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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2017 for Langeland Forsyning A/S. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncer 
nens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af 
koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2017. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Lars Birk Rasmussen 

Bestyrelse: 

Brian Dalsgaard 
Formand 

~-ic-h-\--+------- «1-~~ 
Anders Hoels ~ 

~~ 
Lars Bo Bøye 
Medarbejdervalgt 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til kapitalejeren i Langeland Forsyning AIS 

Konklusion med forbehold 
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Langeland Forsyning A/S for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og 
anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncer 
nen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efterårsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af de for 
hold, der er beskrevet i "Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af koncer 
nens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af 
koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion med forbehold 
Ledelsen har valgt ikke at indregne en hensættelse til udskudt skat samt et tilsvarende tilgodehavende 
i form af en opkrævningsret hos forbrugerne i koncernregnskabet vedrørende aktiviteterne i Langeland 
Vand ApS og Langeland Spildevand ApS. 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet mangler indregning af en hensættelse til udskudt skat på 
30.630 tkr. samt en tilsvarende opkrævningsret hos forbrugerne på 30.630 tkr. under 
omsætningsaktiver i balancen, ligesom resultatopgørelsen mangler indregning af en indtægt på 30.630 
tkr. i omsætningen (regulering af under-loverdækning i form af opkrævningsretten hos forbrugerne) 
samt en omkostning på 30.630 tkr. i regnskabsposten skat af årets resultat (regulering af udskudt 
skat). 

Regnskabsposterne i resultatopgørelsen; bruttoresultat, driftsresultat og resultat før skat ville som 
følge heraf være blevet forøget med 30.630 tkr., ligesom skat af årets resultat ville blive forøget med 
30.630 tkr., således årets resultat ville være påvirket med O tkr. I balancen ville omsætningsaktiver 
være forøget med 30.630 tkr. med en opkrævningsret hos forbrugerne, ligesom regnskabsposten 
hensættelser under passiver ville være forøget med 30.630 tkr., således de samlede aktiver og passiver 
ville være forøget med 30.630 tkr., mens egenkapitalen ville være påvirket med O tkr. Vi tager som 
følge heraf forbehold for den beskrevne indvirkning på ovennævnte regnskabsposter. 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revisron 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 koncernregnskabet og års 
regnskabet". Vi er uafhængige af koncernen 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 med forbe 
hold. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet 
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til ledelsesberetningens afsnit "Usikkerhed 
ved indregning og måling" og noten "Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling", hvor ledelsen 
har beskrevet den usikkerhed i Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS og dermed i 
koncernregnskabet, der er forbundet med indregning af en hensættelse til udskudt skat og tilsvarende 
tilgodehavende i form af en opkrævningsret hos forbrugerne. 

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 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 koncernregnskab og et årsregn 
skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncer 
nens og selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor 
dette er relevant; samt at udarbejde koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen 
eller selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af koncernregnskabet og årsregn 
skabet. 

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 koncernregnskabet og årsregn 
skabet, 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 koncernens og 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 koncernregnskabet og 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 koncernens og 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 koncernregnskabet og 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 koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregn 
skabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de 
underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede 
heraf. 
Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne 
eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om 
koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er 
eneansvarlige for vores revisionskonklusion. 

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. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi 
udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledel 
sesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 
koncernregnskabet og 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 
henhold til årsregnskabsloven. 

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

Odense, den 30. april 2018 

r nsen 
tatsautoriseret revisor 

MNE-nr. 9391 
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HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 

2017 2016 2015 2014 2013 
tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. 

Resultatopgørelse 
Nettoomsætning ..................................... 71.827 59.516 59.617 60.724 50.668 
Bruttoresultat. ........................................ 52.799 42.348 41.018 42.922 29.116 
Driftsresultat .......................................... 18.482 8.803 11.215 13.201 3.941 
Finansielle poster, netto ......................... -2.574 -1.967 -1 . 571 -1.468 -1.105 
Årets resultat før skat. ............................ 15. 908 6.836 9.644 11. 733 2.836 
Årets resultat. ........................................ 15.848 6.828 9.580 11.033 2.354 

Balance 
Balancesum ............................................ 454.344 439.459 407.511 380.823 366.681 
Egenkapital ............................................ 320.519 304.672 297.843 288.264 277.231 

Pengestrømme 
Pengestrømme fra driftsaktivitet.. ........... 14.346 13.680 18.161 21.101 28.091 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet. .. -22.074 -36.980 -39.802 -26.896 -43.066 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet.. 6.855 29.161 15.318 8.642 11.166 
Investeringer i materielle anlægsaktiver .. -21.829 -36.980 -39.684 -25.374 -43.066 

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte .... 56 54 53 55 51 

Nøgletal 
Bruttomargin .......................................... 73,5 71,2 68,8 70,7 57,5 

Overskudsgrad ........................................ 25,7 14,8 18,8 21,7 7,8 

Soliditetsgrad ......................................... 70,5 69,3 73, 1 75,7 75,6 

Egen kapital forrentning ............................ 5, 1 2,3 3,3 3,9 0,9 

Indeks for nettoomsætning .................. 142 117 118 120 100 

Nettoomsætning pr. medarbejder ......... 1.283 1.102 1.125 1.104 993 

Nøgletallene følger i al væsentlighed Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Der henvises 
til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: 

