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LEDELSESPÅTEGNING 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar • 31. 
december 2017 for Langeland Affald ApS. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar· 31. december 2017. 

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Rudkøbing, den 30. april 2018 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til kapitalejeren i Langeland Affald ApS 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Langeland Affald ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udar 
bejdes efterårsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er 
uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse 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 års 
regnskabet 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

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

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig 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 årsregn 
skabet 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. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

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 
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 30. april 2018 

tatsautoriseret revisor 
MNE-nr. 9391 
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LEDELSESBERETNING 

Væsentligste aktiviteter 
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. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets resultat anses i henhold til et "hvile-i-sig-selv" princip for tilfredsstillende. 

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. 

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selska 
bets finansielle stilling. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

NETTOOMSÆTNING . 

Produktionsomkostninger . 

BRUTTORESULTAT . 

Administrationsomkostninger . 

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT . 

Andre driftsomkostninger . 

DRIFTSRESULTAT . 

Finansielle indtægter..................................................... 2 
Finansielle omkostninger . 

RESULTAT FØR SKAT . 

Skat af årets resultat..................................................... 3 

ÅRETS RESULTAT . 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Overført resultat . 

I ALT . 

2017 2016 
kr. kr. 

26.298.980 25.144.995 

-22.600.710 -21.419.132 

3.698.270 3.725.863 

-3.032.473 -3.055.466 

665.797 670.397 

-14.310 -57.491 

651.487 612.906 

o 8.100 
-562.157 -505.968 

89.330 115.038 

-89.330 -115.038 

o o 

o 

o 

o 

o 
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BALANCE 31 . DECEMBER 

AKTIVER 

Grunde og bygninger . 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . 
Materielle anlægsaktiver under udførelse . 
Materielle anlægsaktiver . 

Andre kapitalandele . 
Finansielle anlægsaktiver . 

ANLÆGSAKTIVER . 

Råvarer og hjælpematerialer . 
Varebeholdninger . 

Tilgodehavende fra salg . 
Andre tilgodehavender . 
Underdækning, kortfristet. . 
Periodeafgrænsningsposter. . 
Tilgodehavender . 

Likvider . 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

Note 2017 2016 
kr. kr. 

18.504.919 17.650.815 
1.691.882 1.594.628 
861.652 146.006 

21.058.453 19.391.449 

264.575 o 
264.575 o 

21.323.028 19.391.449 

509.462 385.567 
509.462 385.567 

983.994 511.059 
2.397.651 252.338 

o 6.483 
19.419 35.601 

3.401.064 805.481 

1.421.863 1 

5.332.389 1.191.049 

26.655.417 20.582.498 



IBDO 11 

BALANCE 31. DECEMBER 

PASSIVER Note 

Selskabskapital . 
Overført overskud . 

EGENKAPITAL............................................................. 4 

Hensættelse til udskudt skat. . 

HENSATTE FORPLIGTELSER . 

Kommunekredit. . 
Langfristede gældsforpligtelser....................................... 5 

Kortfristet del af langfristet gæld..................................... 5 
Gæld til pengeinstitutter . 
Leverandører af varer og tjenesteydelser . 
Gæld til tilknyttede virksomheder . 
Skyldigt sambeskatningsbidrag . 
Anden gæld. . 
Periodeafgrænsningsposter. . 
Overdækning, kortfristet . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

2017 2016 
kr. kr. 

1.000.000 1.000.000 
979.499 979.499 

1.979.499 1.979.499 

172.965 166.496 

172.965 166.496 

15.247.718 15. 797. 702 
15.247.718 15. 797. 702 

549.984 533. 955 
o 8.010 

1.272.933 806.310 
6.608.383 1.017. 970 

82.861 117.871 
367.142 71.585 
63.700 83.100 

310.232 o 
9.255.235 2.638.801 

24.502.953 18.436.503 

26.655.417 20.582.498 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Nærtstående parter 

6 

7 

8 
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NOTER 

2017 
kr. 

2016 
kr. 

Medarbejderforhold 
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 
1 (2016: 1) 

Der har udover selskabets direktør ikke været nogen ansatte i selskabet i 2017. 

Finansielle indtægter 
Tilknyttede virksomheder . 

Skat af årets resultat 
Beregnet sambeskatningsbidrag . 
Regulering af udskudt skat . 

