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Malling Vandværk A.m.b.a

Vandværksoplysninger m.v.

Vandværket

Malling Vandværk A.m.b.a
Eghovedvej 33
8340 Malling
Telefon: 86 93 20 58
Hjemsted: Malling
CVR-nr.: 33 52 36 37
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Bestyrelse

Ole Bøckman
Tue Aagaard Nielsen
Kasserer Anders Rønde
Anders Sandberg Kaa
Søren Hasløv

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitut

Danske Bank
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Malling Vandværk A.m.b.a

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 for Malling
Vandværk A.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 og resultatet af vandværkets aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Malling, den 6. marts 2017

Bestyrelsen

Ole Bøckman
Formand

Tue Aagaard Nielsen Anders Rønde
Kasserer

Anders Sandberg Kaa Søren Hasløv
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Malling Vandværk A.m.b.a

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til forbrugeren i Malling Vandværk A.m.b.a

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Malling Vandværk A.m.b.a for regnskabsåret  01.01.16 -
31.12.16, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabsprak-
sis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.16 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.16 - 31.12.16 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 vandværket 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Vandværket har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber
for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget
budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det
fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision.

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 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.
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Malling Vandværk A.m.b.a

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
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revi-
sionspåtegning 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 forven-
tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugerne 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: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak-
tion 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 forår-
saget 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 ud-
forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at

kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af vandværkets 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 regnskabsprin-
cippet 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 vandværkets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at
der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på op-

lysninger 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 vandværket ikke længere kan fortsætte driften.
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Malling Vandværk A.m.b.a

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,
herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende trans-
aktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

Aarhus, den 6. marts 2017

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Martin Rasmussen
Statsaut. revisor
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Malling Vandværk A.m.b.a

Resultatopgørelse

2016 2015

Ikke
revideret

budget
2017

Note DKK DKK t.DKK

2 Nettoomsætning 2.549.989 2.561.741 2.420

3 Omkostninger til drift -1.101.705 -981.934 -1.045
4 Drift af vandværk -281.068 -330.104 -135
6 Bilomkostninger -17.799 -23.523 -35
7 Administrationsomkostninger -167.462 -168.011 -170
9 Andre driftsomkostninger -118.080 -151.868 -100

Bruttofortjeneste I (33,9% - 35,4% - 38,6%) 863.875 906.301 935

5 Personaleomkostninger -355.703 -402.528 -430

Bruttofortjeneste I (19,9% - 19,7% - 20,9%) 508.172 503.773 505

8 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver -292.706 -280.422 -280

Resultat før finansielle poster 215.466 223.351 225

10 Finansielle indtægter 0 140 0
11 Finansielle omkostninger -215.466 -223.491 -225

Finansielle poster i alt -215.466 -223.351 -225

Årets resultat 0 0 0
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Malling Vandværk A.m.b.a

Balance

AKTIVER

31.12.16 31.12.15

Note DKK DKK

Boring 2 + råvandsledning 866.300 928.179
Nyt vandværk 9.664.245 9.809.209
Boring 3 225.160 95.289
Forsyningsledning 179.390 50.628
Brugsret, boring 2 82.300 82.300
Grund og vej, boring 1 95.881 95.881
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 58.916 71.637

12 Materielle anlægsaktiver i alt 11.172.192 11.133.123

Anlægsaktiver i alt 11.172.192 11.133.123

Materialer 360.332 319.833
Målere 194.014 102.005

Varebeholdninger i alt 554.346 421.838

Tilgodehavender vandafgift ved forbrugere 202.652 145.420
Andre tilgodehavender 331.616 86.011

Tilgodehavender i alt 534.268 231.431

Indestående i kreditinstitutter 106.542 530.661

Likvide beholdninger i alt 106.542 530.661

Omsætningsaktiver i alt 1.195.156 1.183.930

Aktiver i alt 12.367.348 12.317.053
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Malling Vandværk A.m.b.a

Balance

PASSIVER

31.12.16 31.12.15

Note DKK DKK

14 Gæld til realkreditinstitutter 4.679.555 4.931.852
13 Takstmæssig overdækning 6.303.378 6.067.703

Langfristede gældsforpligtelser i alt 10.982.933 10.999.555

14 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 252.298 244.340
Leverandører af varer og tjenesteydelser 78.404 97.650
For meget indbetalt vandafgift forbrugere 169.389 268.312

15 Anden gæld 884.324 707.196

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.384.415 1.317.498

Gældsforpligtelser i alt 12.367.348 12.317.053

Passiver i alt 12.367.348 12.317.053

16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Malling Vandværk A.m.b.a

Noter

1. Væsentligste aktiviteter

Vandværkets aktiviteter består i lighed med tidligere år af levering af vand til beboerne i
Malling og omegn samt drift af Malling Vandværk.