Bruttomargin: 

Overskudsgrad: 

Soliditetsgrad: 

Bruttoresultat x 100 
Nettoomsætning 

Driftsresultat x 100 
Nettoomsætning 

Egenkapital ekskl. minoriteter x 100 
Passiver i alt, ultimo 

Egenkapitalforrentning: 

Nettoomsætning pr. medarbejder i tkr.: 

Resultat efter skat x 100 
Gennemsnitlig egenkapital 

Nettoomsætning i tkr. 
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 
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LEDELSESBERETNING 

Væsentligste aktiviteter 
Koncernens hovedaktiviteter omfatter produktion og distribution af drikkevand, transport og rensning 
af spildevand, indsamling, transport og bortskaffelse af dagrenovation samt service aktiviteter i 
forbindelse hermed. Koncernens forsyningsselskabers indtægtsgrundlag er baseret på brugerbetaling, 
og taksterne fastsættes årligt efter principperne henholdsvis vandsektorloven og 
affaldsbekendtgørelsen. 

Selskaberne i koncernen har følgende hovedaktiviteter: 

Langeland Forsyning A/S: 

Langeland Forsyning A/S er moderselskab og serviceselskab for datter- og driftsselskaberne Langeland 
Vand ApS, Langeland Spildevand ApS og Langeland Affald ApS. 

Alle medarbejdere er ansat i moderselskabet. 

Det gennemsnitlige medarbejderantal har været 56 årsværk. 

Aktiviteterne omfatter administration samt salg af ydelser til løsning af opgaver i driftsselskaberne. 

Moderselskabets drift skal, tilsvarende datterselskaberne, "hvile i sig selv" - set over en årrække. 

Langeland Vand ApS: 
Selskabets virksomhed omfatter produktion og distribution af drikkevand. Selskabets indtægter er 
baseret på brugerbetaling. 

I medfør af vandsektorloven, lov nr. 469 af 12. juni 2009 fastlægger Forsyningssekretariatet, der er 
underlagt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fra 2011 årlige prislofter for alle større vandforsyninger 
og spildevandsselskaber i Danmark med efterfølgende legalitetsgodkendelse af kommunalbestyrelsen i 
hjemstedskommunen. 

Selskabets virksomhed er i øvrigt reguleret i henhold til vandforsyningsloven ud fra et "hvile-i-sig-selv" 
princip, hvor indtægterne skal finansiere de respektive produktions-, distributions- og administrations 
omkostninger, finansielle poster og investeringer. 

Langeland Spildevand ApS: 
Selskabets virksomhed omfatter transport og rensning af spildevand i forbindelse med selskabets 
spildevandsanlæg i Langeland Kommune, drift af renseanlæg omfattet af kontraktligt medlemskab af 
selskabet samt drift af kommunale tømningsordninger for hustanke og samletanke for spildevand. 

Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling. 

I medfør af vandsektorloven, lov nr. 469 af 12. juni 2009 fastlægger Forsyningssekretariat, der er 
underlagt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fra 2011 årlige prislofter for alle større vandforsyninger 
og spildevandsselskaber i Danmark med efterfølgende legalitetsgodkendelse af kommunalbestyrelsen i 
hjemstedskommunen. 

Selskabets virksomhed er i øvrigt reguleret i henhold til betalingsloven ud fra et "hvile-i-sig-selv" - 
princip, hvor indtægterne skal finansiere de respektive transport-, rensnings- og 
administrationsomkostninger, finansielle poster og investeringer. 

Langeland Affald ApS: 
Selskabets virksomhed omfatter indsamling, transport og bortskaffelse af dagrenovation og varetagelse 
af håndteringen af andet affald på Langeland i henhold til de kommunale affaldsregulativer. 

Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling fra private og erhverv ud fra et "hvile-i-sig-selv" 
princip jf. affaldsbekendtgørelsen. 
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LEDELSESBERETNING 

Usikkerhed ved indregning og måling 
I datterselskaberne Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS er der usikkerhed om de 
skattemæssige indgangsværdier på selskabernes anlægsaktiver, der blev overdraget til selskaberne i 
forbindelse med selskabsgørelsen i 201 O. 

SKAT har i en række afgørelser afvist branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte stan 
dardværdier for anlægsaktiver og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier 
skønsmæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF·model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en 
vejledning offentliggjort den 1 O. juni 2011. Enkelte af disse afgørelser har været prøvet i 
Landsskatteretten. Landsskatteretten har givet SKAT medhold i principperne for fastsættelse af 
indgangsværdier, men ikke i selve beregningen. 

Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS har i 2014 modtaget afgørelser fra SKAT, som viser 
værdiansættelser af de skattemæssige indgangsværdier, der er væsentlig lavere end anvendt. 
Afgørelserne betyder, at Langeland Vand ApS har en ikke indregnet udskudt skat på 1.625 t.kr. pr. 31. 
december 2017 og Langeland Spildevand ApS har en ikke indregnet udskudt skat på 29.005 t.kr. pr. 31. 
december 2017, eller i alt 30.630 tkr. pr. 31. december 2017, hvis afgørelserne følges. Afgørelserne er 
påklaget til Skatteankestyrelsen. 

