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LEDELSESPATEGNING

pestyrelsen har dags dato behandtet og godkendt Arsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for
Udshott Vandvark A. m. b.a.

Arsrapporten aftagges i overensstemmelse med Arsregnskabstoven.

Det er vores opfattetse, at Arsregnskabet giver et retvisende bittede af setskabets aktiver, passiver og
finansielle stitling pr. 31. december 2016 samt af rcsuttatet af selskabets aktiviteter for regnskabsArei
1. januar - 31. december 2016.

Ledetsesberetningen indehotder efter vores opfattelse en retvisende redegoretse for de forhold, beret-
ningen omhandter.

Arsrapporten indstittes tit generatforsamlingens godkendetse.

Gribskov, den 10. aprit 2017

Bestyrelse

Ctaus Normann Nietsen Jesper Rasmussen
Formand Nestformand

Peter Godtfredsen
Kasserer

Anette Stesvig
Sekretar

lb Maymann
Bestyretsesmedlem



DEN UAFH,€NGIGE REVISORS REVISIONSPATEGNING

Til andelshaverne i lJdsholt Vandverk A.m.b.A.

Konklusion
Vi har revideret irsregnskabet for Udshott Vandverk A.m.b.a. for regnskabsiret 1. januar zO16 - 31.
december 2016, der omfatter resuttatopgoretse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Arsregnskabet udarbejdes efter irsregnskabstoven.

Grundlag for konklusion
Vi har udfart vores revision i overensstemmetse med internationate standarder om revision og de
ydertigere krav, der er-gatdende i Danmark. Vores ansvar ifotge disse standarder og krav er nermere
beskrevet i revisionspAtegningens afsnit "Revisors ansvar fol revisionen af irsr6gnskabet,,. Vi er
uafhengige af Udshott Vandverk A.m.b.a. ioverensstemmelse med internationate;tiske regler for
revisorer (IESBA's Etiske regter) og de yderligere krav, der er geldende i Danmark, tigesom vi har
opfytdt vores ovrige etiske forptigtelser i henhotd tit disse regtei og krav. Det er vores opfattelse, at
det opnAede revisionsbevis er titstrekketigt og egnet som grundtag for vores konktusion.

Fremhevelse af forhold vedrsrende revisionen
Udshott Vandverk A.m.b.a. har iresuttatopgorelsen for regnskabsiret 2016 medtaget det af
bestyrelsen godkendte budget for 2016. Budgettet har, som dei fremgAr af resuttatopgorelsen, ikke
veret underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for irsregnskabet
Ledetsen har ansvaret for udarbejdetsen af et irsregnskab, der giver et retvisende bittede i
overensstemmetse med irsregnskabstoven. Ledetsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledetsen anser for nodvendig for at udarbejde et irsregnskab uden vesenttig fejtinformation,
uanset om denne skytdes besvigelser etter fejt.

Ved udarbejdetsen af Arsregnskabet er ledetsen ansvartig for at vurdere setskabets evne til at
fortsEtte driften; at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er retevant; samt at
udarbejde irsregnskabet pA grundtag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre [edelsen
enten har tit hensigt at likvidere selskabet, indstitte driften etter ikke har andet realistisk atternativ
end at gore dette.

Revisors ansvar for revisionen af irsregnskabet
Vores mil er at opni hoj grad af sikkerhed for, om Arsregnskabet som hethed er uden vesentlig
fejtinformation, uanset om denne skytdes besvigetser etter fej1, og at afgive en revisionspAtegning mej
en konktusion. Hoj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en gaiantl for,1t en
revision, der udfores i overensstemmetse med internationate standarder om revision og de ydertigere
krav, der er getdende i Danmark, attid vit afdekke vtesenttig fejlinformation, nAi sAdin fin'des.
Fejlinformationer kan opsta som falge af besvigetser etter fejt og t<an betragtes som vesenttige, hvis
det med rimetighed kan forventes, at de enkettvis etter simtet har indftldetse pA de okonomiske
bestutninger, som regnskabsbrugerne treffer pi grundtag af Arsregnskabet.

Som led i en revision, der udfores i overensstemmelse med internationate standarder om revision og de
ydertigere krav, der er getdende i Danmark, foretager vi fagtige vurderinger og opretholder
professione[ skepsis under revisionen. Herudover:

' ldentificerer og vurderer vi risikoen for vesenttig fejtinformation i Arsregnskabet, uanset om denne
skytdes besvigetser etler fejt, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pA disse risici
samt opnir revisionsbevis, der er tilstrekketigt og egnet tit at danne grundtag for vores konktusion.
Risikoen for ikke at opdage vasenttig fejtinformation forirsaget af besvigelier er hojere end ved
vesenttig fejtinformation forirsaget af fej[, idet besvigelser kan omfatte sammensvergelser, do-
kumentfatsk, bevidste udeladetser, vitdtedning etter tilsidesettetse af intern kontrot.



