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Vestforsyning Vind A/S

Selskabsoplysninger m.v.

Selskabet

Vestforsyning Vind A/S

Nupark 51

7500 Holstebro

Telefon: 96127300

Hjemmeside: www.vestforsyning.dk

E-mail: vestforsyning@vestforsyning.dk

Hjemsted: Holstebro

CVR-nr.: 38 77 47 19

Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Direktion

Adm. direktør Christian Hagelskjær

Bestyrelse

Formand Pernille Rüsz Bloch

Næstformand Karsten Filsø

Per Tolstrup Albertsen

Søren Boel Olesen

Ole Gade

Finn Orvad

Bjarne Sørensen

Rasmus Gamst Beltofte

Thomas Nørholt Jensen

Kamilla Stuhr Sønderup

Erik Frost Hansen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Vestforsyning Vind A/S

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 for Vestforsyning

Vind A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.21 og resultatet af selskabets aktiviteter og penge-

strømme for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de for-

hold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 25. april 2022

Direktionen

Christian Hagelskjær
Adm. direktør

Bestyrelsen

Pernille Rüsz Bloch
Formand

Karsten Filsø
Næstformand

Per Tolstrup Albertsen

Søren Boel Olesen Ole Gade Finn Orvad

Bjarne Sørensen Rasmus Gamst Beltofte Thomas Nørholt Jensen

Kamilla Stuhr Sønderup Erik Frost Hansen
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Vestforsyning Vind A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Vestforsyning Vind A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vestforsyning Vind A/S for regnskabsåret  01.01.21 -

31.12.21, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgø-

relse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-

skabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.21 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pen-

gestrømme for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 i overensstemmelse med årsregnskabs-

loven.

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 International Ethics

Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd

(IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt

vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattel-

se, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion.

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 le-

delsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet rea-

listisk alternativ end at gøre dette.
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Vestforsyning Vind A/S

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 væsent-

lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspå-

tegning 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 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 be-

svigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildled-

ning 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 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 udar-

bejdet, 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 revisions-

bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe

betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en

væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger

herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere

vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem

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

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
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Vestforsyning Vind A/S

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-

under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-

ner 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, her-

under eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin-

gen 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 oplys-

ninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-

lovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Skive, den 25. april 2022

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Jesper K. Viborg

Statsaut. revisor
MNE-nr. mne35413
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Vestforsyning Vind A/S

Ledelsesberetning

HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtal

Beløb i t.DKK 2021 2020 2019 2018

Resultat

Nettoomsætning 20.752 15.831 20.152 19.444

Bruttofortjeneste 11.717 6.860 11.202 11.085

Resultat af primær drift 11.243 6.428 10.848 10.787

Finansielle poster i alt -340 -423 -501 -602

Resultat før skat 10.903 6.005 10.347 10.185

Årets resultat 8.504 4.684 8.071 7.945

Balance

Samlede aktiver 80.452 79.744 88.566 93.028

Investeringer i materielle anlægsaktiver 0 0 0 88.940

Egenkapital 61.388 59.268 65.072 67.945

Pengestrømme

Nettopengestrømme fra:

Driften 12.386 10.206 13.302 11.307

Investeringer 0 0 0 -88.940

Finansiering -10.104 -14.122 -13.832 82.580

Årets pengestrømme 2.282 -3.916 -530 4.947
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Vestforsyning Vind A/S

Ledelsesberetning

Nøgletal

2021 2020 2019 2018

Rentabilitet

Egenkapitalens forrentning %14,1 %7,5 %12,1 %23,4

Afkast af investeret kapital %14,4 %7,9 %12,2 %11,6

Soliditet

Soliditetsgrad %76,3 %74,3 %73,5 %73,0

Definitioner af nøgletal

Egenkapitalens forrentning:
Årets resultat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

Bruttomargin:
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning

Afkast af investeret kapital:
EBITA x 100

Gns. investeret kapital ekskl. goodwill

EBITA:
Resultat af primær drift med tillæg af af- og

nedskrivninger på goodwill.

Investeret kapital ekskl. goodwill:

Summen af driftsmæssige immaterielle og materielle

anlægsaktiver (ekskl. goodwill) samt nettoarbejds-

kapital.

Soliditetsgrad:
Egenkapital ultimo x 100

Samlede aktiver
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Vestforsyning Vind A/S

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Vestforsyning Vind A/S’ formål er at eje og drive vindmølleparken i Gedmose i Holstebro

Kommune.