Skatteankestyrelsen har i brev af 1 O. november 2015 meddelt, at de vil udsætte sagsbehandlingen 
vedrørende de skattemæssige indgangsværdier for Langeland Forsyning AIS, Langeland Spildevand ApS 
og Langeland Vand ApS jfr. følgende: 

"Landsskatteretten traf den 26. juni 2014 afgørelse vedrørende værdiansættelsen af driftsaktiverne i 
selskaberne Hvidovre Vand AIS og Hjørring Vandselskab AIS i forbinde/se med opgørelsen af 
selskabernes afskrivningsgrundlag. 

Selskaberne indbragte herefter Landsskatterettens afgørelser for domstolene. 

Vi har foreløbigt vurderet, at udfaldet af de indbragte sager kan få betydning for nærværende sag, og 
vi har derfor besluttet efter aftale med DANVA at udsætte sagsbehandlingen, indtil der foreligger en 
endelig upåanket dom i sagerne, eller disse på anden måde afsluttes ved domstolene." 

Den 16. januar 2018 har Østre Landsret afsagt dom i pågældende prøvesager til fordel for SKAT. 
Dommen er anket til Højesteret. Der forventes en sagsbehandlingstid i Højesteret på ca. 24 måneder 
inden domsafsigelse. 

Ledelsen forventer ikke at det er overvejende sandsynligt, at Langeland Vand ApS, Langeland 
Spildevand ApS og Langeland Forsyning A/S vinder sagerne mod SKAT, men da der er stor usikkerhed 
omkring diskonteringsrenten og dermed de skattemæssige indgangsværdier, er der ikke indregnet 
hensættelser til udskudt skat samt modsvarende tilgodehavender i form af en opkrævningsretter hos 
forbrugerne i årsregnskaberne 2017 for Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS samt i 
koncernregnskabet for 2017. 
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LEDELSESBERETNING 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Koncernen og moderselskabets resultat anses for tilfredsstillende. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold i 2017 for selskaberne i koncernen er beskrevet nedenfor: 

Langeland Forsyning A/S: 
Årets resultat anses for tilfredsstillende. 

Året har været præget af optimering af serviceselskabets opgaver i forhold til at understøtte 
driftsselskaberne på vand, spildevand og affald bedst muligt. For at driftsselskaberne har de bedste 
betingelser at udføre deres opgaver under, sikrer serviceselskabet at opbygge kompetencer, drive og 
understøtte systemer og processer samt sikre god kundeservice. 

Langeland Vand ApS: 
Årets resultat anses for tilfredsstillende. 

At sikre den fremtidige vandkvalitet er et kontinuerligt prioriteret indsatsområde, som præger årets 
arbejdsindsats. Der blev i 2017 konstateret et mindre indhold af desphenyl-chloridazon i flere af vores 
boringer. Koncentrationerne er væsentlig under grænseværdierne, men der er iværksat øget 
overvågning for at sikre kontrol med niveauet, således der fortsat forsynes vand som overholder 
grænseværdierne. 

Der er i årets løb sket en del renoveringer, hvor der bl.a. er foretaget en større renovering af 
vandværket i Bagenkop. Desuden er der udskiftet 2,4 km. ledning i hovedsageligt Rudkøbing by. 
Ledningsarbejdet har resulteret i, at vandtabet på Langeland er kommet under 10%. Arbejdet med 
renovering af værker, boringer og ledninger fortsætter ind i 2018. 

Langeland Spildevand ApS: 
Årets resultat anses for tilfredsstillende. 

Året har været præget af store investeringer indenfor renovering af spildevandsanlæg. Ledningsnettet i 
Ørstedsgade er blevet opgraderet, ved at fællessystemet er blevet strømpeforet og nu kun fungerer 
som spildevandssystem, og der er etableret en regnvandsledning, så man nu har forbundet Østergades 
regnvandssystem med Nørregade. Endvidere er der startet op på de to store projekter under 
overskrifterne "Renovering af Piledybet" og "Regnvand Til Vejlen", som led i Langeland Kommunes 
spildevandsplan. 

Langeland Affald ApS: 
Årets resultat anses i henhold til et "hvile-i-sig-selv" princip for tilfredsstillende, idet resultatet er med 
til at nedbringe kundernes gæld til Langeland Forsyning A/S (- delvist stammende fra selskabets 
etablering). 

Der har i året været arbejdet med forundersøgelser, forsøg og indsamling af data, til at skabe en ny 
Affaldsvision. Et samarbejde mellem kommunen og forsyningen, for at arbejde henimod 
ressourcestrategiens målsætninger om 50% genanvendelse af husholdningsaffald i 2022. Forarbejdet har 
resulteret i et forslag til ændring af de nuværende affaldsordninger, og forslaget indstilles til politisk 
godkendelse i 2018. 

I 2017 startede et forsøg på Nordlangeland med indsamling af pap og papir i en separat 240 l. spand. 
Forsøget er en succes og vil i 2018 blive udrullet til resten af Langeland. 

Samtidig blev renovering af Bagenkop Containerplads afsluttet og forbedringsarbejdet af 
genbrugspladsen i Lejbølle fortsætter. 

Årets resultat sammenholdt med forventet udvikling 
Årets resultat er på niveau med den af ledelsen forventede udvikling. 
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LEDELSESBERETNING 

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for koncer 
nens og selskabets finansielle stilling. 