2016 2015

Ikke
revideret

budget
2017

DKK DKK t.DKK

2. Nettoomsætning

Vandafgifter-måler 1.380.268 1.361.993 1.425
Vandafgifter - fast 820.185 893.159 830
Målerleje 125.812 164.215 130
Rykker og flyttegebyr 16.750 15.300 17
Tab og ej hævede checks forbrugere 217 169 0
Anden indtægt 230.000 0 0
Tilslutningsafgifter 189.012 174.229 0
Indtægt målertal 23.420 35.280 18
Regulering af takstmæssig over/underdækning -235.675 -82.604 0

I alt 2.549.989 2.561.741 2.420

3. Omkostninger til drift

El 141.284 134.598 140
Køb af vand 18.105 14.362 25
Reparation og vedligeholdelse 624.248 656.453 640
Andre nyanskaffelser og værktøj 59.694 58.097 40
Vandmålere 80.748 90.119 100
Gebyr til grundvandsbeskyttelse 93.541 28.305 100
Udført regningsarbejde 84.085 0 0

I alt 1.101.705 981.934 1.045
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Malling Vandværk A.m.b.a

Noter

4. Drift af vandværk

Rengøringsartikler og måtter 0 2.981 0
Kørevej slambassin 0 32.866 0
Ændring Aarhus Vand 0 4.878 0
Lukning Carport 0 47.300 0
Oprydning, rengøring, vinduespudsning 31.715 32.170 20
Lager- og oprydningsarbejde 0 8.146 0
Pasning og tilsyn af vandværk- ferie 0 20.001 0
Serviceabonnement 56.986 56.104 55
Reperationer m.v 31.977 85.320 20
Telefon og SMS-service 0 16.084 0
Tømning tank 4.440 2.960 5
Græsslåning og pasning af areal 24.732 21.294 20
Telefon- bredbånd m.m 15.452 0 15
Gulve-behandling 17.157 0 0
SRO 27.459 0 0
Filterarebjde 30.649 0 0
Gardiner 11.683 0 0
El-måler 2.370 0 0
Fjernelse af Sedam-tag 26.448 0 0

I alt 281.068 330.104 135
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Malling Vandværk A.m.b.a

Noter

2016 2015

Ikke
revideret

budget
2017

DKK DKK t.DKK

5. Personaleomkostninger

Gage, driftsleder 599.547 549.576 600
Gage, administration 140.640 134.568 145
Gage, postomdeling mv. 9.584 8.253 10
Omfordelt gage til produktion -505.761 -403.698 -450
Faktureret fremmedarbejde -19.984 -1.980 0
Ændring i feriepengeforpligtelse, andre 6.753 453 1
Bestyrelseshonorar 52.000 51.500 52
Pensioner 58.680 53.880 60
ATP-bidrag mv 6.191 7.071 7
Kursusomkostninger 399 730 1
Arbejdstøj 5.675 2.106 4
Øvrige personaleomkostninger 1.979 69 0

I alt 355.703 402.528 430

6. Bilomkostninger

Brændstof 5.162 4.684 5
Forsikring og vægtafgift 10.066 9.954 10
Reparation og vedligeholdelse 2.571 8.885 20

I alt 17.799 23.523 35
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Malling Vandværk A.m.b.a

Noter

2016 2015

Ikke
revideret

budget
2017

DKK DKK t.DKK

7. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 5.592 5.085 3
It-omkostninger 59.543 47.097 60
Annoncer 4.751 3.320 5
Repræsentation 6.299 7.564 7
Telefon og internet 11.600 16.544 12
Porto og gebyrer 5.052 6.030 5
Revisorhonorar 27.250 32.170 28
Bestyrelsesmøder 15.959 18.385 16
Lønadministration 4.977 4.917 5
Generalforsamling 1.532 2.527 2
PBS-gebyrer 24.828 24.371 25
Øvrige omkostninger 79 1 2

I alt 167.462 168.011 170

8. Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

Afskrivning på bygninger 251.422 188.950 190
Afskrivning på installationer 11.196 64.857 60
Afskrivning på anlæg, driftsmateriel og inventar 30.088 26.615 30

I alt 292.706 280.422 280
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Malling Vandværk A.m.b.a

Noter

2016 2015

Ikke
revideret

budget
2017

DKK DKK t.DKK

9. Andre driftsomkostninger

Vandanalyse 37.607 28.736 30
Ejendomsskatter 681 681 1
Forsikringer og kontingenter 30.932 30.557 31
Kortmaterialer 12.081 15.029 15
Aflæsning af målere 28.401 42.828 23
Lageroptælling/opret lagersystem 8.378 34.037 0

I alt 118.080 151.868 100

10. Finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter 0 140 0

I alt 0 140 0

11. Finansielle omkostninger

Renter, realkreditinstitutter 204.343 213.967 215
Renter, pengeinstitutter 11.123 9.524 10

I alt 215.466 223.491 225
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Noter

