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H«by  Vaevark  A.rn.b.a.

LedeNsespåtegnNng

Bestyre]sen  og driftschefen  har  dags  dato  behandlei,  og vedl;aget  årsrapporten  for 2017/2018
for Hørby  Varmeværk  A.m.b.a.

Årsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven,  vedta,gteme  og varmefor-
syningsloven.

Vi  anser  den  valgte  regnskabspraksis  for 1qensigtemeessig.  Årsregnskabet  giver  efter  vor  opfat-
telse  et retvisende  bille'de  af selskabets  aktiver  og  passiver,  den  finansielIe  stilliiig  samt  resul-
tatet.

Vi  indstiller  årsrapporten  til  generalforsamlingens  godkendelse.

Hørby,  den  19.  marts  2019

DxiftscThef

Eestyrelse

i  lne  Jerisen '  'Brlan T'homaseri Steen

i:]  /'

Hen'rikHansen  Eriksen
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Hørby  Varmeværk  A.m.b.a.

Den  uafhængige  revisors  erklæring

Til  andelshaverne  i Hørby  Varmeværk  A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hørby  Varmeværk  A.m.b.a. for regnskabsåret  01.10.17,-

31.12.18, der omfatter resu]tatopgørelse,  balance og noter, herunder  anvendt  regnskabsprak-

sis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, vedtægt,erne  og varmeforsyningslo-
ven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billedes af selskabets aktiver,  pas-

siver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter  for

perioden 1. oktober 2017 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven,
vedtægi.erne  og varmeforsyningsloven.

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 erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsre(gnskabet".  Vi

er uafhængige af selskabets i ovezenssternmelse 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 forpligi.elser 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  binede  i

overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne  og varmeforsynings1oven.  Ledelsen

har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig  for at udar-

bejde et årsregnskab udenvæsentlig  fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser  ener

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 det.e er relevant,  sarnt  at

udarbejde årsregnskabet på gnandlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre  le-

delsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstine driften ener ikke har  andet  realistisk

alternativ  end  at gøre dette.
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Hørby  Varmeværk  A.m.b.a.

Den  uafhængige  revisors  erklæring

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 erklæring  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 overenssternrnelse 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  betragi,es

som væsentlige, hvis det med rimelighed  kan forventes, at de enkeltvis ener samlet  har  indfly-

delse på de økonorniske beslutninger,  som regnskabsbrugerne  træffer  på grundlag  af  årsregn-

skabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale  standarder  om  revi-

sion og de yderligere krav, der er gældende  i Danmark, foretager vi faglige vurderinger  og  op-

retholder  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 tilstrækkeligl  og egnet til at danne  grundlag

for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af  be-

svigelser er højere end ved væsentlig  fejlinformation  forårsaget af fejl, idet besvigelser  kan

omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste  udeladelser, vildledning  ener tilside-

sættelse  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  ud-

trykke  en  konklusion  om  effektiviteten  af  selskabets  interne  kontrol.

ø Tager vi stilling  til, om den regnskabspraksis,  som er anvendt af ledelsen, er passende,  samt

om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede  oplysninger, som ledelsen har udarbejdet,  er

rimelige.

*  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet  på grundlag af regnskabsprin-

cippet  om fortsat drift  er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis

er væsentIlig usikkerhed  forbundet  med begivenheder  ener forhold, der kan skabe betydelig

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

usikkerhed, skal vi i vores erklæring gøre opmaerksom på oplysninger  herom i årsregnskabet

ener, hvis sådanne oplysninger  ikke er tilstrækkelige,  modificere  vores konklusion. Vores

konklusioner  er baseret på det revisionsbevis,  der er opnået frem til datoen for vores  erklæ-

ring. Fremtidige  begivenheder  ener forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere  kan

fortsætl;e  driften.
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Hørby  Varmeværk  A.m.b.a.

Den  uafhængige  revNsoys erklæring

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

der noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner  og

begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende  billede  heraf.

Vi kornmunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte ornfang  og den  tids-

mæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder

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

Udtalelse  om  bestyrelsens  beretning

Ledelsen  er ansvarlig  for bestyrelsens  beretning.

Vores konklusion om årsregnskabet ornfatter ikke bestyrelsens beretning,  og vi udtrykker  in-

gen form  for konklusion  med  sikkerhed  om bestyrelsens  beretning.