Miljøforhold 
Langeland Vand ApS har i 2017 overholdt samtlige grænseværdier for vandkvaliteten ved levering af 
drikkevand til forbrugerne. Der er installeret elektroniske vandmålere samt elektroniske 
områdemålere, så vandspild i ledningssystemet hurtigere kan lokaliseres, idet der foretages tekniske 
aflæsninger hver 2. måned. 

I 2017 er behandlet spildevand på samtlige af Langeland Spildevand ApS renseanlæg under overholdelse 
af samtlige udlederkrav. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 
Koncernselskaberne har ikke haft forsknings- og udviklingsaktiviteter i 2017. 

Forventninger til fremtiden 
De ny spildevandsplan 2018 - 2026, samt afledte investeringsplaner sætter rammerne for arbejdet i 
Langeland Spildevand ApS i fremtiden. Tilsvarende sætter Vandforsyningsplanen, med tilhørende 
Indsatsplaner, samt afledte investeringsplaner rammerne for Langeland Vand ApS. 

For Langeland Affald ApS sættes rammerne for det fremtidige arbejde af en 5-årig affaldsvision for 
Langeland Kommune. Visionen er drevet af centrale krav til øget genanvendelse, og vil medføre store 
ændringer i hele affaldsområdet. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 
Koncernen Moderselskabet 

Note 2017 2016 2017 2016 
tkr. tkr. tkr. tkr. 

NETTOOMSÆTNING .................. 71.827 59.516 32.875 31.527 

Produktionsomkostninger ............ -19.028 -17.168 -17.443 -17.043 

BRUTTORESUL TAT ................... 52. 799 42.348 15.432 14.484 

Distributionsomkostninger ........... -16.855 -15.804 -131 -108 
Administrationsomkostninger ....... -17.795 -17.872 -15.086 -14.358 

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT ...... 18.149 8.672 215 18 

Andre driftsindtægter ................ 464 340 464 340 
Andre driftsomkostninger ............ -131 -209 o o 
DRIFTSRESULTAT ..................... 18.482 8.803 679 358 

Indtægter af kapitalandele .......... o o 15.662 6.816 
Finansielle indtægter ................. 2 319 296 186 122 
Finansielle omkostninger ............ 3 -2.893 ·2.263 -627 -462 

RESULTAT FØR SKAT ................ 15.908 6.836 15.900 6.834 

Skat af årets resultat.. ............... 4 -60 -8 -52 -6 

ÅRETS RESULTAT ..................... 5 15.848 6.828 15.848 6.828 
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BALANCE31.DECEMBER 

Koncernen Moderselskabet 
AKTIVER Note 2017 2016 2017 2016 

tkr. tkr. tkr. tkr. 

Software ................................ 735 1.103 o o 
Immaterielle anlægsaktiver ........ 6 735 1.103 o o 
Grunde og bygninger .................. 52.567 52.115 17.081 17.360 
Tekniske anlæg og maskiner ........ 341.063 334.114 o o 
Driftsmateriel og inventar ........... 15.539 17.526 3.945 4.427 
Materielle anlægsaktiver under 
udførelse. ............................... 10.310 4.829 o 172 
Materielle anlægsaktiver ........... 7 419.479 408.584 21.026 21.959 

Kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder. .......................... o o 320.098 304.436 
Andre værdipapirer ................... 275 10 10 10 
Tilgodehavender i tilknyttede 
virksomheder. .......................... 4.155 5.630 o o 
Finansielle anlægsaktiver .......... 8 4.430 5.640 320.108 304.446 

ANLÆGSAKTIVER ..................... 424.644 415.327 341.134 326.405 

Råvarer og hjælpematerialer ....... 509 386 o o 
Varebeholdninger .................... 509 386 o o 
Tilgodehavende fra salg .............. 4.366 4.510 353 150 
Tilgodehavende hos tilknyttede 
virksomheder. .......................... o o 7.181 1.018 
Andre tilgodehavender ............... 6.575 2.293 o o 
Tilgodehavende 
sambeskatningsbidrag ................ o o 2 6 
Underdækning, kortfristet .......... 10.043 4.003 o o 
Periodeafgrænsningsposter .......... 9 597 801 578 765 
Tilgodehavender ..................... 21.581 11.607 8.114 1.939 

Likvider ................................. 7.610 12.139 4.517 8.009 

OMSÆTNINGSAKTIVER. .............. 29.700 24.132 12.631 9.948 

AKTIVER ................................ 454.344 439.459 353.765 336.353 
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BALANCE 31. DECEMBER 

Koncernen Moderselskabet 
PASSIVER Note 2017 2016 2017 2016 

tkr. tkr. tkr. tkr. 