DEN UAFH,€NGIGE REVISORS REVISIONSPATEGNING

' OpnAr vi forstAelse af den interne kontrol med retevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandtinger, der er passende efter omstendighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konktusion om effektiviteten af setskabets interne kontrol.

' Tager vi stitting ti[, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmassige skon og titknyttede oplysninger, som ledetsen har udarbejdet, er rimetige.

' Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdetse af Arsregnskabet pi grundtag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der pi grundtag af det opnAede revisionsbevis er vasenttig
usikkerhed forbundet med begivenheder e[[er forhotd, der kan skabe betydetig tvivt om selskabets
evne til at fortsatte driften. Hvis vi konktuderer, at der er en vznsenttig usikkerhed, skal vi ivores
revisionspAtegning gore opmerksom pA optysninger herom i Arsregnikabet etter, hvis sAdanne
optysninger ikke er titstrekketige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret pA
det revisionsbevis, der er opnAet frem tit datoen for vores revisionspAtegning. Fremtidige
begivenheder etler forhotd kan dog medfore, at setskabet ikke [angere kan fortsette driften.

' Tager vi stitting til den samtede presentation, struktur og indhotd af irsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om irsregnskabet afspejter de undertiggende transaktioner og
begivenheder pi en sadan mide, at der gives et retvisende bittede heraf.

Vi kommunikerer med [edetsen om blandt andet det ptantagte omfang og den tidsmassige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmessige observationer, herunder eventuetle betyAeUge mangter i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konktusion om Arsregnskabet omfatter ikke tedetsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konktusion med sikkerhed om ledetsesberetningen.

I titknytning tiI vores revision af Arsregnskabet er det vores ansvar at lese ledetsesberetningen og i den
forbindetse overveje, om ledetsesberetningen er vesentligt inkonsistent med Arsregnskabet e[ler vores
viden opnAet ved revisionen etter pA anden mide synes atlndehotde vasenttig fejtinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledetsesberetningen indehotder krevede optysninger i
henhotd til irsregnskabstoven.

Baseret pir det udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledetsesberetningen er i overensstemmelse
med Arsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmetse med Arsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet vuEsentlig fejtinformation i ledetsesberetningen.

Kobenhavn, den 10. aprit 2017

BDO Statsautoriseret revisionsaktiesetskab

Per Frost Jensen
Statsautoriseret revisor



LEDELSESBERETNING

Vesentligste aktiviteter
Setskabets vasentligste aktiviteter er at drive vandforsyningsanteg samt at distribuere vand tit
verkets forbrugere.

vasentlige endringer i virksomhedens aktiviteter og skonomiske forhold
Arets resuttat anses for tilfredsstittende.

Serlige risici
Skattemessi ge i n dgangsve r d i e r
SKAT har i en rakke afgorelser afvist branchens anvendetse af de myndighedsfastsatte
standardvardier for antegsaktiver og i stedet tagt tit grund, at de skattemessige indgangsverdier
skonsmessigt beregnes ud fra en tittempet DCF-modet. Principperne herfor har sknt beskrevet i en
vejtedning offenttiggjort den 10. juni 2011. Enkette af disse afgorelser har veret provet i
Landsskatteretten. Landsskatteretten har givet SKAT medhotd i principperne for fastsettetse af
indgangsvardier, men ikke i setve beregningen. Setskabet har i 2014 og 2015 modtaget SKATs
afgorelse, som viser en vardiansettelse, der er vesenttig lavere end anvend-t. Afgoretsen bltyder, at
setskabet har en ikke indregnet udskudt skat pA 12,1 mlo. kr., hvis afgoretsen rilges. Afgoretsen er
pAktaget tit Landsskatteretten. Setskabet forventer ikke at det er overvejinde sandsy-ntigt, at setskabet
vinder sagen mod SKAT, men da der er stor usikkerhed omkring diskonteringsr"ni"n-og dermed de
skattemassige indgangsverdier, er der ikke indregnet udskudt skai i regnskabel.

Begivenheder efter regnskabsirets afslutning
Der er efter regnskabsArets afstutning ikke indtruffet begivenheder, som vasenttigt vil kunne pAvirke
selskabets finansielte stitting.



