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Midtjyske  Jernbaner  Drift  A/S

Selskabsoplysninger  m.v.

Selskabet

Midtjyske  Jernbaner  Drift  A/S

Banegårdsvej  2

7620  Lemvig

Danmark

Telefon:  97 82 32 22

Telefax:  97 81 08 IO

Hjemmeside:  www.mjba.dk

Hjemsted:  Lemvig  Kommune

CVR-nr.:  31 48 54 60

Regnskabsår:  OI.OI  - 31.12

Direktion

Direktør  Martha  Vrist

Bestyrelse

Formand  Arne  Lægaard

Næstformand  Niels  Viggo  Lynghøj  Christensen

Morten  Pedersen  Flæng

Torben  Nørregaard

Jens  Kristian  Hedegaard

Erik  Flyvholm

Michael  Clemmensen

Connie  Kammersgaard  Thomsen

Revision

Beierholm
Staksautonseiet  RevrsionspaitneiseIskab
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Mtdtjyske  Jernbaner  Drift  A/S

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt  årsrapporten  for regnskabsåret  01.01.19 - 31.12.19 for Midtjyske

Jernbaner  Drift  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. 31.12.19 og resultatet  af selskabets  aktiviteter  for  regn-

skabsåret  01.01.19  - 31.12.19.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter vores opfattelse  en retvisende  redegørelse  for  de

forhold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indstines  til  genera1forsamlingens  godkendelse.

Lemvig,  den  25.  juni  2020

Direktionen

Martha  Vrist

Dnektør

Bestyrelsen

Arne  Lægaard

Formand

Niels  Viggo  Lynghøj

Christensen

Næstformand

Morten  Pedersen  Flæng

Torben  Nørregaard Jens  Kristian  Hedegaard Erik  Flyvholrn

Michael  Clemmensen Connie  Kammersgaard

Thomsen
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Midtjyske  Jernbaner  Drift  A/S

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  kapitalejeren  i Midtjyske  Jernbaner  Drift  A/S

Konklusion

Vi  har  revideret  årsregnskabet  for Midtjyske  Jernbaner  Drift  A/S  for regnskabsåret  01.01.19  -

31.12.19,  der omfatter  resultatopgørelse,  balance,  egenkapitalopgøre1se  og noter,  herunder

anvendt  regnskabspraksis.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

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

passiver  og finansielle  stilling  pr. 31.12.19  samt  af resultatet  af selskabets  aktiviteter  for regn-

skabsåret  01.OL19  - 31.12.19  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 tilstrækkeligl.  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.  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  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  dette  er relevant,  sarnt  at

udarbejde  årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet  om fortsat  drift,  medmindre

ledelsen  enten  har  til  hensigt  at likvidere  selskabet,  indstille  driften  ener ikke  har  andet  rea-

listisk  alternativ  end  at  gøre  dette.
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Midtjyske  Jernbaner  Drift  A/S

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vores  mål  er at opnå  høj grad  af sikkehhed  for,  om  årsregnskabet  som  helhed  er uden

væsentlig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eIlIler fejl,  og  at afgive  en  revi-

sionspåtegning  med  en  konklusion.  Høj  grad  af  sikkerhed  er et  højt  niveau  af  sikkerhed,  men

er ikke  en garanti  for,  at en revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale

standarder  om  revision  og de  yderligere  krav,  der  er gaeldende  i Danmark,  altid  vil  afdække

væsentlig  fejlinformation,  når  sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  følge  af

besvigelser  eUer  fejl  og  kan  betragl.es  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimeIlighed  kan  forven-

tes,  at de enkeltvis  eller  samlet  har  indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regn-

skabsbrugerne  træffer  på  grundlag  af  årsregnskabet.

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

revision  og  de  yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og

opretholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

*  Identificerer  og  vurderer  vi  risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  udformer  og  udfører  revisionshandlinger  som  reak-

tion  på  disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der  er tilstrækkeligt  og egnet  til  at danne

grundlag  for  vores  konklusion.  Risikoen  for  ikke  at opdage  væsentlig  fejlinformation  forår-

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

besvigelser  kan  omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,

vildledning  ener  tilsidesaettelse  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.

Ø3E1EnH0Lm
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Midtjyske  Jernbaner  Drift  A/S

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

ø 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  eventuene  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  ener 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 1ede1sesberetningen.

Lemvig,  den  25. juni  2020

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

CVR-nr  32 89 54 68

Richard  Hyldgaard  Hansen

Statsaut.  revisor
MNE-nr  mne27796
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Midtjyske  Jernbaner  Drift  A/S

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Selskabets  hovedaktivitet  har  i lighed  med  tidligere  år  bestået  I  togdrift  med

passagerbefordring  på Lemvigbanen  samt  fragt  af gods  på Lemvigbanen.  Baneanlægget  ejes

af moderselskabet  Midtjyske  Jernbaner  A/S,  hvortil  der betales  infrastrukturafgift  for brugen.