Selskabskapital ........................ 10 10.000 10.000 10.000 10.000 
Reserve for netto opsk. efter indre 
værdis metode. ........................ o o 55.542 39.881 
Overført overskud ..................... 310.519 294.672 254.977 254. 791 

EGENKAPITAL ......................... 320.519 304.672 320.519 304.672 

Hensættelse til udskudt skat. ....... 11 902 841 729 675 

HENSATTE FORPLIGTELSER ........ 902 841 729 675 

Kommunekredit. ....................... 112.558 106.287 9.551 9.944 
Overdækning, langfristet ............ 1.907 5.534 o o 
Langfristede gældsforpligtelser ... 12 114.465 111.821 9.551 9.944 

Kortfristet del af langfristet gæld. 12 3.316 2.732 393 382 
Gæld til pengeinstitutter ............ 1 3.657 1 3.406 
Leverandører af varer og 
tjenesteydelser ........................ 4.133 5.436 932 1.174 
Gæld til tilknyttede virksomheder. o o 14.020 8.574 
Anden gæld. ............................ 10.431 9.192 7.620 7.526 
Periodeafgrænsningsposter .......... 267 300 o o 
Overdækning, kortfristet ............ 310 808 o o 
Kortfristede gældsforpligtelser ... 18.458 22.125 22.966 21.062 

GÆLDSFORPLIGTELSER ............. 132.923 133.946 32.517 31.006 

PASSIVER ............................... 454.344 439.459 353.765 336.353 

Eventualposter mv. 13 

Pantsætninger og 
sikkerhedsstillelser 14 

Nærtstående parter 15 

Oplysning om usikkerhed ved 
indregning og måling 16 
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EGENKAPITALOPGØRELSE 

Egenkapital 1. januar 2017 . 
Forslag til årets resultatdisponering .. 

Egenkapital 31. december 2017 . 

Koncernen 
Selskabs- Overført 

kapital overskud I alt 

10.000 294.671 304.671 
15.848 15.848 

10.000 310.519 320.519 

Moderselskabet 

Selskabs 
kapital 

Egenkapital 1 . januar 2017 .. 
Forslag til årets resultatdisponering . 

Egenkapital 31. december 2017 .. 

10.000 

10.000 

Reserve for 
netto opsk. 
efter indre 

værdis 
metode 

39.880 
15.662 

55.542 

Overført 
overskud 

254.791 
186 

254.977 

1 alt 

304.671 
15.848 

320.519 
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Årets resultat . 

Årets afskrivninger tilbageført. . 
Tilbageførsel af real isationsavancer . 
Skat af årets resultat tilbageført. . 
Ændring i varebeholdninger . 
Ændring i tilgodehavender inkl. underdækninger . 
Ændring i kortfristet gæld inkl. overdækninger (ekskl. bank og skat) . 
Andre pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter . 

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET . 

Køb af materielle anlægsaktiver , 
Køb af finansielle anlægsaktiver . 

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET . 

Provenu ved langfristet låneoptagelse . 
Afdrag på lån. . 

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET . 

ÆNDRING I LIKVIDER . 

Likvider 1. januar . 

LIKVIDER 31. DECEMBER . 

Likvider 31. december specificeres således: 
Likvider . 
Gæld til pengeinstitutter . 

LIKVIDER, INDESTÅENDE . 

Koncernen 
2017 2016 
tkr. tkr. 

15.848 6.828 

11.250 10.637 
50 o 
60 8 

-123 -122 
-8.519 2.202 
-4.220 -5.873 

o o 
14.346 13.680 

-21.829 -36.980 
-245 o 

-22.074 -36.980 

10.000 31.803 
-3.145 -2.642 

6.855 29.161 

-873 5.861 

8.482 2.621 

7.609 8.482 

7.610 
-1 

7.609 

12. 139 
-3.657 

8.482 
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NOTER 

Koncernen Moderselskabet 
2017 2016 2017 2016 Note 
tkr. tkr. tkr. tkr. 

Medarbejderforhold 1 
Antal personer beskæftiget i 
gennemsnit: 
Koncernen: 56 (2016: 54) 
Moderselskabet: 56 (2016: 54) 

Løn og gager ............................. 20.834 20.251 20.834 20.251 
Pensioner ................................. 3.320 3.265 3.320 3.265 
Andre omkostninger til social sikring 64 228 64 228 

24.218 23.744 24.218 23.744 

Vederlag til direktion og bestyrelse. 1.155 1. 116 1.155 1.116 

1.155 1.116 1.155 1. 116 

Finansielle indtægter 2 
Renteindtægter fra tilknyttede 134 175 o o 
virksomheder. ............................ 
Finansielle indtægter i øvrigt ......... 185 121 186 122 

319 296 186 122 

Finansielle omkostninger 3 
Renteomkostninger til tilknyttede o o o 33 
virksomheder ............................. 
Finansielle omkostninger i øvrigt. .... 2.893 2.263 627 429 

2.893 2.263 627 462 

Skat af årets res u I tat 4 
Beregnet skat af årets o -1 -2 -6 
skattepligtige indkomst ................ 
Regulering af udskudt skat ............ 60 9 54 12 

60 8 52 6 

Forslag til resultatdisponering 5 
Henlæggelser til reserve for netto 
opsk. efter indre værdis metode ..... o o 15.662 6.817 
Overført resultat ........................ 15.848 6.828 186 11 

15.848 6.828 15.848 6.828 
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NOTER 

Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris 1. januar 2017. . 
Kostpris 31. december 2017 . 

Afskrivninger 1. januar 2017 . 
Årets afskrivninger . 
Afskrivninger 31. december 2017 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 . 