Selskabet indgår i Vestforsyning koncernen og er et 80% ejet datterselskab af Vestforsyning

Erhverv A/S.

Usikkerhed ved indregning og måling

Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold

Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.21 - 31.12.21 udviser et resultat på t.DKK 8.504 mod t.DKK

4.684 for tiden 01.01.20 - 31.12.20. Balancen viser en egenkapital på t.DKK 61.388.

Selskabets resultat er lidt under forventet, hvilket skyldes en lavere produktion, som delvist

er udlignet af højere elpriser end budgetteret i 2. halvår 2021. 

Tilskuddet, som modtages, er bundet op pr. produceret kwh. Det er derfor ikke mistet, men

er blot forskudt til senere år ift. budgettet. Denne forskydning udgør for 2021 DKK 4,1 mio.

 

Forventet udvikling

Der forventes et resultat, som er højere end i 2021, hvor den største usikkerhedsfaktor er

elprisen og vindåret.
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Vestforsyning Vind A/S

Ledelsesberetning

Finansielle risici

Selskabet er ikke eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveau i stor

 udstrækning. Kon cernen følger en bestyrelsesgodkendt finanspolitik, der opererer med en

lav risikoprofil, således valuta-, rente- og kreditrisici minimeres og styres centralt i form af en

 koordineret likviditetsstyring og låneopta gelse, herunder kapitalfrembringelse og placering

af overskudslikviditet.

Det er koncernens politik, at kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet

styres centralt og koordineret. Koncernen har endvidere et mål for likviditetsberedskabet i

form af overskudslikviditet og kreditrammer i pengeinstitutter.

Koncernens anvendelse af afledte finansielle instrumenter, er reguleret gennem en skriftlig

 politik ved taget af bestyrelsen samt af interne forretningsgange, der bl.a. fastlægger

 beløbsgrænser samt hvilke af ledte finansielle instrumenter, der kan anvendes. De anvendte

finansielle instrumenter er renteswaps samt fast og variabelt forrentede l ån.

 

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Vestforsyning Vind A/S

Resultatopgørelse

2021 2020

Note t.DKK t.DKK

Nettoomsætning 20.752 15.831

Produktionsomkostninger -9.035 -8.971

Administrationsomkostninger -474 -432

Resultat af primær drift 11.243 6.428

Finansielle omkostninger -340 -423

Resultat før skat 10.903 6.005

1 Skat af årets resultat -2.399 -1.321

Årets resultat 8.504 4.684

Forslag til resultatdisponering

Forslag til udbytte for regnskabsåret 9.576 6.384

Overført resultat -1.072 -1.700

I alt 8.504 4.684
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Vestforsyning Vind A/S

Balance

AKTIVER

31.12.21 31.12.20

Note t.DKK t.DKK

Produktionsanlæg og maskiner 73.110 77.090

2 Materielle anlægsaktiver i alt 73.110 77.090

Andre værdipapirer og kapitalandele 242 242

Finansielle anlægsaktiver i alt 242 242

Anlægsaktiver i alt 73.352 77.332

Andre tilgodehavender 327 299

Periodeafgrænsningsposter 3.990 1.612

Tilgodehavender i alt 4.317 1.911

Likvide beholdninger 2.783 501

Omsætningsaktiver i alt 7.100 2.412

Aktiver i alt 80.452 79.744
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Vestforsyning Vind A/S

Balance

PASSIVER

31.12.21 31.12.20

Note t.DKK t.DKK

Selskabskapital 11.400 11.400

Overført resultat 40.412 41.484

Forslag til udbytte for regnskabsåret 9.576 6.384

Egenkapital i alt 61.388 59.268

Hensættelser til udskudt skat 5.898 4.976

Hensatte forpligtelser i alt 5.898 4.976

Gæld til kreditinstitutter 7.871 11.676

Langfristede gældsforpligtelser i alt 7.871 11.676

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 3.803 3.718

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1 1

Selskabsskat 1.476 90

Anden gæld 15 15

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 5.295 3.824

Gældsforpligtelser i alt 13.166 15.500

Passiver i alt 80.452 79.744

3 Eventualforpligtelser

4 Nærtstående parter
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Vestforsyning Vind A/S

Egenkapitalopgørelse

Beløb i t.DKK

Selskabs-

kapital

Overført

resultat

Forslag til

udbytte for

regnskabsår

et

Egenkapital

i alt

Egenkapitalopgørelse for 01.01.21 -

31.12.21

Saldo pr. 01.01.21 11.400 41.484 6.384 59.268

Betalt udbytte 0 0 -6.384 -6.384

Forslag til resultatdisponering 0 -1.072 9.576 8.504

Saldo pr. 31.12.21 11.400 40.412 9.576 61.388
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Vestforsyning Vind A/S

