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LEDELSESPÅTEGN ING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.
december 2016 for Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2016.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringe, den 21. marts 2017
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DEN UAFHÆNGIGEREVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Midtfyns Elforsyning A.m.b.A

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Midtfyns Elforsyning A.m.b.A for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om reviston og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og kraver 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser 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
fejlinformation, 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 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 regnskabsbrugernetræffer 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:
• 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, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, 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
regnskabsmæssigeskøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÄTEGNING

•

•

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
usikkerhed 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
revisionspåtegning 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
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet 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.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 21. marts 2017
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive virksomhed som netselskab i henhold til den til enhver
tid gældende elforsyningslov samt udøve anden virksomhed, som står i forbindelse med energiforsyning
og beslægtede aktiviteter samt handels- og konsulentvirksomhed og forsyningspligtvirksomhed, såfremt
aktiviteten udøves i selvstændigt selskab med begrænset ansvar.
Selskabet drives efter bevilling fra Energistyrelsen.
Elsektoren er i 2016 undergået store forandringer. Engrosmodellen blev indført den 1. april2016.
Folketinget besluttede i juni 2012, at der for at fremme konkurrencen på det danske elmarked og for at
gøre det mere overskueligt at være elkunde skulle indføres en såkaldt Engrosmodel. Det konkrete
indhold af Engrosmodellen er fastlagt i Lov om elforsyning og fastlægger, at elkunderne fremover kun
skal have en elregning, som indeholder betalingen for forbrug og distribution af el, PSO og elafgifter.
Elleverandøren er ansvarlig for den samlede kundeafregning og den daglige kontakt til kunden.
Netvirksomheden er fremover ansvarlig for drift og vedligehold af forsyningsnettet og fakturerer disse
ydelser til elhandelsvirksomheden. Elleverandøren afregner også elafgifter til netvirksomheden, der er
ansvarlig for indbetaling af afgifterne til SKAT
Engrosmodellen er, udover at være en helt ny markedsmodel for elsektoren, et endog meget stort ITprojekt det bringer mere end 100 selvstændige IT-systemer til at kommunikere med hinanden.
Engrosmodellen blev idriftsat den 1. april 2016 og modellen bygger oven på DataHub, som fra marts
2013 begyndte at samle alle oplysninger om danskernes elforbrug et centralt og uafhængigt sted. Under
Engrosmodellen vil DataHub beregne og formidle grundlaget for afregning af ydelser til markedets
aktører. Indførelsen af dette store IT-system har forventeligt medført en lang række udfordringer,
mange er løst i løbet af året men enkelte udstår fortsat, hertil hører væsentligst afregning af mindre
kundegrupper som solcellekunder og elvarmekunder.
Indførelsen af Engrosmodellen vil ændre mange ting for Midtfyns Elforsyning , men selskabet er gået
positivt ind i arbejdet og har gjort, hvad vi kan for at løse vores del af opgaven.
Midtfyns Elforsyning Amba har gennem det 100%-ejede datterselskab Midtfyns Elforsyning
Forsyningspligt AIS stået for salg af forsyningspligt-el til slutkunder i det midtfynske område. Ny
lovgivning betyder at salg af forsyningspligt-el ophører, når bevillingen hertil ophører i maj 2017.
Midtfyns Elforsyning og Energi Fyn er derfor blevet enige om, at Energi Fyn med udgangen af 2016 skal
varetage alle funktioner omkring salg af el til disse slutkunder. Midtfyns Elforsyning er glad for på
denne måde fremadrettet at kunne sikre vore kunder de bedste produkter og priser. Aftalen indebærer
at Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt AIS overdrages til Energi Fyn Handel AIS pr. den 01.01.2017.
ElIovgivning
Selskabet er omfattet af ellovgivningen som blandt andet indebærer, at elvirksomheden er skattepligtig
og omfattet af årsregnskabslovenmed virkning fra den 1. januar 2000.
Energitilsynet fastsætter for hvert regnskabsår en indtægtsramme. Indtægtsrammen udgør det
maksimale beløb, som virksomheden kan oppebære i indtægter ved bevillingspligtige aktiviteter.
Indtægtsrammen sammensætter sig af en omkostningsramme herunder afskrivninger, omkostninger
uden for omkostningsrammen samt et beløb til forrentning baseret på netaktiver og fri egenkapital
efter ellovgivningens regler. Beregningen af årets indtægtsramme er foretaget med udgangspunkt i
Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer og åbningsbalancer mv.
for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder.
Selskabets medarbejdere
Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget gennemsnitlig 4 personer.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Driften og resultatet heraf er gået som forventet i regnskabsåret.
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LEDELSESBERETNING
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
Forventninger til fremtiden
Selskabet forventer ingen væsentlige ændringer i det kommende år i forhold til indeværende år.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

NETTOOMSÆTNING......................................................

