undey  revisionen.

Nykøbing  F, den  24. marts  2022

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

CVR-nr.  32 89 54 68

vend  Ekaaup#aSå

Statsaut.  revisor
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Dalby-Rode  Vandværk

Note

1 Nettoomsætning

2 Andre  driftsindtægte't

Indtaegter  i alt

3 Andre  variable  omkostninger

4 Personaleomkostninger

Bruttofortjeneste  I (47,0%  - 27,8%)

5 Salgsomkostninger

6 Lokaleomkostningex

7 Administrationsomkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  i alt

Resultat  før  af-  og  nedskrivninger

8 Af-  og  nedskrivninger  af  materielle  anlægsaktiver

Resultat  af  primær  drift

9 Finansielle  indtægter

10 Finansiene  omkostninger

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Over/underdækning  indregnet  i årets  omsætning

Overført  resultat

I alt

[3E1EnHOLm
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Resultatopgørelse

2021

DKK

2020

DKK

1.776.151

28.225

1. 372.824

2. 085

1.804.376

- 676.439

- 292.783

1.37  4.909

- 699.103

- 294.784

835.154 381.022

- 7.209

- 2.230

-173.163

-14.150

-1.278

-167.071

-182.602

652.552

- 680.086

-182.499

198.523

-186.151

-27.534 12.372

37.47B

-9.944

o

-12.372

27.534 -12.372

399.431

-399.431

268.589

-268.589



Dalby-Rode  Vandværk

AKTIVER

Note

Grunde  og  bygninger

Produktionsanlæg  og  maskiner

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

Materielle  anlægsaktiver  under  udførelse

Il  Materielle  anlægsaktiver  i alt

12 Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Finansielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

13 Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

14 Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Kontanter

Indestående  i kreditinstitutter

15 Likvide  beholdninger  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

acicrisocm
SKABER  BALANCE

Balance

3L12.21

DKK

31.12.20

DKK

790.966

1.209.683

1.257.914

o

3.258.563

o

o

3.258.563

19.892

382.357

402.249

52

1.418.747

1.418.799

1.821.048

5.079.611

802.347

849.912

362.504

461.836

2.476.599

53.281

53.281

2.529.880

18.282

98.503

116.785

52

1.869.025

1.869.077

1.985.862

4.515.742
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Dalby-Rode  Vandværk

PASSIVER

Note

16 0verdækning  vedr.  anlægssum

17 Øvrig  overdækning

Langfristede  gældsforpligtelser  i alt

Kortfristet  del  af  langfristede  gældsforpligtelser

18 Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

19 Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

G € l € r?HOLm
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Balance

31.12.21

DKK

31.12.20

DKK

3.018.563

763.605

2.280.599

1.008.138

3.782.168 3.288.737

306.000

71.660

919.783

400.000

41.749

785.256

1.297.443 1.227.005

5.079.611 4.515,742

5.079.611 4.515.742
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Dalby-Rode  Vandværk

