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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til kapitalejerne i Sønderborg Affald A/S 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Sønderborg Affald A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der 

omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder an-

vendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 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 krav er nærmere beskrevet i 

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet 

i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse 

regler og krav. 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til 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 

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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 Dan-

mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation 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 regnskabsbrugerne 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: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 

om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

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

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til 

at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 

sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 

revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 

opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

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

årsregnskabsloven. 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2014

t.kr.

2013

t.kr.

2012

t.kr.

Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

Nettoomsætning 100.900 104.532 104.387 99.857 96.786 

Bruttoresultat 7.234 8.530 9.181 6.203 4.983 

Driftsresultat (1.463) (331) 453 (2.250) (3.611)

Resultat af finansielle 

poster 
(530) (976) (1.434) (782) 758 

Årets resultat (1.545) (904) (4.491) 1.673 (2.143)

Samlede aktiver 109.611 117.064 124.211 130.117 141.874 

Investeringer i materielle 

anlægsaktiver 
5.283 6.862 6.644 12.328 41.742 

Egenkapital 30.853 32.398 33.301 37.795 45.158 

Gennemsnitligt antal 

medarbejdere (stk.) 
45 45 47 49 48 

Nøgletal 

Soliditetsgrad (%) 28,1 27,7 26,8 29,0 31,8 

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings 

“Anbefalinger & Nøgletal 2015”.  

Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker 

Soliditetsgrad (%)  Virksomhedens finansielle styrke. Samlede aktiver
Egenkapital x 100
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål er indsamling og bortskaffelse af dagrenovation og genbrugeligt affald i Sønderborg Kom-

mune.  

Derudover drives det af Sønderborg Kommune ejede deponianlæg i Skodsbøl af Sønderborg Affald A/S og 

virksomheden varetager styring og koordinering af affaldsmængder til Sønderborg Kraftvarmeværk affalds-

forbrænding.  

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets resultat blev et underskud på 1.993 t.kr. før skat.  

Oplysninger om ikke-finansielle forhold 

Årsrapporten er aflagt efter driftsøkonomiske principper under hensyntagen til de særlige forhold, der gør 

sig gældende for “takstregulerede” virksomheder. Det i årsrapporten præsenterede resultat og de indregnede 

værdier er ikke udtryk for selskabets takstmæssige resultat og værdier.  

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling.  

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling 

Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.  

Forventet udvikling 

Ledelsen forventer i 2017 et underskud på ca. 10,7 mio.kr. før skat, primært på grund af afvikling af takst-

mæssig overdækning.  

Særlige risici 

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige eller finansielle risici, der ligger ud over, hvad 

der må anses for at være almindelige for branchen.  

Miljømæssige forhold 

Ledelsen vurderer, at selskabets aktiviteter ikke medfører negative påvirkninger af det eksterne miljø.  

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.  
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Resultatopgørelse for 2016 
Resultatopgøre lse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Nettoomsætning 100.900 104.532 

Produktionsomkostninger 2, 3 (93.666) (96.002)

Bruttoresultat 7.234 8.530 

Administrationsomkostninger 2 (8.697) (8.861)

Driftsresultat (1.463) (331)

Andre finansielle indtægter 4 597 948 

Andre finansielle omkostninger 5 (1.127) (1.924)

Resultat før skat (1.993) (1.307)

Skat af årets resultat 6 448 403 

Årets resultat 7 (1.545) (904)
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Balance pr. 31.12.2016 
Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 982 1.473 

Immaterielle anlægsaktiver 8 982 1.473 

Grunde og bygninger 68.241 70.681 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 22.040 25.314 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 1.767 352 

Materielle anlægsaktiver 9 92.048 96.347 

Anlægsaktiver 93.030 97.820 

Fremstillede varer og handelsvarer 307 301 

Varebeholdninger 307 301 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.191 5.485 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 29 8.178 

Andre tilgodehavender 2.221 2.267 

Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 678 0 

Periodeafgrænsningsposter 10 239 128 

Tilgodehavender 8.358 16.058 

Likvide beholdninger 7.916 2.885 

Omsætningsaktiver 16.581 19.244 

Aktiver 109.611 117.064 
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Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Virksomhedskapital 11 4.900 4.900 

Øvrige lovpligtige reserver 42.559 42.559 

Overført overskud eller underskud (16.606) (15.061)

Egenkapital 30.853 32.398 

Udskudt skat 12 1.735 1.505 

Hensatte forpligtelser 1.735 1.505 

Gæld til realkreditinstitutter 32.377 33.738 

Bankgæld 8.491 9.570 

Reguleringsmæssige overdækninger 8.607 16.616 

Langfristede gældsforpligtelser 13 49.475 59.924 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 13 13.365 11.047 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.941 8.351 

Gæld til tilknyttede virksomheder 2.785 2.620 

Skyldige sambeskatningsbidrag 0 405 

Anden gæld 4.457 746 

Periodeafgrænsningsposter 14 0 68 

Kortfristede gældsforpligtelser 27.548 23.237 

Gældsforpligtelser 77.023 83.161 

Passiver 109.611 117.064 

Begivenheder efter balancedagen 1

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 16

Eventualforpligtelser 17

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 18

Transaktioner med nærtstående parter 19

Koncernforhold 20
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Egenkapitalopgørelse for 2016 
Egenkapita lopgørelse fo r 2016 

Virksomheds-

kapital

t.kr.