Pengestrømsopgørelse

2021 2020

Note t.DKK t.DKK

Årets resultat 8.504 4.684

5 Reguleringer 6.719 5.724

Forskydning i driftskapital

Tilgodehavender -2.406 925

Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 -706

Pengestrømme fra driften før finansielle poster 12.817 10.627

Betalte renteomkostninger og lignende omkostninger -340 -421

Betalt selskabsskat -91 0

Pengestrømme fra driften 12.386 10.206

Betalt udbytte -6.384 -10.488

Afdrag på gæld til kreditinstitutter -3.720 -3.634

Pengestrømme fra finansiering -10.104 -14.122

Årets samlede pengestrømme 2.282 -3.916

Likvide beholdninger ved årets begyndelse 501 4.417

Likvide beholdninger ved årets slutning 2.783 501

Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres således:

Likvide beholdninger 2.783 501

I alt 2.783 501
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Vestforsyning Vind A/S

Noter

2021 2020

t.DKK t.DKK

1. Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 1.477 82

Årets regulering af udskudt skat 922 1.239

I alt 2.399 1.321

2. Materielle anlægsaktiver

Beløb i t.DKK

Produktionsan-

læg og maski-

ner

Kostpris pr. 01.01.21 88.698

Kostpris pr. 31.12.21 88.698

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.21 -11.608

Afskrivninger i året -3.980

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.21 -15.588

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.21 73.110
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Vestforsyning Vind A/S

Noter

3. Eventualforpligtelser

Andre eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige  selskaber i koncernen og hæfter forholdsmæssigt for

selskabsskatter  for de sambeskattede selskaber.

4. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse Grundlag for indflydelse

Vestforsyning Erhverv A/S, Holstebro Moder

Vestforsyning A/S, Holstebro Ultimativ moder

Selskabet indgår i koncernregnskabet for modervirksomheden Vestforsyning A/S, Holstebro.

2021 2020

t.DKK t.DKK

5. Reguleringer til pengestrømsopgørelse

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 3.980 3.980

Finansielle omkostninger 340 423

Skat af årets resultat 2.399 1.321

I alt 6.719 5.724
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Vestforsyning Vind A/S

Noter

6. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-

skabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

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 ligele-

des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

flyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,

når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 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 regn-

skabspost.

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.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med færdiggørelsen

af tjenesteydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte ar-

bejder, opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen (produktionsmetoden).

Produktionsomkostninger

I produktionsomkostninger indregnes omkostninger, der direkte eller indirekte afholdes for at

opnå årets nettoomsætning, herunder råvarer og hjælpematerialer, løn og gager samt leasing

af og af- og nedskrivninger på anlægsaktiver, som anvendes i produktionsprocessen.

19



 

 

 

Vestforsyning Vind A/S

Noter

6. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og ad-

ministration, herunder løn og gager til det administrative personale og ledelse samt omkost-

ninger til kontorlokaler, kontoromkostninger, tab på debitorer m.v. samt leasing af og af- og

nedskrivninger på anlægsaktiver, der anvendes til administrative forhold.

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

t.DKK

Produktionsanlæg og maskiner 20 9.100

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 finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat

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

kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de

sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil

modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksom-
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heder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt over-

skud. 

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter produktionsanlæg og maskiner.

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.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår

af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på

salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

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 selskabets 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. Ka-

pitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendel-

sen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet el-

ler aktivgruppen efter endt brugstid.
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Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 

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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Kapitalandele, der ikke er klassificeret som tilknyttede virksomheder, associerede virksom-

heder eller kapitalinteresser, og som ikke handles på et aktivt marked, måles i balancen til

kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skat-

tepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat

under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.
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Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle

mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indreg-

nes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskriv-

ningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksom-

hedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller

skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter for-

skellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte an-

vendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne rea-

liseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremti-

dig indtjening.

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.

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 gæl-

dens pålydende værdi.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra drif-

ten, investeringer og finansiering samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke kontante driftsposter,

betalte selskabsskatter og ændringer i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringer omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virk-

somheder og finansielle aktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg af immaterielle og

materielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansiering omfatter ændringer i selskabets aktiekapital og omkostninger

forbundet hermed og finansiering fra udbetalt udbytte til ejerne, samt optagelse af og afdrag

på langfristede gældsforpligtelser. 
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Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger.
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