1.  Nettoomsætning

Fast  afgift

Forbrugsafgifter,  leveret  m3  vand  efter  måler

Gebyrer

Tilslutningsafgift

Regulering  af  takstmæssig  ovey/underdækning

I alt

2.  Andre  driftsindtægter

Gevinst  ved  salg  af  immaterielle  anlægsaktivev

Salg  til  andre  forsyninger  og  kommune

I alt

3,  Andre  variable  omkostninger

EI  forbrug  ekskl  afgifl

Øvrige  driftsudgifler

Vandanalyser

Reparation  og  vedligeholdelse

Køb  af  værktøj

Målerleje  Faxe  Forsyning

I alt

4.  Personaleomkostninger

Gager

Kørselsgodtgørelse

Kursusomkostninger

Huslejetilskud

Fri  vand

I alt

€ EIEnHOLm
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Noter

2021

DKK

2020

DKK

661  .455

483.405

32.604

998.118

-399.431

1.776.151

661.233

422.752

20.250

o

268.589

1.372.824

o

28.225

28.225

2.085

o

2.085

37. 439

o

38. 473

447.706

o

152.821

676.439

59.190

6.112

28.164

595.049

10.588

o

699.103

292.171

482

130

o

o

292.783

282.750

940

o

7.500

3.594

294.784

Il



Dalby-Rode  Vandværk

5.  Salgsomkostninger

Restaurationsbesøg

Gaver  og  blomster

Annoncer

Tryksager  og  brochurer

1 alt

6.  Lokaleomkostninger

El, vand  og  gas

Ejendomsskat

I alt

7.  Administrationsomkostninger

Kontorartikler

It-omkostninger

Reparation  og  ved]igeholdelse  af  inventar

Telefon  og  internet

Porto  og  gebyrer

Revisorhonorar

Forsikringer

Forsikringserstatninger

Kontingenter

Tab  på  debitorer

Generalforsamling

Mødeudgifter,  internt

I alt

[3«:1EnHOLm

Noter

2021

DKK

2020

DKK

o

2.289

4.920

o

7.209

6.464

1.113

o

6.573

14.150

632

1.598

2.230

o

1.278

1.278

o

22.229

17.284

5.535

39.713

34.000

9.189

-10.353

47.755

300

2.347

5.164

173.163

575

57.997

o

6.890

41.585

33.400

8.942

o

12.619

497

2.336

2.230

167.071
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Dalby-Rode  Vandværk

Noter

2021

DKK

2020

DKK

8.  Af-  og  nedskrivninger  af  materielle  anlægsaktiver

Afskrivning  på  bygninger

Afskrivning  på  rentvands-pumpe-styring

Afskrivning  på  ledningsnet

Afskrivning  på  styretavle

Afskrivning  på  bezedskab

Afskrivning  på  trykformindsker

Nedskrivning  af  bunden  kapital  i udstykningey

I alt

11. 381

12. 650

134.811

47.544

5.946

5.918

461.836

680.086

11. 381

12. 650

126.582

24.674

4. 946

5. 918

o

186.151

9.  Finansielle  indtægter

Udbytte,  Noxdea  aktier

Gevinst  ved  salg,  Nordea  aktier

I alt

4.111

33.367

37.478 o

IO.  Finansielle  omkostninger

Renter,  pengeinstitutter

Renter,  kreditorer

Ikke-fradragsberettigede  renter  og  procenttinæg

Indeksering  af feriemidler

Urealiseret  kurstab,  andre  kapitalandele

I alt

6.879

300

2.495

270

o

9.944

6.989

o

107

o

5.276

12.372

[3EIEnHOLm
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Dalby-Rode  Vandværk

Noter

11.  Materielle  anlægsaktiver

Beløbi  DKK

Andre  Materiene

Produkt.ions  anlæg,  an]ægsakti-

Crrunde  og  anlæg  ogdriftsmaterie  ver  under

bygninger  maskiner  l og  inventar  udførelse

Kostpris  pr.  01.01.21

Tilgang  i året

Kostpris  pr.  31.12.21

Af-  og  nedskrivninger  pr.  01.01.21

Nedskrivninger  i året

Afskrivninger  i året

AJ-  og  nedskrivninger  pr.  31.12.21

Regnskabsmæssig  værdi  pr. 3L12.21

832.222

o

832.222

- 29.875

o

-11.381

- 41.256

790.966

7. 793.307

507.232

8. 300.539

- 6.943.365

o

-147.491

- 7.090.856

1.209.683

681.125

954.818

1.635.943

- 318.621

o

- 59.408

- 378.029

1.257.914

461.836

o

461.836

o

-461.836

o

-461.836

o

12.  Kapitalandele

Beløb  i DKK

Andre  værdipa-

pirex  og  kapital-

andele

Kostpris  pr.  01.01.21

Afgang  i året

Kostpris  pr.  31.12.21

Regnskabsmæssig  værdi  pr.  31.12.21

53.281

-53.281

o

o

(3EIEnH0Lm
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Dalby-Rode  Vandværk

13.  Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

Tilgodehavender  fza salg  og  tjenesteydelser

I alt

14.  Andre  tilgodehavender

Andre  tilgodehavender

Skattekontoen

I alt

15.  Likvide  beholdninger

Kassebeholdning

Nordea  6035  613  224

Danske  Bank  0575  5380331

Nordea  0725  874  391

Indestående  i kreditinstitutter  i alt

I alt

[:aEIEnHOLm
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Noter

31.12.21

DKK

31.12.20

DKK

19.892

19.892

18.282

18.282

35.708

346.649

382.357

o

98.503

98.503

52

612.751

797.532

8.464

1.418.747

52

1.343.245

123.359

402.421

1.869.025

1.418.799 1.869.077
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Dalby-Rode  Vandvaerk