 
12. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK

Boring 1+
råvandsled

ning

Boring 2 +
råvandsled

ning
Nyt

vandværk Boring 3
Forsyningsl

edning
Brugsret,
boring 2

Grund og
vej, boring

1

Andre
anlæg,

driftsmate-
riel og in-

ventar

Kostpris pr. 01.01.16 1.313.914 1.237.574 10.376.059 95.289 59.562 82.300 95.881 191.895
Tilgang i året 0 0 44.579 129.871 160.088 0 0 17.367

Kostpris pr. 31.12.16 1.313.914 1.237.574 10.420.638 225.160 219.650 82.300 95.881 209.262

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.16 -1.313.914 -309.395 -566.850 0 -8.934 0 0 -120.258
Afskrivninger i året 0 -61.879 -189.543 0 -31.326 0 0 -30.088

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.16 -1.313.914 -371.274 -756.393 0 -40.260 0 0 -150.346

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.16 0 866.300 9.664.245 225.160 179.390 82.300 95.881 58.916
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Malling Vandværk A.m.b.a

Noter

31.12.16 31.12.15
DKK DKK

13. Takstmæssig overdækning

Takstmæssig overdækning, primo 6.067.703 5.985.099
Årets over-/underdækning 235.675 82.604

Takstmæssig overdækning i alt 6.303.378 6.067.703

14. Langfristede gældsforpligtelser

Beløb i DKK
Afdrag

første år
Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31.12.16

Gæld i alt
31.12.15

Gæld til realkreditinstitutter 252.298 3.585.457 4.931.853 5.176.192
Takstmæssig overdækning 0 0 6.303.378 6.067.703

I alt 252.298 3.585.457 11.235.231 11.243.895

31.12.16 31.12.15
DKK DKK

15. Anden gæld

Moms og afgifter 163.972 90.154
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 33.368 31.364
Feriepengeforpligtelse til funktionærer 90.846 84.093
Statsafgift ledningsført vand 381.544 360.364
Forudbetalt stikledningsbidrag 214.594 141.221

I alt 884.324 707.196
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Malling Vandværk A.m.b.a

Noter

16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter t.DKK 4.932 er der givet pant i grunde og
bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.DKK 9.664. 

18



 

 

 

Malling Vandværk A.m.b.a

Noter

17. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i
regnskabsklasse A.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

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
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

tilflyde vandværket, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i
balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå vandværket, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 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 indtægtsramme, indregnes særskilt i balancen under
tilgodehavender. Takstmæssig underdækning indregnes til den værdi, som ledelsen
forventer, vil blive opkrævet i de kommende år. Årets regulering af underdækning indregnes
i resultatopgørelsen under nettoomsætningen.

Takstmæssig overdækning vedrørende tidligere år, og som i de kommende år skal afregnes
til forbrugerne, indregnes i balancen som en særskilt forpligtelse. Årets regulering af
overdækning indregnes i resultatopgørelsen under nettoomsætningen.
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Malling Vandværk A.m.b.a

Noter

17. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Nettoomsætningen fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og
risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes
eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvilkei sig selv"- princip, hvorfor der årligt opgøres
en over- eller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket årets
omkotsninger. en eventuel overdækning anføres som negativ indtægt, men en eventuel
underdækning anføres som et tillæg til indtægterne. 

Omkostninger til drift

Driftsomkostninger omfatter faste omkostninger til drift og vedligeholdelse af vandværk og
ledingsnet.

Drift af vandværk

Omkotsninger til drift af vandværk omfatter variable omkostninger til drift af vandværket,
vedligeholdelse af lokaler og udenomsarealer.

Administrations- og bilomkostninger

Omkostninger til administration omfatter omkostninger til den daglige administration af
vandværket. Bilomkostninger omfatter omkotsninger til drift af vandværket bil.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.
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Malling Vandværk A.m.b.a

Noter

17. 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 restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Grund og vej, boring 1 50 100
Brugsret, boring 2 25 100
Nyt vandværk 75 9
Forsyningsledning 75 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 0

Grunde afskrives ikke.

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet
brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.
Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i
afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter øvrige omkostninger til drift af vandværket 

Andre finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Vandværket er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregn-
skabet, idet aktuel og udskudt skat påhviler interessenterne/kapitalejerne og komplemen-
taren/kommanditisterne og komplementaren.
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Noter

17. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter bygninger, ledningsnet, brugsretter og boringer samt
andre anlæg og driftsmateriel.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil aktivet 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 forskellig.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår
af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.

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 vandværkets realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forven-
tet, 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.
Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra
anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af
aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 
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17. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Varebeholdninger

Reservedelslageret måles til kostpris efter FIFO-princippet. Der nedskrives til
nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.

Kostpris for reservedele opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte
foranlediget af anskaffelsen.

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
enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende er værdiforringet.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden
på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til
gældens pålydende værdi.
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