1

2016
kr.

2015
kr.

17.327.459

31.584.745

-24.213.185
1.026.090
-2.013.497
12.236

Køb af net ydelser
Tilslutningsafgifter ........................................•...............
Vedligeholdelse af nettet
Andre driftsindtægter

.
.

-12.915.547
492.450
-2.160.700
-284.123

BRUTTORESULTAT

.

2.459.539

6.396.389

Personaleomkostninger
Eksterne omkostninger
Af· og nedskrivninger

.
.

-790.299
-1.149.199
-2.334.257

-821.008
-1.639.984
-2.290.333

DRIFTSRESULTAT

.

Resultat af kapitalandele i datter- og associerede
virksomheder
Andre finansielle omkostninger

.
.

.

2

RESULTAT FØR SKAT

..

Skat af årets resultat

.

ÅRETS RESULTAT

..

-1.814.216

4.929.873
-58.397
3.057.260

3

407.528
3.464.788

1.645.064

28.575
-54.336
1.619.303

-106.537
1.512.766

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
Henlæggelser til reserve for nettoopsk. efter indre værdis
metode
..
Overført resultat
_ ,
IALT

,

-99.025
3.563.813
3.464.788

-28.575
1.541.341
1.512.766
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BALANCE31.DECEMBER
AKTIVER

2016
kr.

2015
kr.

4

3.372.542
33.590.453
1.105.543
38.068.538

3.401.433
34.554.118
1.394.702
39.350.253

5

O
O

1.799.025
1.799.025

Note

Grunde og bygninger
Transmissions- og distributionsnet
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver...............................................

.
.
.

Kapitalandele i dattervirksomheder
Finansielle anlægsaktiver

.

ANLÆGSAKTIVER

.

38.068.538

41.149.278

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer
Varebeholdninger

.
.

424.933
424.933

395.465
395.465

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender

.
.
.
.
.

5.939.283
7.105.184
45.056
244.991
13.334.514

4.661.667
1.469.703
319.967
6.451.337

Likvide beholdninger

.

6.632.429

6.111.122

OMSÆTNINGSAKTIVER.

.

20.391.876

12.957.924

AKTIVER

.

58.460.414

54.107.202

..
.
.
.

2.589.052
17.664.782
23.553.522

2.589.052
22.647.157
99.025
15.007.334

O

PASSIVER
Reservefond
Reserve for opskrivninger
Reserve for nettoopsk. efter indre værdis metode
Overført overskud

O

EGENKAPITAL

.

6

43.807.356

40.342.568

Hensættelse til udskudt skat

.

7

2.163.640

2.526.112

HENSATTE FORPLlGTELSER

.

2.163.640

2.526.112

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld, tilknyttede virksomheder,
Selskabsskat
Anden gæld.
Kortfristede gældsforpligtelser

.
.
.
.
.

2.365.116
10.124.302
12.489.418

6.088.966
1.247.170
27.425
3.874.961
11.238.522

GÆLDSFORPLIGTELSER

.

12.489.418

11.238.522

PASSIVER

.

58.460.414

54.107.202

O
O

Eventualposter mv.

8

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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NOTER

Nettoomsætning
Salg af netydelser
Energiafgifter

2016
kr.

2015
kr.

69.091.304
-51.763.845

76.277.229
-44.692.484

17.327.459

31.584.745

1
.
.

Personaleomkostninger
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
5 (2015: 5)
Løn og gager
Pensioner
Omkostninger til social sikring mv
Fordelte lønninger

2

.
..
.
.

2.738.972
297.384
49.455
-2.295.512

2.676.748
287.261
57.337
-2.200.338

790.299

821.008
3

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Regulering af udskudt skat

.
.

A07.528

27.425
79.112

-407.528

106.537

O

Materielle anlægsaktiver

4
Andre anlæg,
Grunde og Transmissions- og driftsmateriel og
bygninger distributionsnet
inventar

Kostpris 1. januar 2016...............................
Tilgang..................................................
Kostpris 31. december 2016 .......................
Opskrivninger 1. januar 2016........................
Opskrivninger 31. december 2016 ...............
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016..............
Årets afskrivninger ...................................
Af- og nedskrivninger 31. december 2016 .....
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 ..
Værdi af indregnede aktiver, uden
opskrivninger efter § 41, stk. 1.. ...................