16.  Overdækning  vedr.  anlægssum

Takstmæssig  ove'rdækning

Årets  afskrivninger

Årets  investeringer

I alt

Kortfristet  del  af  overdækning  vedr.  anlægssum

I alt

17.  Øvrig  overdækning

Likvid  overdækning

Årets  ovex/underdækning

Anvendt  på  investeringer  i året,  netto

I alt

Korthistet  del  af  takstmæssig  overdækning

I alt

Kortfristet  del  af  overdækning  vedr.  an]ægssum

Kortfristet  del  af  takstmæssig  overdækning

I alt

18.  Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

I alt

[3«::1EnHOLm
VI SKAB  ER BALAN  CE

Noter

31.12.21

DKK

31.12.20

DKK

2.476.599

-680.086

1.462.050

2.662.750

-186.151

o

3.258.563

-240.000

2.476.599

-196.000

3.018.563 2.280.599

1.212.138

399.431

-781.964

1.294.576

-268.589

186.151

829.605

-66.000

1.212.138

-204.000

763.605 1.008.138

240.000

66.000

196.000

204.000

306.000 400.000

71.660 41.749

71.660 41.749
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19.  Anden  gæld

Moms  og  afgifl;er

A-skat  og  arbejdsmarkedsbidrag

I alt
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31.12.21

DKK

31.12.20

DKK

897.838

21.945

714.236

71.020

919.783 785.256
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Noter

20.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt.  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for virksomheder  i regn-

skabsklasse  A.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  åI.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes

værdireguleringer  af finansielle  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligele-

des  ane omkostninger,  herunder  afskrivninger  og nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  virksomheden,  og aktivets  værdi  kan måles  pålideligt..  Forpligt.elser  indregnes  i

balancen,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  virksomheden,

og forpligtelsens  værdi  kan måles  pålidehgt.  Ved første  indregning  måles  aktiver  og

forpligtelser  til  kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor

for  hver  enkelt  regnskabspost.

Ved  indregning  og måling  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og risici,  der  fremkommer  inden

årsrapporten  aflægges,  og  som  be-  eller  afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

TAKSTMÆSSIG  OVER-/UNDERDÆKNING

Takstmæssig  underdækning  vedrørende  tidligere  år, og som  i de kommende  år opkræves  hos

forbrugerne  i henhold  til  den  fastlagte  indtægt.sramme,  indregnes  særskilt  i balancen  under

tilgodehavender.  Takstmæssig  underdækning  indregnes  til  den  værdi,  som  ledelsen  forven-

ter,  vil  blive  opkrævet  i de kommende  år. Årets  regulering  af underdækning  indregnes  i re-
sultatopgørelsen  under  nettoomsætningen.

Takstmæssig  ovezdækning  vedrøzende  tidhgeze  åi, og som  i de kommende  åI skal  afregnes

til  forbrugerne,  indregnes  i balancen  som  en særskilt  forpligtelse.  Årets  regulering  af over-

dækning  indregnes  i resultatopgørelsen  under  nettoomsætningen.

€ EIEnHOLm
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20.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægtex  fra  salg  af varer  indregnes  i resultatopgørelsen,  såfremt  levering  og  risikoovergang

til  køber  har  fundet  sted  inden  udgangen  af regnskabsåret,  og når  salgsbeløbet  kan  opgøres

pålideligt  og forventes  indbetalt.  Nettoomsætning  måles  til  dagsværdi  og opgøres  ekskl.

moms  og  afgifter  opkrævet  på  vegne  af  tredjemand  samt  med  fradrag  af rabatter.

Indtægter  fra  salg  af  tjenesteydelser  indregnes  i resultatopgørelsen  i takt  med  leveying  af tje-

nesteydelserne  (leveringsmetoden).  Nettoomsætningen  måles  til  salgsværdien  af  det  fastsat-

te  vederlag  ekskl.  moms  og  afgifter  opkrævet  på  vegne  af tredjemand  samt  med  fradrag  af ra-

batter.

Andre  driftsindtægter

Andre  driftsindtaagter  omfatter  indtægtez  af sekundæ'r  karaktex  i forhold  til  virksomhedens

aktiviteter,  herunder  lejeindtægter,  negativ  goodwill  og  gevinster  ved  salg  af  immateriene  og

materiene  anlægsaktiver.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til  distribution,  salg  og  reklame,  admi-

nistration,  lokaler  og tab  på  debitorer  i det  omfang,  de  ikke  overstiger  normale  nedskrivnin-

ger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger  omfatter  løn,  gager  samt  øvrige  personalerelaterede  omkostninger.

[3EIEnHOLm
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20.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Af-  og  nedskrivninger

Afskrivninger  på  materielle  anlægsaktiver  tilsigter,  at der  sker  systematisk  afskrivning  over

aktivernes  forventede  brugstid.  Der foretages  lineære  afskrivninger  baseret  på følgende

brugstider  og  restvæydier:

Rest-

Brugstid,  værdi,

år procent

Bygninger

Produkl;ionsanlæg  og  maskiner

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

o

o

o

Afskrivningsgrundlaget  er  aktivets  kostpris  fratrukket  forventet  restværdi  ved  afsluttet

brugstid.  Afskrivningsgrund1aget  reduceres  endvidere  med  eventuene  nedskrivninger.