RESULTATOPGORELSE 1. JANUAR. 31. DECEMBER

NETTOOMS,€TNING........

Produ ktionsomkostn in ger,

Distributionsomkostninger . . . . . . . . . . . . . .

Personateomkostnin ger...

BRUTTOFORTJENESTE...

Administrationsomkostninger..........

DRIFTSRESULTAT.........

Andre finansiette indtagter,...........
Finansiette omkostninger...............

RESULTAT FOR SKAT...

Skat af irets resuttat..............

ARETS RESULTAT

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overfort resuttat.

IALT

Note
Regnskab

2016
kr.

8.752.173

-1.392.590
-4.522.370
-1,849.854

987.359

-846.514

140.845

1.249
-15.394

126.700

-109.868

16.832

16,832

16.832

(ej revideret)
Budget

2016
tkr.

8.609

-1.189
-4.460
-1.560

1.400

-692

708

0
_25

683

-110

573

Regnskab
2015

tkr.

8.831

-1.223
-4.478
-1.691

1.439

-753

686

0
-55

631

-210

421

1

2

3

4

6

7

421

421



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Grunde
Produktionsanteg
Distributionsanteg
Fattes fun ktionsan Ias.
Materiel le an lagsaktiver

ANL,€GSAKTIVER

Tilgodehavende vandafgifter
Debitorer,...
Moms..
Periodeafgrensningsposter..........
Tilgodehavender..........

IndestAende i pengeinstitutter...
Kassebehotdning..........
Likvide beholdninger.........

OMS,€TN I NGSAKTIVER. ..

AKTIVER

PASSIVER

Egenkapitat.
Overfsrt overskud

EGENKAPITAL.

Gatd tit pengeinstitutter,
Titbagebetalin g vandafgifter
Leverandorer af varer og tjenesteydelser
Anden getd.
Selskabsskat
Kortfristede geldsforpligtellser

G,€LDSFORPLIGTELSER

PASSIVER

Usikkerhed omkring indregning af udskudt skat

Note 2015
tkr.

1.113
14.293
9"t.709

49
107.164

107.164

877
15

659
13

1.564

11

3

14

1.578

108.742

104.172
1.160

1 05.332

599
593

1.674
414
130

3.410

3.410

108.742

2016
Kr.

1.112.880
14.833.743
88.742.668

388.21 3

105.077.504

105.077.504

816.417
28.469

531.203
36.424

1.412.513

219.905
624

220.529

1.633.042

106.710.546

10

11

104.172.018
1.177.536

1 05.349. s54

0
600.938
222.542
533.51 3

3.999
1.360.992

1.360.992

106.710.546

12



Vandspitd, statsafgift af ledningsfort vand....... _143.3gg

Nettoomsatning
Tilslutningsafgifter. . . . . . .

Afregnet fast afgift....
Miterafgift..
Afregnet kubikmeter-afgift........

Satg tit andre vandforsyninger...
Anden indtagt......
Satg af vandmSlere.
Gebyrer opkravninger...............
Regutering af statsafgift vedrsrende tidtigere Ar,..................

Produktionsomkostninger
Bygnin g vedligeholdetse
InstaItationer vedligeholdetse
I nventar vedtigeholdetse
Kab af inventar,
Et.

Vandanatyse
Forbrugsafgifter
Afskrivnin g produktionsan lag
Ejendomsskatter,
Forsikring produktionsanteg.
Automobildrift
Andre udgifter ved produktion

Distributionsom kostni n ger
Afskrivnin ger ledningsnet

Ledningsnet vedligeholdetse.
VandmAter vedtigehotdetse
Teknisk bistand
Lednin gsregist reri n g,

Kob af mAlere
Eftergivet lednin gstab
Tilstutninger
Diverse

2016
kr.

226.000
6.270.927

440.925
1.458.330

2015
tkr.

153

6.263
440

1.493
-68

17

157

19

267
90

8.831

Note

27.518
157.246
36.420

288.480
-10.285

8.752.173

93.723
"t04.528

8.932
110.022
157.881

9.598
4.947

716.892
30.489
12.515

't34.723
8.340

1.392.590

52

99
4

17

184
7

3

717

30

11

83

16

1.223

3.402.009
1.574

872.925
24.454
6.902

108.423
2.200

130

101 .010
2.743

4.522.370

3.382
5

901

4
0

94
4

21

43
24

4.478



NOTER

Persona leomkostni nger
AntaI personer beskaftiget i gennemsnit

De samlede p dssr:
Lonninger og ..:... ..........RAdighedsvag .
Regutering fe
Pension......
Diverse....,.
ATP..........
Forsikringer.
Personateomkostninger. ..
Overfort til viderefakturering.....
Korselsgodtgsretse.......
Overfsrt til investeringer,...........