Materielle anlægsaktiver 

Note 

6 
Koncernen 

Software 

1.837 
1.837 

735 
367 

1.102 

735 

7 
Koncernen 

Grunde og Tekniske anlæg og 
bygninger 

Kostpris 1. januar 2017 . 
Overførsel. . 
Tilgang . 
Kostpris 31. december 2017 . 

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 . 
Årets afskrivninger . 
Af- og nedskrivninger 31. december 2017 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 . 

61.133 
1.903 

129 
63.165 

9.017 
1. 581 

10.598 

52.567 

maskiner 

369.963 
13.262 

o 
383.225 

35.848 
6.314 

42.162 

341.063 

Koncernen 
Materielle 

Driftsmateriel og anlægsaktiver 
inventar under udførelse 

Kostpris 1. januar 2017 . 
Overførsel . 
Tilgang . 
Kostpris 31. december 2017 . 

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 . 
Årets afskrivninger . 
Af- og nedskrivninger 31. december 2017 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 . 

33.312 
225 
775 

34.312 

15. 785 
2.988 

18.773 

15.539 

4.825 
-15.440 
20.925 
10.310 

10.310 
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NOTER 

Kostpris 1. januar 2017 . 
Overførsel . 
Tilgang . 
Kostpris 31. december 2017 . 

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 . 
Årets afskrivninger . 
Af- og nedskrivninger 31. december 2017 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 .. 

Note 

Moderselskabet 
Materielle 

Grunde og Driftsmateriel og anlægsaktiver 
bygninger inventar under udførelse 

19.184 10.687 172 
o 225 -225 

129 113 53 
19.313 11.025 o 

1.824 6.260 
408 820 

2.232 7.080 

17.081 3.945 o 

Finansielle anlægsaktiver 8 
Koncernen 

Andre 
værdipapirer 

Tilgodehavender i 
tilknyttede 

virksomheder 

Kostpris 1. januar 2017 . 
Tilgang . 
Afgang . 
Kostpris 31. december 2017 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 . 

10 
265 

o 
275 

275 

5.630 
o 

-1.475 
4.155 

4.155 

Moderselskabet 
Kapitalandele i 

tilknyttede 
virksomheder 

Kostpris 1. januar 2017 . 
Kostpris 31. december 2017 .. 

Opskrivninger 1. januar 2017. .. 
Årets opskrivninger . 
Opskrivninger 31. december 2017 . 

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2017 .. 
Kapitalandele i dattervirksomheder (tkr.) 

Navn og hjemsted Egenkapital 

264.556 
264.556 

39.880 
15.662 
55.542 

320.098 

Årets res u I tat 

Andre 
værdipapirer 

10 
10 

o 
o 
o 

10 

Ejerandel 

Langeland Vand ApS, Rudkøbing . 
Langeland Spildevand ApS, Rudkøbing .. 
Langeland Affald ApS, Rudkøbing . 

44.701 
273.418 

1.979 

5.061 
10.601 

100 % 
100 % 
100 % 
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NOTER 

Koncernen Moderselskabet 
2017 2016 2017 2016 Note 
tkr. tkr. tkr. tkr. 

Periodeafgrænsningsposter 9 
Omkostninger ............................ 597 801 578 765 

597 801 578 765 

2017 2016 
tkr. tkr. 

Selskabskapital 
Selskabskapitalen er fordelt således: 
Aktier, 10.000 stk. a nom. 1.000 kr . 

10 

10.000 

10.000 

10.000 

10.000 

Hensættelse til udskudt skat 
Hensættelse til udskudt skat vedrører forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige 
værdier på materielle anlægsaktiver samt skatteværdien af skattemæssigt underskud. 

11 

Koncernen Moderselskabet 
2017 2016 2017 2016 
tkr. tkr. tkr. tkr. 

Udskudt skat 1. januar ................. 841 832 675 663 
Hensat i året ............................. 61 9 54 12 

Udskudt skat 31. december .......... 902 841 729 675 
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NOTER 

Note 

Langfristede gældsforpligtelser 12 

Koncernen 
1/1 2017 31/12 2017 Afdrag Restgæld 
gæld i alt gæld i alt næste år efter 5 år 

Kommunekredit. ......................... 109.019 115.874 3.316 98.543 
Overdækning, langfristet .............. 5.534 1.907 o o 

114.553 117.781 3.316 98.543 

Moderselskabet 
1/1 2017 31/12 2017 Afdrag Restgæld 
gæld i alt gæld i alt næste år efter 5 år 

Kommunekredit. ......................... 10.326 9.944 393 8.299 

10.326 9.944 393 8.299 

Eventualposter mv. 13 
Eventualforpligtelser 
Koncernselskabernes eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige forpligtelser 
samt forpligtelser vedrørende indgåede entrepriseaftaler. 

Operationel leasing 
Moderselskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med en gennemsnitlig årlig 
leasingydelse på 75 tkr. Leasingkontrakten udløber i 2019. 

Hæftelse i sambeskatningen 
Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst 
og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat. 

Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst udgør O tkr. pr. balancedagen. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Ingen. 

14 
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NOTER 

Nærtstående parter 
Virksomhedens nærtstående parter omfatter følgende: 

Bestemmende indflydelse 
Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, der ejer samtlige kapitalandele 
Langeland Forsyning A/S. 