Brugstiden  og  restværdien  fastsættes,  når  aktivet  er klar  til  brug,  og  revurderes  årligt..

Nedskrivninger  af  materielIle  anlægsaktiver  foretages  efter  anvendt  regnskabspraksis  omtalt  i

afsnittet  "Nedskrivning  af anlægsaktiver".

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansiene  poster  indregnes  renteindtægter  og  renteomkostninger  m.v.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materielle  anlaegsaktiver  omfatter  grunde  og  bygninger,  produktionsan]æg  og  maskiner  samt

andre  anlæg,  driflsmateriel  og  inventar.

Materiene  anlægsaktiver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fvadzag  af akkumulerede  af- og

nedskrivninger.

Kostprisen  omfatter  anskaffelsesprisen  samt  omkostninger  direkte  tilknyttet  anskaffelsen

indtil  akt.ivet  er klar  til  brug.  Renter  af lån  til  at finansiere  fremstillingen  indregnes  ikke  i
kostprisen.

Kostprisen  for et samlet  aktiv  opdeles  i separate  bestanddele,  der  afskrives  hver  for  sig,  hvis

brugstiden  på  de  enkelte  bestanddele  er forskenig.

[3E1EnHOLm
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Materielle  anlægsaktiver  afskrives  lineaert  baseret  på  byugstider  og  restværdiex,  som  fremgåx

af  afsnittet  "Af-  og  nedskrivninger".

Materielle  anlægsaktiver  under  udførelse

Materiene  anlægsaktiver  under  udførelse  måles  til  kostpris.  Afholdte  omkostninger  vedrø-

rende  materiene  anlægsaktiver  under  udførelse  overføres  til  den  relevante  aktivkategori,  når

aktivet  ey klar  til  lrug.

Gevinster  eller  tab  ved  afhændelse  af  materiefle  anlægsaktiver

Gevinster  eller  tab  ved  afhændelse  af  materielle  an]ægsaktiver  opgøres  som  forskellen  mellem

en  eventuel  salgspris  med  fradrag  af salgsomkostninger  og  den  regnskabsmæssige  værdi  på

salgstidspunktet  fratrukket  eventuelle  omkostninger  til  bortskaffelse.

Nedskrivning  af  anlægsaktiver

Den  regnskabsmæssige  værdi  af  anlægsaktiver,  der  ikke  måles  til  dagsværdi,  vurderes  årligt

for  indikationer  på  værdiforringelse  ud  over  det,  som  udtrykkes  ved  afskrivning.

Hvis  virksomhedens  realiserede  afkast  af et aktiv  eller  en gruppe  af aktiver  er lavere  end

forventet,  anses  dette  som  en  indikation  på  værdiforringelse.

Foreligger  der  indikationer  på  værdiforringelse,  foretages  nedskrivningstest  af hvert  enkelt

aktiv  henholdsvis  hver  gruppe  af aktiver.

Der  foretages  nedskrivning  til  genindvindingsværdien,  hvis  denne  er lavere  end  den  regn-

skabsmæssige  værdi.

Som  genindvindingsværdi  anvendes  den  højeste  værdi  af  nettosalgspris  og  kapitalværdi.  Ka-

pitalværdien  opgøres  som  nutidsværdien  af de  forventede  nettopengestrømme  fra  anvendel-

sen  af aktivet  eller  aktivgruppen  samt  forventede  nettopengestrømme  ved  salg  af aktivet  el-

ler  aktivgruppen  efter  endt  brugstid.

Nedskrivninger  tiToageføres,  når  begrundelsen  for  nedskrivningen  ikke  længere  består.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende

værdi  med  fradrag  af nedskrivninger  til  imødegåelse  af  tab.

Nedskrivninger  til  imødegåelse  af tab  opgøres  på  grundlag  af en individuel  vurdering  af de
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enkelte  tilgodehavender,  når  der  på  individuelt  niveau  foxehgger  en  objektiv  indikation  på,  at

et  tilgodehavende  er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Andre  værdipapirer  måles  til  dagsværdi  svarende  til  kursværdien  på  balancedagen.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hviIlket  normalt  svarer  til  gæl-

dens  pålydende  værdi.

Modtagne  forudbetalinger  fra  kunder

Modtagne  forudbetalinger  fra kunder  omfatter  beløb  modtaget  fra  kunder  forud  for tids-

punktet  for  levering  af  den  aft.alte  vare  eller  færdiggørelse  af  den  aftalte  tjenesteydelse.
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