Togdriften  gennemføres  efter  aftale  med  selskabets  ultimative  hovedaktionær  Midttrafik,

som  finansierer  selskabets  drift  og anlægsudgifter.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Resultatopgørelsen  for tiden  01.01.19  - 31.12.19  udviser  et resultat  på DKK  500.970  mod  DKK

-320.657  for  tiden  OLOL18  - 31.12.18.  Balancen  viser  en egenkapital  på DKK  16.272.646.

Årets resultat  anses  for tilfredsstillende,  specielt  set  i lyset  af et budgetteret  underskud  på kr.

300.000.

Arets  aktiviteter  har været  meget  koncentreret  omkring  forberedelse  af drift.en  på den nye

strækning  Holstebro  -  Skjern,  som  vi overtager  fra december  2020. Herudover  har der været

arbejdet  meget  med  undersøgelser  af markedet  for batteritog,  og arbejdet  har resulteret  i en

beslutning  fra bestyrelsen  om, at Midtjyske  Jernbaner  Drift,  som de første  i Danmark,  skal

indkøbe  batteritog  til at udskifte  vores  y-tog,  som efterhånden  er ved at være  meget

nedslidte.  Vi har i året  fået  forskønnet  området  omkring  stationen  og godsbanevej  til  stor

fornøjelse  for såvel  vores  passagerer,  naboer  og ikke  mindst  os selv.

Den  daglige  drift  har  som  sædvanligt  fungeret  fint  og er meget  stabil.

Forventet  udvikling

Der forventes  et aktivitetsniveau  på linje  med  tidligere  år på den ordinære  drift.  Dog  er det

vores  forventning,  at vi ser ind  i øgede  vedligeholdelsesomkostninger  af vores  y-tog  pga.

deres  høje alder.

'[Jltimo  2020 udvides  driften  i et væsentligt  omfang,  når vi overtager  driften  af stækningen

Holstebro-Skjern.  Også  2020  vil  være  meget  påvirket  af forberedelserne  til  dette.

I forventningen  indgår  der ikke  påvirkninger  fra COVID-19,  da Midtjyske  Jernbaners  tilskud

ikke  påvirkes  af dette.

aElEnHOLm
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Midtjyske  Jernbaner  Drift  A/S

Note

Bruttofortjeneste

I Personaleomkostninger

Resultat  før  af-  og  nedskrivninger

Af-  og  nedskrivninger  af  materielle  anlægsaktiver

Resultat  før  finansielle  poster

Finansielle  indtægter

Finansielle  omkostninger

Resultat  før  skat

Skat  af årets  resultat

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  resultat

I alt

GEl € r?HOLrn

Resultatopgørelse

2019

DKK

2018

DKK

15.712.411 14.237.073

-14.862.626 -14.120.784

849.785 116.289

-287.830 -387.916

561.955 -271.627

o

-60.985

500,970

500.970

500.970

500.970

13.342

-62.372

-320.657

-320.657

-320.657

-320.657



Midtjyske  Jernbaner  Drift  A/S

AKTIVER

Note

Erhvervede  rettigheder

Immaterielle  anlægsaktiver  i alt

Grunde  og  bygninger

Produktionsanlæg  og  maskiner

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

Materielle  anlægsaktiver  i alt

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Andre  tilgodehavender

Finansielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Råvarer  og  hjælpematerialer

Varebeholdninger  i alt

Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

Andre  tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender  i alt

Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

t3«:1 € nHOLm
VI SIIER  Bl1LANCE

Balance

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

1.578.346

1.578.346

3.686.371

539.803

156.490

3.838.707

639.347

199.103

4.382.664 4.677.157

1.OOO

25.000

26.000

5.987.010

269.644

269.644

347.265

1.252.940

530.548

2.130.753

1.OOO

25.000

26.000

4.703.157

255.588

255.588

616.651

1.364.756

451.107

2.432.514

20.894.655 20,321.663

23.295.052 23.009.765

29.282.062 27.712.922



Midtjyske  Jernbaner  Drift  A/S

PASSIVER

Note

Selskabskapital

Overkurs  ved  emission

Overført  resultat

Egenkapital  i alt

2 Gæld  til  kreditinstitutter

2 Anden  gæld

Langfristede  gældsforpligtelser  i alt

2 Kortfristet  del  af  langfristede  gældsforpligtelser

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Gæld  til  tilknyttede  virksomheder