Øvrige nærtstående parter 
Virksomhedens nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter datter- og associerede 
virksomheder samt selskabernes bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse 
personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, 
hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. 

Transaktioner med nærtstående parter 
Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller 
omkostningsdækkende basis. Der har i 2017 været samhandel med Langeland Vand ApS, 
Langeland Spildevand ApS samt Langeland Affald ApS. 

Note 

15 
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NOTER 

Note 

Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling 16 
I datterselskaberne Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS er der usikkerhed om de 
skattemæssige indgangsværdier på selskabernes anlægsaktiver, der blev overdraget til 
selskaberne i forbindelse med selskabsgøreisen i 201 O. 

SKAT har i en række afgørelser afvist branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte stan 
dardværdier for anlægsaktiver og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier 
skønsmæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor har SKAT 
beskrevet i en vejledning offentliggjort den 1 O. juni 2011. Enkelte af disse afgørelser har 
været prøvet i Landsskatteretten. Landsskatteretten har givet SKAT medhold i principperne 
for fastsættelse af indgangsværdier, men ikke i selve beregningen. 

Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS har i 2014 modtaget afgørelser fra SKAT, 
som viser værdiansættelser af de skattemæssige indgangsværdier, der er væsentlig lavere end 
anvendt. Afgørelserne betyder, at Langeland Vand ApS har en ikke indregnet udskudt skat på 
1.625 t.kr. pr. 31. december 2017 og Langeland Spildevand ApS har en ikke indregnet udskudt 
skat på 29.005 t.kr. pr. 31. december 2017, eller i alt 30.630 tkr. pr. 31. december 2017, hvis 
afgørelserne følges. Afgørelserne er påklaget til Skatteankestyrelsen. 

Skatteankestyrelsen har i brev af 1 O. november 2015 meddelt, at de vil udsætte 
sagsbehandlingen vedrørende de skattemæssige indgangsværdier for Langeland Forsyning AIS, 
Langeland Spildevand ApS og Langeland Vand ApS jfr. følgende: 

"Landsskatteretten traf den 26. juni 2014 afgørelse vedrørende værdiansættelsen af 
driftsaktiverne i se/skaberne Hvidovre Vand AIS og Hjørring Vandselskab AIS i forbinde/se 
med opgørelsen af selskabernes afskrivningsgrundlag. 

Se/skaberne indbragte herefter Landsskatterettens afgørelser for domstolene. 

Vi har foreløbigt vurderet, at udfaldet af de indbragte sager kan få betydning for 
nærværende sag, og vi har derfor besluttet efter aftale med DANVA at udsætte 
sagsbehandlingen, indtil der foreligger en endelig upåanket dom i sagerne, eller disse på 
anden måde afsluttes ved domstolene." 

Den 16. januar 2018 har Østre Landsret afsagt dom i pågældende prøvesager til fordel for 
SKAT. Dommen er anket til Højesteret. Der forventes en sagsbehandlingstid i Højesteret på 
ca. 24 måneder inden domsafsigelse. 

Ledelsen forventer ikke at det er overvejende sandsynligt, at Langeland Vand ApS, Langeland 
Spildevand ApS og Langeland Forsyning AIS vinder sagerne mod SKAT, men da der er stor 
usikkerhed omkring diskonteringsrenten og dermed de skattemæssige indgangsværdier, er der 
ikke indregnet hensættelser til udskudt skat samt modsvarende tilgodehavender i form af en 
opkrævningsretter hos forbrugerne i årsregnskaberne 2017 for Langeland Vand ApS og 
Langeland Spildevand ApS samt i koncernregnskabet for 2017. 
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Årsrapporten for Langeland Forsyning A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske års 
regnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Hvile-i-sig-selv 
Koncernselskaberne er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip. Princippet medfører, at årets over 
eller underdækning, skal tilbagebetales henholdsvis opkræves hos kunderne ved indregning i de 
efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som en korrektionspost i 
nettoomsætningen. Den akkumulerede over- eller underdækning er udtryk for et mellemværende med 
selskabernes kunder og indregnes i balancen under gældsforpligtelser eller tilgodehavender. 

Ved over- eller underdækning forstås, at de opkrævede betalinger fra kunderne henholdsvis overstiger 
eller ikke dækker de i selskaberne afholdte omkostninger. 

Koncernregnskabet 
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Langeland Forsyning A/S samt dattervirksomheder, 
hvori Langeland Forsyning A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne 
eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 
20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes 
som associerede virksomheder, jf. koncernoversigten. 

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af modervirksomhedens og dattervirk 
somhedernes årsregnskaber ved sammenlægning af ensartede regnskabsposter. Ved konsolideringen 
foretages fuld eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne 
mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner 
mellem de konsoliderede virksomheder. 

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. 
Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til 
afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede 
virksomheder. 

Erhvervede virksomheder indregnes i koncernregnskabet efter overtagelsesmetoden, med omvurdering 
af alle identificerede aktiver og forpligtelser til dagsværdi på overtagelsesdagen. Dagsværdien er 
opgjort på baggrund af handler på et aktivt marked, alternativt beregnet ved anvendelse af almindeligt 
accepterede værdiansættelsesmodeller. Ved beregning af dagsværdi på investeringsejendomme er 
anvendt en discounted cash flow model på baggrund af tilbagediskontering af den fremtidige 
indtjening. Driftsmidler er opført til dagsværdi på baggrund af indhentede valuarvurderinger, som 
bygger på en samlet vurdering af maskinparken. 