Note

2.413.206
2.413.206

40.341.247
1.003.621
41.344.868

2.470.771
46.124
2.516.895

1.400.000
1.400.000

20.974.802
20.974.802

272.355
272.355

411.773
28.891
440.664

26.761.933
1.967.284
28.729.217

1.348.423
335.284
1.683.707

33.590.453

1.105.543

O

3.372.542
1.972.542

12.615.651

833.188
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NOTER

Note
Finansielle anlægsaktiver

5
Kapitalandele i
dattervirksomhe
er

Kostpris 1. januar 2016
Afgang
Kostpris 31. december 2016

..
.
.

1.700.000
-1.700.000

Opskrivninger 1. januar 2016
Årets opskrivninger
Opskrivninger 31. december 2016

.
.
..

99.025
-99.025

.

O

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016

O

O

Egenkapital

6

Reserve for
Reservefond opskrivninger

Egenkapital 1. januar 2016
Andre reguleringer
Forslag til årets
resultatdisponering
Egenkapital 31. december
2016

.
.

2.589.052 22.647.157
-4.982.375

Reserve for
nettoopsk.
efter indre
værdis
metode

I alt

99.025 15.007.334 40.342.568
4.982.375
-99.025

.

Overført
overskud

2.589.05217.664.782

3.563.813

3.464.788

023.553.52243.807.356

Hensættelse til udskudt skat
Hensættelse til udskudt skat vedrører forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige
værdier på materielle anlægsaktiver samt fremført skattemæssigt underskud.
Beløbet specificeres således:

Grunde og bygninger
Transmissions- og distributionsnet
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Fremført skattemæssigt underskud

.
.
.
.

Hensættelse til udskudt skat

.

Regnskabsmæssig
værdi

Skattemæssig
værdi

Midlertidig
forskel

3.372.542
33.590.453
1.105.543
O
38.068.538

3.097.032
21.436.892
1.987.983
1.711.854
28.233.761

275.510
12.153.561
-882.440
-1.711.854
9.834.777
2.163.640

7
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NOTER

Note
Eventualposter mv.
Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. er et netselskab omfattet af elforsyningsloven, og er dermed
indtægtsrammereguleret. Reguleringen varetages af Energitilsynet. På baggrund af afgørelser
for årene til og med 2015 samt estimat for 2016 kan det opgøres, at selskabet ved udgangen
af 2016 har en samlet underdækning på ca. 1.315 tkr. En sådan underdækning skal efter
reguleringsbestemmelserne opkræves hos forbrugerne i form af højere tariffer.

8

Selskabet agter at opkræve beløbet i 2017.

Hæftelse i sambeskatningen
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede
indkomst.
Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst udgør O tkr. pr. balancedagen.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

9
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Midtfyns Elforsyning A.m.b.A for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovsbestemmelser for virksomheder i regnskabsklasseB.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksissom sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Som indtægtskriterie anvendes faktureringskriteriet.
Som indtægter indregnes salg af el, investeringsbidrag samt indtægter ved sideordnede aktiviteter.
Nettosalg indregnes ekskl. moms og afgifter.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes
aktiviteter.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, tab på debitorer mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede
virksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på
goodwill.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

15

IBDO
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, transmissions- og distributionsnet samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte
produktionsomkostninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi :
Brugstid

Bygninger
,.,
Transmissions- og distributionsnet
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

.
.
.

100 år
10-50 år
5-25 år

Restværdi

0%
0%
0%

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssigeværdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede
metode.

virksomheder måles i moderselskabets balance efter den indre værdis

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssigeindre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag
eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende
værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Goodwill afskrives lineært
over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en
vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil, samt branchemæssige
forhold.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve
for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssigeværdi overstiger anskaffelsesværdien. Ved køb af tilknyttede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf.
beskrivelse ovenfor under koncernregnskabet.
Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssigindre værdi måles til O kr. og et eventuelt
tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre
værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssigenegative indre
værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det
omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække tilknyttede virksomheders underbalance.
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Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i
tilknyttede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som
udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssigeværdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningernes omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.
Ti Igodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter , aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling
med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i
acontoskatteordningen. Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under
henholdsvis omsætningsaktiver og gæld.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssigog skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på
egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