Anden  gæld

Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

3 Eventualaktiver

4 Eventua1forpligtelser

Balance

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

I.OOO.OOO

8.641.353

6.631.293

16.272.646

83.205

478.069

561.274

74.532

996.110

9.067.335

2.299.649

10.516

12.448.142

13.009.416

29.282,062

1.OOO.OOO

8.641.353

6.130.323

15.771.676

158.539

o

158.539

73.056

1.077.427

7.774.343

2.815.086

42.795

11.782.707

11.941.246

27.712.922

1l



Midtjyske  Jernbaner  Drift  A/S

Egenkapitalopgørelse

Beløbi  DKK

Selskabs-

kapital

Overkurs

ved

emission

Overført  Egenkapital

resultat  i alt

Egenkapita1opgøre1se  for  01.01.19  -

31.12.19

Saldo  pr.  01.01.19

Forslag  til  resultatdisponering

Saldo  pr.  31.12.19

I.OOO.OOO

o

8.641.353

o

6.130.323

500.970

15.771.676

500.970

1.OOO.OOO 8.641.353 6.631.293  16.272.646



Midtjyskø  Jernbaner  Drift  A/S

Noter

2019

DKK

2018

DKK

1.  Personaleomkostninger

Lønninger

Pensioner

Andre  omkostninger  til  social  sikring

Andre  persona1eomkostninger

I alt

12.961.534

877.973

337.826

685.293

14.862.626

12.211.895

758.548

314.678

835.663

14.120.784

Gennemsnitligt  antal  beskæftigede  i året 26 24

2.  Langfristede  gældsforpligtelser

Beløb  i DKK

Gæld  til  øvrige  kreditinstitutter

Anden  gæld

I alt

Afdrag

første  år

74.532

o

74.532

Restgæld

efter  5 år

Gæld  i alt

3L12.19

Gæld  i alt

31.12.18

0 157.737  231.595

0 478.069  0

0 635.806  231.595

3.  Eventualaktiver

Selskabet  har  et udskudt  skatteaktiv  på t.Da  14.098,  som  ikke  er indregnet  i balancen  da

det  ikke  forventes  anvendt  indenfor  de kommende  3-5  år.

GEIEnHOLm
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Midtjyske  Jernbaner  Drift  A/S

Noter

4.  Eventualforpligtelser

Leasingforp1igtelser

Selskabet  har indgået  leasingkontrakter  med en restløbetid  på 6 - 43 måneder  og  en

gennemsnitlig  ydelse  på  t.DKK  86, i alt  t.DKK  278.

5. Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Arsrapporten  er aflagi.  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  pålideligi;.  ForpIligtelser  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 forpligt.elser  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-  ener afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på balancedagen.

LEASINGKONTRAKTER

Leasingydelser  vedrørende  operationelle  leasingkontrakter  indregnes  lineært  i resultatopgø-

relsen  over  leasingperioden.
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Noter

5. Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

TILSKUD

Tilskud  indregnes,  når  der er rimelig  sikkerhed  for, at tilskudsbetinge1serne  er opfyldt,  og at

tilskuddet  vil  blive  modtaget.

Tilskud  modtaget  til  fremstilling  ener opførelse  af aktiver  indregnes  som en periodeafgræns-

ningspost  under  gældsforpligtelser.  For afskrivningsberettigede  aktiver  indregnes  tilskuddet

i takt  med  afskrivning  af aktivet.

RESULT  ATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste  indeholder  nettoomsætning,  arbejde  udført  for egen  regning  og opført  un-

der  aktiver  og andre  driftsindtægter  samt  andre  eksterne  omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning  består  af årets kontraktbetaling  fra Midttrafik  for passagerbefordring,

indtægter  fra  fragt  af  gods  samt  andre  indtægter  relateret  til  jernbanedriften.

Nettoomsætning  indregnes  i resultatopgørelsen,  såfremt  levering  og risikoovergang  til  køber

har fundet  sted inden  årets udgang,  og såfremt  indtægt.en  kan opgøres  pålideligt  og

forventes  modtaget.  Nettoomsætningen  indregnes  eksklusive  moms  og afgifter  og med

fradrag  af rabatter  i forbindelse  med  salget.

Arbejde  udført  for  egen  regning  og  opført  under  aktiver

Arbejde  udført  for egen  regning  og opført  under  aktiver  omfatter  løn og gager  og andre

interne  ornkostninger,  der er afholdt  i året  og indregnet  i kostprisen  for egenfremstinede  im-

materielle  og materielle  anlægsaktiver.

Andre  driftsindtægter

Andre  driftsindtægter  omfatter  indtægter  af sekundær  karakter  i forhold  til  virksomhedens

aktiviteter,  herunder  gevinster  ved  salg  af materiene  anlægsaktiver.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til  drift  og vedligeholdelse  af materiel

og bygninger  samt  administration.