Øvrige 

lovpligtige 

reserver

t.kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital 

primo 
4.900 42.559 (15.061) 32.398 

Årets resultat 0 0 (1.545) (1.545)

Egenkapital 

ultimo 
4.900 42.559 (16.606) 30.853 
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Pengestrømsopgørelse for 2016 
Pengestrømsopgørelse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Driftsresultat (1.463) (331)

Af- og nedskrivninger 9.753 9.029 

Regulering af over- og underdækning (5.708) (512)

Ændringer i arbejdskapital 15 10.770 4.631 

Pengestrømme vedrørende primær drift 13.352 12.817 

Modtagne finansielle indtægter 597 948 

Betalte finansielle omkostninger (1.127) (1.924)

Refunderet/(betalt) selskabsskat (405) 146 

Pengestrømme vedrørende drift 12.417 11.987 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (5.283) (6.861)

Salg af materielle anlægsaktiver 320 524 

Pengestrømme vedrørende investeringer (4.963) (6.337)

Optagelse af lån 0 7.200 

Afdrag på lån mv. (2.423) (3.210)

Pengestrømme vedrørende finansiering (2.423) 3.990 

Ændring i likvider 5.031 9.640 

Likvider primo 2.885 (6.755)

Likvider ultimo 7.916 2.885 
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Noter 
Noter 

1. Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.  

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2. Personaleomkostninger 

Gager og lønninger 19.254 19.915 

Andre omkostninger til social sikring 224 248 

Andre personaleomkostninger 413 376 

19.891 20.539 

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 45 45 

Alle koncernens medarbejdere er ansat i Sønderborg Forsyningsservice A/S. Personaleomkostninger består 

af viderefakturering af omkostninger herfra på baggrund af gennemsnitligt antal beskæftigede personer hen-

førbare til selskabet.  

2016

t.kr.

2015

t.kr.

3. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 491 491 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 9.568 8.961 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver (306) (423)

9.753 9.029 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

4. Andre finansielle indtægter 

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 182 209 

Renteindtægter i øvrigt 75 54 

Øvrige finansielle indtægter 340 685 

597 948 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

5. Andre finansielle omkostninger 

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder 151 173 

Renteomkostninger i øvrigt 634 1.015 

Øvrige finansielle omkostninger 342 736 

1.127 1.924 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

6. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 0 405 

Ændring af udskudt skat 230 (750)

Regulering vedrørende tidligere år 0 (65)

Effekt af ændrede skattesatser 0 7 

Refusion i sambeskatning (678) 0 

(448) (403)

2016

t.kr.

2015

t.kr.

7. Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat (1.545) (904)

(1.545) (904)

Erhver-

vede 

immaterielle 

anlægs-

aktiver

t.kr.

8. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 4.910 

Kostpris ultimo 4.910 

Af- og nedskrivninger primo (3.437)

Årets afskrivninger (491)

Af- og nedskrivninger ultimo (3.928)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 982 
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Noter 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Andre anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver 

under 

udførelse

t.kr.

9. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 88.548 45.776 352 

Overførsler 1.317 541 (1.858)

Tilgange 254 1.756 3.273 

Afgange 0 (384) 0 

Kostpris ultimo 90.119 47.689 1.767 

Af- og nedskrivninger primo (17.867) (20.462) 0 

Årets afskrivninger (4.011) (5.557) 0 

Tilbageførsel ved afgange 0 370 0 

Af- og nedskrivninger ultimo (21.878) (25.649) 0 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 68.241 22.040 1.767 

10. Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter består af forudbetalte omkostninger.

Antal

Pålydende 

værdi

t.kr.

Nominel

værdi

t.kr.

11. Virksomhedskapital 

Ordinære aktier 4.900 1 4.900 

4.900 4.900 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

12. Udskudt skat 

Immaterielle anlægsaktiver 216 324 

Materielle anlægsaktiver 5.771 6.689 

Gældsforpligtelser (4.252) (5.508)

1.735 1.505 

Bevægelser i året 

Primo 1.505 

Indregnet i resultatopgørelsen 230 

Ultimo  1.735 

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2015

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2016

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

13. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til 

realkreditinstitutter 
1.376 1.359 32.377 27.019 

Bankgæld 1.268 1.268 8.491 0 

Reguleringsmæssige 

overdækninger 
10.721 8.420 8.607 0 

13.365 11.047 49.475 27.019 

14. Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter består af periodiseret omsætning.

2016

t.kr.

2015

t.kr.

15. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger (6) (9)

Ændring i tilgodehavender 8.378 7.343 

Ændring i leverandørgæld mv. 2.398 (2.703)

10.770 4.631 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

16. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tilknyttede 

virksomheder frem til udløb 
177 436 

Selskabet har indgået huslejekontrakt, som tidligst kan opsiges til fraflytning pr. 31.12.2017.  

17. Eventualforpligtelser 

Selskabet har en affaldsleverance aftale med Sønderborg Kraftvarmeværk I/S på 55.000 tons affald årligt. 

Selskabet har en aftale med Aabenraa Kommune om, at Aabenraa Kommune skal levere 20.000 tons heraf. 

Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.  

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Sønderborg Forsyning Holding A/S som administrationssel-

skab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 

for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle 

forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. De 

sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af administrations-

selskabets årsregnskab.  

18. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Sønderborg Affald A/S:

• Sønderborg Forsyning Holding A/S, Sønderborg ejer alle aktier i selskabet og har dermed bestem-

mende indflydelse på dette 

• Sønderborg Kommune, der er virksomhedsdeltager i Sønderborg Forsyning Holding A/S  

19. Transaktioner med nærtstående parter 

I årsrapporten oplyses alene om transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på markeds-

vilkår. Der er ikke gennemført sådanne transaktioner i regnskabsåret. 

20. Koncernforhold 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern: 

• Sønderborg Forsyning Holding A/S, Sønderborg 
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Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C 

(mellem).  

Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015 med tilhørende 

overgangsbekendtgørelse. Dette medfører ændringer vedrørende indregning og måling for årlig revurde-

ring af restværdier på materielle aktiver.  

Der skal fremover foretages årlig revurdering af restværdier på materielle aktiver. Selskabet har ingen 

væsentlige restværdier på materielle aktiver, ud over hvad der er henført til selskabets grunde. Ændringen 

foretages derfor i henhold til overgangsbekendtgørelsens § 41 alene med fremadrettet virkning som en 

ændring af regnskabsmæssigt skøn og har ingen effekt for egenkapitalen. Ændringen har ikke nogen 

beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen for 2016 eller for sammenligningstallene. 

Bortset fra ovenstående samt nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav som følge af lov nr. 738 

af 1. juni 2015 er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt.  

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

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

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret.  

Omregning af fremmed valuta 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehaven-

der, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, 

omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs 

og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle 

poster.  
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Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. 

Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dags-

værdien af det fastsatte vederlag. 

Årets udvikling i den takstmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Saldo for den 

takstmæssige over- eller underdækning optages som en særskilt post i balancen.  

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsætning. 

I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og 

gager samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der indgår i produktionspro-

cessen. Endvidere indgår sædvanlige nedskrivninger af lagerbeholdninger i posten.  

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder 

løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af tilgo-

dehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i admini-

strationen af virksomheden.  

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos til-

knyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering 

af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.  

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til til-

knyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af 

finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.  

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med 

den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til 

posteringer direkte på egenkapitalen.  

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og moderselskabets øvrige skattepligtige dattervirksomhe-

der. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses 

skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).  
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Balancen 

Immaterielle rettigheder mv. 

Immaterielle rettigheder mv. omfatter takstrettigheder knyttet til fremadrettede udgifter knyttet til historiske 

pensionsforpligtelser opgjort pr. 1. januar 2009 over nuværende og tidligere ansatte tjenestemænd i forsy-

ningsvirksomheden.  

Amortiseringen af de historiske tjenestemandspensioner kan indregnes i de fremtidige takster overfor sel-

skabets kunder. Denne legale ret er klassificeret som et immaterielt anlægsaktiv som følge af, at retten har 

en fremtidig nytteværdi for selskabet. Takstrettigheder amortiseres over 10 år.  

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akku-

mulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til 

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede 

aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleveran-

dører og lønninger. 

Indirekte omkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på immate-

rielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i fremstillingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret 

på det medgåede timeforbrug for det enkelte aktiv. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den forventet restværdi efter afsluttet brugstid, restvær-

dien revurderes løbende. Tidligere blev restværdien opgjort på tidspunktet for aktivets ibrugtagen uden 

efterfølgende revurdering. I overensstemmelse med årsregnskabslovens overgangsbestemmelser revurde-

res restværdien af materielle anlægsaktiver alene fremadrettet, første gang pr. 31.12.2016.  

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Bygninger 10-75 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt. 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi.  

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er 

lavere. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 
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Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelses-

omkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.  

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte 

skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.  

Gæld til realkreditinstitutter 

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der 

svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles 

prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og 

den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finan-

siel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.  

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Over- og underdækninger 

Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og til-

godehavender med modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb, som 

virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster målt til nutidsværdi. Ud-

gangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og omkostninger 

i forhold til virksomhedens foreløbigt indregnede beløb, som virksomheden har opgjort pr. balancedagen i 

henhold til lovgivningsmæssig prisregulering i ”hvile i sig selv”-selskaber.  
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Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i ef-

terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne 

ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som drifts-

resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb, udvikling, for-

bedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed samt optagelse af lån og afdrag på 

rentebærende gæld. 

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.  