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

ning og-i den forbindelse overveje, om bestyrelsens beretning er væsentligt  inkonsistent  med

årsregnskabet ener vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes  at indeholde
veesentlig  fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om bestyrelsens beretning indeholder krævede  oplys-

ninger i henhold til årsregnskabsloven, vedtægterne  og  varmeforsynings1oven,

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsens  beretning  er i OVerenS-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overenssternmelse  årsregnskabsloven,  ved-

tægterne og varmeforsyningsloven. Vi har ikke fundet væsentlig  fejlinformation  i bestyrelsens
beretning.

Frederikshavn,  den  19.  marf.s  2019

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionsparl;nerse1skab

Søren  Rasmussen

Statsaut.  revisor

[3EIEnHOLm
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Hørby  Varmeværk  A.m.b.a.

Ledelsesberetning

Aktivitet

Selskabets hovedformål er på bedst og billigst måde at levere den fornødne  varme  til  andels-

havere og forbrugere. Formålet er desuden at etablere f'ernvarmeanlæg,  samt gennem  disse

anlæg  at drive  f'ernvarmeforsyning  i Hørby.

Økonomisk  udvikling

Resultatopgørelsen for tiden 01.10.17-31.12.18 udviser et resultat på DKK -122.538 mod  DKK

490.039 for tiden 01.10.16-30.09.17. Balancen viser en egenkapital  på  DKK  793.561.

Hændelser  efter  regnskabsårets  afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning  ikke indtruffet  begivenheder, som vil kunne  forrykke

vurderingen  af den  økonomiske  stilling.
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Hørby  Varmeværk  A.m.b.a.

Resultatopgørelse

Note

2017/18

DKK

2016/17

DKK

v Indtægter

2 Driftsomkostninger

a Persona1eomkostninger

Bruttofortjeneste

4 Adrninistration

Resultat  før  afskrivninger

Afskrivninger

Resultat  af  ordinær  drift

Fortjeneste  salg  materiene  anlaegsaktiver

Årets  resultat  I/S  Transmissions1edningen  af  September

2013

Resultat  før  finansielle  poster

5 Finansiene  poster

Årets  resultat

7.657.769

4.558.679

1.57  4.645

1.524.445

494.062

1.030.383

820.359

210.024

o

-29.339

180.685

- 303.223

-122.538

6.605.865

3.605.176

1.206.437

1.794.252

369.601

1.424.651

719.336

705.315

29.833

-5.073

730.075

-240.036

490.039

0verskudsdisponering:

Årets  resultat

Overført  til  indregning  fra  tidligere  år

-122.538

646.099

523.561

490.039

356.060

846.099

Der  anvendes  således:

Overført  til  indregning  i næste  års  priser

Henlæggelse  til  renovering  af  ledningsnet

323.561

200.000

523.561

646.099

200.000

846.099

ClEIEr?HOLrn
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Balance

Hørby  Varmevaark  A.m.b.a.

AKTIVER

Note

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

ei Bygning  og  ledningsnet

Materielle  anlægsaktiver

6.880.012

6.880.012

6.357.141

6.357.141

Kapitalindskud  I/S  Transmissionsledning  af September

2013 17.049 46.388

Finansielle  anlægsaktiver 17.049 46.388

Anlægsaktiver  i alt 6.897.061 6.403.529

Varelager 98.032 132.089

Varebeholdninger 98.032 132.089

7 Tilgodehavender

Dansk  Fjernvarmes  Handelsselskab,  andelsindskud

1.278.173

o

803.012

5.000

Tilgodehavender 1.278.173 808.012

s Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver

Aktiver

10.716

10.716

1.386.921

8.283.982

34.035

34.035

974.136

7.377.665

€ EIE:nHClLm
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Balance

Hørby  Varmeværk  A.m.b.a.

Note

PASSIVER

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

Kapitalindestående

Henlæggelse  til  renovering  af  ledningsnet

Overførsel  til  indregning  i næste  års  varmeprisdannelse

Egenkapital

g Langfristede  gældsforp1igtigelser

Langfristede  gældsforpligtigelser

Kortfristet  del  af  langfristede  gældsforpligtigelser

10 Gæld  til  kreditinstitutter

1l  Anden  gæld

Kortfristede  gæ1dsforpligtigelser

Gældsforp1igtigelser

Passiver

70.000 70.000

400.000 200.000

323.561 646.099

793.561  916.099

4.720.811 5.472.502

4.720.811  5.472.502

483.000 471.700

1. 331.017  g

955.593 517.364

2.769.610  989.064

7.490.421  6.461.566

8.283.982  7.377.665

12 Pantsætninger  og  sikkerhedssti11elser
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Hørby  Varmeveerk  A.m.b.a.