Egenkapital 

2 
o 8.100 

o 8.100 

3 
82.861 117.871 
6.469 -2.833 

89.330 115.038 

4 

Selskabs 
kapital 

Egenkapital 1. januar 2017...................................... 1.000.000 

Egenkapital 31. december 2017.............................. 1.000.000 

Langfristede gældsforpligtelser 
1/1 2017 
gæld i alt 

31/12 2017 
gæld i alt 

Kommunekredit........................ 16.331.657 15.797.702 

16.331.657 15.797.702 

Overført 
overskud 

Afdrag 
næste år 

549.984 

I alt 

979 .499 1 . 979 .499 

979 .499 1. 979 .499 

Restgæld 
efter 5 år 

12.877.318 

549.984 12.877.318 

Eventualposter mv. 

Eventualforpligtelser 
Langeland Affald ApS' eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige forpligtelser 
samt forpligtelser vedrørende indgåede entrepriseaftaler. 

Hæftelse i sambeskatningen 
Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den 
sambeskattede koncern for de skatter, som vedrører koncernens sambeskattede indkomst. 

Moderselskabet Langeland Forsyning A/S er administrationsselskab i sambeskatningen. Skyldig 
skat af koncernens sambeskattede indkomst udgør O tkr. pr. balancedagen. 

Note 

5 

6 
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NOTER 

Note 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Ingen. 

7 

Nærtstående parter 
Langeland Affald ApS' nærtstående parter omfatter følgende: 

Bestemmende indflydelse 
Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207A, 5900 Rudkøbing, der er modervirksomhed. 
Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, der ejer samtlige kapitalandele 
Langeland Forsyning A/S. 

Transaktioner med nærtstående parter 
Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller 
omkostningsdækkende basis. Der har i 2017 været samhandel med Langeland Forsyning A/S. 

8 

Koncern 
Selskabet indgår i koncernregnskabet for Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207 A, 5900 
Rudkøbing, hvilket er selskabets ultimative modervirksomhed. 

Koncernregnskabet kan rekvireres på Langeland Forsyning A/S' hjemmeside med følgende 
adresse: 

http://www.langeland-forsyning.dk/ 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Langeland Affald ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn 
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse 
c. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Hvile-i-sig-selv 
Selskabet 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 
selskabets 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 selskabet afholdte omkostninger til indsamling, distribution, administration, 
afskrivninger, finansiering og skat. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Nettoomsætningen ved indsamling og håndtering af affald indregnes i resultatopgørelsen i takt med 
leveringen. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. 

Nettoomsætningen reguleres med en eventuel over-/ underdækning. 

Produktionsomkostninger 
Produktionsomkostninger omfatter alle omkostninger vedrørende indsamling og håndtering af affald, 
herunder viderefakturerede lønninger fra moderselskab, afskrivninger, lokaleomkostninger, miljø og 
udvikling m.v., der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Under regnskabsposten hører endvidere 
reparation og vedligeholdelse af produktionsaktiver. 

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, tab på debitorer mv. 
samt afskrivninger vedrørende aktiver, der benyttes til administration. 

Andre driftsomkostninger 
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets 
aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, 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 acontoskatteordnin 
gen 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 resultatop 
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der 
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

BALANCEN 

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, der omfatter materiel til indsamling og håndtering affald, 
måles til oprindelige anskaffelsessummer med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Der afskrives ikke på materielle anlægsaktiver under udførelse. Først når anlægget er udført, 
påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. 

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: 

Brugstid Restværdi 

Bygninger . 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar . 

50 år 
7-20 år 

0% 
0% 

Fortjeneste eller tab ved salg 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 driftsomkostninger. 

Finansielle anlægsaktiver 
Finansielle anlægsaktiver omfatter andre kapitalandele der måles til kostpris. I tilfælde, hvor 
kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke må 
les til dagsværdi, 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 regnskabsmæssige værdi. 

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. 



IBDO 16 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

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 beløb er mindre end omkostningerne ved aktiviteterne med 
indsamling og håndtering af affald, indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende i det omfang 
underdækningen forventes opkrævet. 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter 
følgende 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 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 frem 
tidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatte 
enhed. 

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 
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med 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. 

Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi. 

Overdækning 
Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb er større end omkostningerne ved aktiviteterne med 
indsamling og håndtering af affald, indregnes forskellen i balancen som et gældforpligtelse i det 
omfang overdækningen forventes afviklet. 

Periodeafgrænsningsposter, passiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende 
indtægter i de efterfølgende år. 