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes 
dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet. 

Positive forskelsbeløb mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og 
forpligtelser, inklusiv hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immaterielle 
anlægsaktiver som goodwill og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel 
vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb, der modsvarer en 
forventet ugunstig udvikling i de pågældende virksomheder, indregnes i balancen som negativ goodwill 
under periodeafgrænsningsposter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige 
udvikling realiseres. 

Kapitalandele i associerede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virk 
somhedernes værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis og med forholdsmæssig eliminering 
af urealiserede koncerninterne avancer og tab. I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige 
andel af de associerede virksomheders resultat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern 
avance og tab. 
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RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Nettoomsætningen fra produktion og distribution af vand, transport og rensning af spildevand samt 
indsamling og håndtering af affald indregnes i resultatopgørelsen i takt med leveringen. 
Nettoomsætningen i moderselskabet omfatter vidererefakturerede lønninger, maskinforbrug samt 
administratibnsbidrag til datterselskaber og indregnes i resultatopgørelsen i takt med leveringen. 
Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med 
salget. 

Nettoomsætningen reguleres med en eventuel over-/ underdækning. 

Produktionsomkostninger 
Produktionsomkostninger omfatter alle omkostninger vedrørende indvinding af vand, rensning af 
spildevand samt indsamling og håndtering af affald, herunder afskrivninger, lokale omkostninger, miljø 
og udvikling m.v., der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Under regnskabsposten hører 
endvidere reparation og vedligeholdelse af produktionsaktiver. 

Distributionsomkostninger 
I distributionsomkostninger indregnes alle omkostninger, der er afholdt til distribution af vand og 
spildevand samt omkostninger vedrørende forbrugerinformation. Under regnskabsposten hører 
endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, ledningsregistrering og afskrivning på 
distributionsaktiver. Omkostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en 
distributionsomkostning. 

Administrationsomkostninger 
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og admini 
stration, herunder viderefakturerede lønninger og administrationsbidrag fra moderselskab, 
omkostninger til kundeadministration og information, administrativ it, revision, benchmarking, tab på 
debitorer mv. samt afskrivninger vedrørende aktiver, der benyttes til administration. 

Andre driftsindtægter 
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes 
væsentligste aktiviteter. 

Andre driftsomkostninger 
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter 
virksomhedernes væsentligste aktiviteter. 

forhold til 

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder 
I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders 
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 om 
kostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende 
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forplig 
telser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkost 
ninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
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Skat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat 
opgørelsen 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 koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat 
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og med 
fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i 
acontoskatteordningen. 

BALANCEN 

Immaterielle an lægsaktiver 
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, 
hvor denne er lavere. Software afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er 
vurderet til 5 år. 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger måles til seneste offentlige ejendomsvurdering eller kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med 
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

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 samt direkte lønforbrug. 

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

Bygninger . 
Produktionsanlæg og maskiner . 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre drifts 
omkostninger. 

Finansielle anlægsaktiver 
Kapitalandele i dattervirksomheder måles i moderselskabets balance efter den indre værdis metode. 

Kapitalandele i dattervirksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes 
regnskabsmæssige indre 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. 

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for 
nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger 
anskaffelsesværdien. Udbytte fra dattervirksomheden, der forventes vedtaget inden godkendelsen af 
moderselskabets årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. 

Brugstid Restværdi 

50 år 0% 
30-100 år 0% 

3-20 år 0% 
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Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre 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 regnskabsmæssige negative indre 
værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det 
omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedernes 
underbalance. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Underdækning 
Såfremt de hos forbrugerne opkrævede 
forsyningsaktiviteterne, indregnes forskellen 
underdækningen forventes opkrævet. 

beløb er mindre end omkostningerne ved 
balancen som et tilgodehavende i det omfang 

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. 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter 
følgende regnskabsår. 

Værdipapirer og kapitalandele 
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obli 
gationer, aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdi 
papirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til en salgsværdi baseret på beregnet 
kapitalværdi. 

Andre hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser omfatter overdækninger, der 
repræsenterer en forpligtelse til forbrugerne. 

henhold til "hvile-i-sig-selv"-princippet 

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. 

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og 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 ændring er i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på 
egenkapitalen. 
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Gældsforpligtelser 
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte 
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris 
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen 
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld, og 
for obligationslån svarer til en restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på 
låneoptagelsestidspunktet. 

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

Periodeafgrænsningsposter, passiver 
Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende 
indtægter i de efterfølgende år. 

PENGESTRØMSOPGØRELSE 

Under henvisning til årsregnskabslovens § 86 er udarbejdelse af pengestrømsopgørelse udeladt. 

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investerings 
aktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begynd 
else og slutning. 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømmene for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet 
og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og 
slutning. 

Pengestrømme fra driftsaktivitet: 
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, 
ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet: 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immate 
rielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 
selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende 
gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. 

Likvider: 
Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger. 

Under henvisning til årsregnskabslovens § 86 er udarbejdelse af pengestrømsopgørelse for 
moderselskabet udeladt. 