Noter

1.  Indtægter

Varmesalg

Fast  afgift  og  målerleje

Gebyrer  m.m.

I/S  Txansmissionsledning  af  September  2m3

Diverse  indtægter

Leje  TT-netværk

I alt

2017  /18

DKK

2.051.914

1.655.830

16.100

3.897.303

800

35.822

7.657.769

2016/17

DKK

1.534.265

1.366.414

16.300

3. 649.708

4. 400

34.778

6.605.865

2. Driftsomkostninger

Forbrug'  af  halm

Regulering  lager

Forbrug  af  biobrændsel  og  flis

Kornaffald

Analyser  og  rapporter

Energisparekøb

Punktafgifter

Lys,  kraft  og  vand

Vedligeholdelse  af  anlæg,  bygninger  og  ledningsnet  mv.

Renovation,  rniljøafgift  m.v.

Mindre  anskaffelser

Transport/fragt

I alt

3.055.584

34.057

346.379

18.888

53.315

81.705

231.636

305.894

277.079

48.948

59.549

45.645

4.558.679

2. 570.748

60.925

71.793

o

o

164.462

96.090

245.976

372.247

17.035

o

5.900

3. 605.176

3. Personaleomkostninger

Lønninger

Formandsgage

Andel,  Dybvad  Varmevæyk

Pensioner

Sociale  udgifter

Arbejdstøj

I alt

1.852.913

27.600

-538.987

194.979

28.364

9.776

1.434.291

22.080

-435.425

155.324

28.669

1.498

1.574.645  1.206.437

[3 € IEr?HOLm
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Hørby  Varmeværk  A.m.b.a.

4. Administration

Forsil«inger

Kontingent

Abonnement  EDB  anlæg

Kontorartikler

Revision

Advokat-  og  inkassoomkostninger

Porto  og  gebyrer

Rejser  og  messer

Møder,  generalforsamling  m.m.

Annoncer

Dekoration

Gaver

Tab  på  debitorer

Telefon.

Kørsel

EDB-udgifter  vedr.  løn

Blade  og  tidskrifter

Renovation

Diesel/gaso1ie/benzin

Fusion:  De  seks  søstre

I alt

5. Finansielle  poster

Kreditfozeninger

Kassekredit

Garantiprovision

Kurstab

Kreditorer

Finansielle  indtægt.er

I alt

€ €:lEnHOLm
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Noter

2017/18

DKK

2016/17

DKK

153.696

40.215

54.297

13.591

46.800

-1.813

17.774

879

40.979

2.375

600

2.172

o

37.287

52.903

4.890

4.005

4.320

14.093

4.999

494.062

124.112

33.995

o

43.951

45.200

o

12.363

o

23.420

o

o

6.295

30.348

14.563

35.354

o

o

o

o

o

369.601

152.059

10.069

33.500

1M.650

o

310.278

7.055

303.223

128.825

3.060

'18.143

91.720

664

242.412

2.376

240.036
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Hørby  Varmeværk  A.m.b.a.

Noter

6. Bygning  og  ledningsnet

Udgifi,

1994/95:

1996/97:

1997/98:

1999/00:

2000/01  :

2001/02:

2001/02:

200'1/02:

2003/04:

2004/05:

2005/06:

2006/07:

2007/08:

2008/09:

2009/10:

2010/11:

2011/12:

2013/14:

2014/15:

2015/16:

2016/17:

2017/18:

1.200.000

42.218

61.654

37.090

59.726

2.684.093

3.729.295

135.000

1.468.110

800.000

355.861

504.270

533.000

2.268.456

376.848

1.496.193

187.573

869.081

358.741

156.100

294.599

1.343.230

I alt 18.961.138

Tidligere

afskrevet

1.080.000

42.218

61.654

37.090

59.726

2.080.173

3.729.295

135.000

1.272.362

480.000

195.723

271.050

218.847

778.943

121.611

375.644

45.018

202.783

47.655

19.328

6.645

11.260.765

Årets

afskrivninger

167.756

122.343

50.000

22.241

31.518

28.416

118.266

23.553

78.260

9.379

72.424

26.253

15.800

34.966

19.184

820.359

Bogført  vtæzdi

120.000

436.162

73.406

270.000

137.897

201.703

285.737

1.371.246

231.686

1.042.289

133.176

593.871

284.833

120.972

252.988

1.324.046

6.880.012

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

7. Tilgodehavender

Udestående  hos  forbrugere

Periodeafgrænsningsposter

Andre  tilgodehavender

Andre  tilgodehavender,  incasso

Tilgodehavende  moms

I alt

586.059

13.640

404.141

110.238

164.095

1.278.173

245.707

40.011

459.561

57.733

803.012

€ EIEr?HOLrn
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Hørby  Varmevaerk  A.m.b.a.

8. Likvide  beholdninger

Kasse

Sparekassen  Vendsyssel

Spar  Nord  Bank

I alt

9. Langfristede  gældsforpligtigelser

Kommunekredit  1,11%

Kommunekredit  O,42%

Kommunekredit  O%

Kommunekredit  2,53%

Kommunekredit  2,59%

Kommunekredit  IJI%

Kursregulering

Kortfristet  del

I alt

IO.  Gæld  til  kreditinstitutter

Spar  Nord

I alt

[3E1EnHC1Lm
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Noter

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

1.567

9.149

o

10.716

25

4.251

29.759

34.035

711.202

489.572

o

2.398.994

1.389.292

781.293

5.770.353

566.542

5.203.811

483.000

4.720.811

797.470

732.056

137.192

2.600.842

1.481.770

876.063

6.625.393

681.191

5.944.202

471.700

5.472.502

1.331.017

1.331.017

o

o
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Hørby  Varmeværk  A.m.b.a.

Noter

31.12.18

DKK

31.12.17

DKK

11.  Anden  gæld

Arsopgørelser

Leverandørgæld

Skyldig  moms

Periodeafgraensningsposter

Skyldig  A-skat  m.v.

Depositum

I alt

o

831.760

o

67.340

48.993

7.500

955.593

51.682

339.340

23.441

31.988

63.413

7.500

517.364

12.  Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

Til  sikkerhed  for  menemværende  med  pengeinstitut  er  deponeret  følgende:

DKK  4.000.000  ejerpantebrev  i ejendomrnen  Hjørringvej  IOI,  9300  Sæby.

Varmeværket  er interessent  i I/S Transmissions1edningen  af September  2013 og hæfter  solida-

risk  for  de  forpligligelser,  der påhviler  interessentselskabet.

G«:lEr?HOLm
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Hørby  Varmeværk  A.m.b.a.

Noter

13.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for Hørby Varmeværk A.m.b.a. for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse

med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaberiregnskabsk1asse  B med  tilpasninger  ef-

ter  vedtægterne  og  varmeforsyningsloven.

Årsregnskabet er aflagt efter sarnme regnskabspraksis som sidste år og aflægges  i danske  kro-

Virksomheden  har ændret regnskabsår fra 01.10-30.09 til kalenderåret. Første  regnskabsår  efter

omlægningen  udgør  perioden  01.10.17-31.12.18.

Generelt  om  indregning  og  måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen  i taki. med at de indt'enes. Herudover  indregnes  vær-

direguleringer  af finansiene aki.iver og forpligi.igelser, der måles til dagsværdi ener amortiseret

kostpris. Endvidere  indregnes  i resultatopgørelsen alle omkostninger,  der er afholdt for  at  opnå

årets indtjening,  herunder  afskrivninger,  nedskrivninger  og hensatte forpligtigelser  samt  tiToa-

geførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere  har  været  ind-

regnet  i resultatopgørelsen.

Aktiver  indregnes i balancen, når det er sandsynligt  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  selskabets,  og  aktivets  værdi  kan  måles  pålideligt.

Forpligtigelser  indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige  økonorniske  fordele

vil  fragå  selskabets,  og  forpligtigelsens  værdi  kan  måles  pålideligt.

RESULT  ATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen  indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering  og risikoovergang  til  køber

har fundet  sted inden årets udgang. Net.oomsætningen  indregnes ekskl. moms og  med  fradrag

af rabatter  i forbindelse  med  salget.