GElEnHOLm
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Noter

5.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger  omfatter  løn, gager  samt  øvrige  personalerelaterede  omkostninger.

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:

Rest-

Brugstid,  værdi,

år procent

Erhvervede  rettigheder

Bygninger

Rullende  materiel

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

10-50

10-12

5-10

o

o

o

o

Grunde  afskrives  ikke.

Afskrivningsgrundlaget  er aktivets  kostpris  fratrukket  forventet  restværdi  ved afsluttet

brugstid.  Afskrivningsgrundlaget  reduceres  endvidere  med  eventuene  nedskrivninger.

Brugstiden  og restværdien  fastsættes,  når  aktivet  er klar  til  brug,  og revurderes  årligt.

Andre  finansielle  poster

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

Skat  af  årets  resultat

Arets  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-

heder,  der har  kunnet  anvende  dette  underskud  til  nedsættelse  af eget  skattemæssigt  over-

skud.

ClE:lEr?HOLm
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Noter

5. Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

BALANCE

Immaterielle  anlægsaktiver

Erhvervede  rettigheder

Erhvervede  rettigheder  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  af- og ned-

skrivninger.

Erhvervede  rettigheder  afskrives  lineært  baseret  på brugstider,  som fremgår  af afsnittet  "Af-

og  nedskrivninger".

Gevinster  og tab  ved  afhændelse  af immateriene  anlægsaktiver  opgøres  som  forskenen  mel-

lem  en eventuel  salgspris  med  fradrag  af salgsomkostninger  og den regnskabsmæssige  vær-

di på  salgstidspunktet.

Materielle  anlægsaktiver

Materielle  anlægsaktiver  omfatter  grunde  og bygninger,  produktionsanlæg  og maskiner  samt

andre  anlæg,  driftsmateriel  og inventat.

Materiene  anlægsaktiver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  af- og

nedskrivninger.

Grunde  og  bygninger  anskaffet  før  l. januar  2008  optages  i balancen  til  den

regnskabsmæssige  værdi  ifølge  åbningsbalancen  1. januar  2008. Bygninger  afskrives  over

levetiden  10 - 50 år. Grunde  og bygninger  anskaffet  fra og med  2008 optages  til  kostpris  med

fradrag  af anlægstilskud.

Driftsmateriel  og inventar  anskaffet  før  l. januar  2008  optages  i  balancen  til  den

regnskabsmæssige  værdi  ifølge  åbningsbalancen  1. januar  2008. Der foretages  afskrivning

over  levetiden  5 - 10 år. Driftsmateriel  og inventar  anskaffet  fra og med  2008 optages  til

kostpris  med  fradrag  af modtagne  anlægstilskud.

Rullende  materiel  anskaffet  før l. januar  2008 optages  i balancen  til  den  regnskabsmæssige

værdi  ifølge  åbningsbalancen  l. januar  2008. Der foretages  afskrivning  over materielIlets

levetid  på IO - 12 år. Runende  materiel  anskaffet  fra og med  2008 optagesatil  kostpris  med

fradrag  af modtagne  anlægstilskud.

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

af afsnittet  "Af-  og nedskrivninger".

[3E1E:nH0Lm
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Noter

5.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Gevinster  eller  tab  ved  afhændelse  af  materielle  anlægsaktiver  opgøres  som  forskenen  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  måIles  til  dagsværdi,  vurderes  årligt

for  indikationer  på  værdiforringelse  ud  over  det,  som  udtrykkes  ved  afskrivning.

Hvis  selskabets  realiserede  afkast  af et aktiv  ener  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  akt.ivgruppen  samt  forventede  nettopengestrømme  ved  salg  af aktivet  el-

ler  aktivgruppen  eft.er  endt  brugstid.

Nedskrivninger  tiToageføres,  når  begrundelsen  for  nedskrivningen  ikke  længere  består.

Varebeholdninger

Varebeholdninger  måles  til  kostpris  ef.er  FIFO-princippet.  Der nedskrives  til  nettoreaIlisa-

tionsværdien,  hvis  denne  er lavere.

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.
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Noter

5. Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgreensningsposter,  der er indregnet  under  aktiver,  omfatter  afholdte  omkostninger

vedrørende  efterfølgende  regnskabsår.

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Kapitalandele,  der ikke  er klassificeret  som tilknyttede  eller associerede  virksomheder,  og

som  ikke  handles  på et aktivt  marked,  måles  i balancen  til  kostpris.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Aktuelle  og  udskudte  skatter

Skyldig  og tilgodehavende  akt.uel  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  ener gældsforp1igl.elser.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til  gældens  pålydende

værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  indregnet  under  forpligf;elser,  omfatter  modtagne  indbetalinger

vedrørende  indtægter  i de efterfølgende  regnskabsår.
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