Omkostninger  til  vareforbrug

Omkostninger  til vareforbrug  omfatter  varekøb  med  fradrag  af  rabatt.er.

[3EIEar?HC1Lm
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Hørby  Varmeværk  A.m.b.a.

Noter

Andre  eksterne  omkostninger

Andre eksterne omkostninger ornfatter ornkostninger til salg, reklarne, adrninistration,  lokaler,

tab  på  debitorer  mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger  og øvrige lønrelaterede  omkostninger,  herunder  sy-

gedagpenge  til  virksomhedens  ansatte  med fradrag af lønrefusioner  fra det offentlige.

Indtægter  af  kapitalandele  i associerede  virksomheder

For kapitalandele i associerede virksornheder, der måles efter indre værdis  metode,  indregnes

andelen af virksornhedens resultat i resultatopgørelsen  efter elirninering af urealiserede  interne

gevinster og tab og med fradrag af eventuel af- og nedskrivninger af goodwill.  For  associerede

virksomheder  elirnineres  interne  gevinster  og  tab  alene  forholdsmæssigl.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder ornfatter ligeledes gevinster og  tab  ved

salg  af  kapitalandele.

Finansielle  indtægter  og  omkostninger

Finansielle indtægter  og omkostninger indregnes  i resultatopgørelsen  med de beløb,  der  ved-

rører regnskabsåret.  Finansielle  poster  ornfatter  renteindtægter  og -omkostninger,

Skat  af  årets  resultat

Hørby  Varmeværk  A.m.b.a.  er  ikke  skattepligtig.

BALANCEN

Materielle  anlægsaktiver

Materiene anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrund1aget er kostpris med fradrag af forventet restværdi  efter  afsluttet  brugstid.

Kostprisen ornfatter anskaffelsesprisen samt ornkostninger direkte tilknyttet  anskaffelsen  indtil

det  tidspunkt,  hvor  aktivet  er  klar  til  at  blive  taget  i brug.

GEIEnHOljTl
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Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende  vurdering af aktivernes  forvende

brugstider:

Produktionsanlæg  og  ledningsnet 10-25  år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materiene anlægsaki.iver  opgøres  som forskenen menem

salgspris med fradrag af salgsornkostninger og den regnskabsmæssige  værdi  på salgstids-

punkt.et. Fortjeneste ener tab indregnes i resultatopgørelsen  under andre  driftsindtægter/andre

driftsornkostninger.

Kapitalandele  i associerede  virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter indre  værdis  metode,  hvil-

ket indebærer,  at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige  andel  af virksomhedemes

regnskabsrnæssige  indre  værdi.

Den forholdsmæssige  andel af associerede virksomheder  regnskabsmæssige  indre  værdi,  er

opgjort  efter  virksomhedens  egen  regnskabspraksis,  der  frejngår  af de øvrige  afsnit.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde,  hvor  nettorealisationsvær-

dien  er lavere  end  kostprisen,  nedskrives  til  denne  lavere  værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til arnortiseret kostpris, hvilket saedvanhgvis svarer  til  nominel  værdi.

Værdien  reduceres  med  nedskrivning  til  imødegåelse  af  forventede  tab.

Nedskrivninger til tab opgørelse på grundlag af en individuel  vurdering af de enkelte  tilgode-

havender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under akt.iver ornfatter afholdte ornkostninger  vedrø-

rende  efterfølgende  regnskabsår.

€ € lEnHOLm
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Gældsforpligtelser

Finansiene gæ1dsforp1igi.ige1ser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne  provenu  med  fra-

drag af afholdte transaktionsornkostninger. I efterfølgende  perioder  måles de finansielle  forplig-

tigelser til arnortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi  ved anvendelse  af  den

effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle  værdi  indregnes  i re-

sultatopgørelsen  over  låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til arnortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til  lånets rest-

gæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld  beregnet som lånets under-

liggende kontantværdi på 1åneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden  fore-

taget  afskrivning  af lånets kursregulering  på optage1sestidspunktet.

Andre gæ1dsfo@ligi.igelser, som omfatter gæld til leverandører,  tillmyttede  og associerede  virk-

somheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket  sædvanligvis  svarer  ti]  no-

minel  værdi.

[3EIEr?HOLm
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