Admi nistrationsom kostni nger
Kontorhotd.
Telefon og tetefax.
Advokat
Revision
Regnskabsmessig assistance,
Ridgivningshonorar vedr. vandsektortoven,
Rest rAdgiver vedrorende tidtigere Ar
Konsutentassistance ifm. ansattelser,
Forsikringer
Kontingenter
Afgift for prisloft
Bankgebyrer
Edb-udgifter
Porto og PBS.

ReDrasentation.
Modeudgifter
Annoncer
Personateomkostnin ger, administration
Kursus
Kontorinventar vedtigehotdelse
Lonadministration
Tab pA debitorer
Afskrivning pA fettes funktionsanlag
Bestyrelseshonorar

10

2016
kr.

4

1.364.122
255.858
70.504

116,864
1 2. 383
8.331

12.458
12.334
-3.000

0
0

1.849.854

16.422
37.544
13.695
44.300
28.000
15.100

1.000
62.694

1.151
71.014

0

8.927
49.268
71.543

1.660
16.831

1 .500
21.163
24.216
54.931
5.722

18.401
1 00.1 32

1 70.500
10.800

846.514

2015
tkr.

4

1.458
258
-78
106

17
8

15

10
0

13
-116

1.691

24
34

27
43

31

32

37

0

1

68
33

5

63

81

2

17

6

22

14

30

9

23

12

127
12

753

Skattemessig assistance



NOTER

Andre finansielle indtegter
Rentegodtgoretse selskabsskat

Finansielle omkostninger

11

Grunde

1.1 12.880
0
0

1 .1 12.880

Produktions-

anlag

't8.060.065

1.257.305
0

19.317.370

3.766.73s
716.892

4.483.627

14.833.743

2016
Kr.

1.249

1.249

15.394
0

1 5.394

109.868
0

1 09.868

Distributions-
anlag

110.489.537
43s.481

0
110.925.018

18.780.341
3.402.009

22.182.350

88.742.668

201 5

tkr.

220
-10

210

Falles funk-
tionsanleg

422.342
439.082

0
861.424

373.079
100.132

473.211

388.213

I alt

105.332.722
16.832

105.349.554

Note

0

0

25

30

55

Renter. SKAT

Skat af irets resultat
Beregnet skat af Arets skatteptigtige indkomst....
Regulering skat vedrsrende tidtigere 4r.............

Materielle anlagsaktiver

Kostpris 1. januar 2016
Titgang.......
Afgang....
Kostpris 31. december 2016..

Afskrivninger 1. januar 2016....
Arets afskrivninger
Afskrivninger 3 1 . december
2016...

Regnskabsmessig verdi 31.
december 2016, 1.1 12.880

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2016.
Forstag tiI irets resuttatdisponering...

Egenkapital 31 . december 2016.................

10

Egenkapital

104.172.018

104.172.018

Overfort
overskud

1.160.704
16.832

1.177.536



NOTER

Anden gald
Diverse omkostnin gskreditorer

12

2016
Kr.

80.879
72.190

3.976
194.482
181 .986

533.513

2015
tkr.

414

Note

11

A-skat og AM-bidrag.
95
46

2

124
147

ATP,
Feriepen geforptigtelse,
Skytdig tedningsafgift

Usikkerhed omkring indregning af udskudt skat
Skottemessi ge i ndga ngsver di e r
SKAT har i en rakke afgoretser afvist branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte
standardverdier for antagsaktiver og i stedet tagt tit grund, at de i'kattemessige
indgangsvardier sksnsmessigt beregnes ud fra en tittempet D-CF-modet. principperne herfor
har SKAT beskrevet i en vejtedning offenttiggjort den 10. juni 2011. Enkette af disse
afgorelser har varet provet i Landsskatteretten. Landsskatteretien har givet SKAT medhotd i
principperne for fastsettetse af indgangsverdier, men ikke i setve beregiingen. Selskabet har
i2014 modtaget SKATS afgoretse, som viser en vardiansattetse, der eivaienttig lavere end
anvendt. Afgoretsen betyder, at setskabet har en ikke indregnet udskudt skat p'i 12,1 mio.
kr., hvis afgorelsen fotges. Afgorelsen er pAktaget tit Landssk-atteretten. Setskabet forventer
ikke at det er overvejende sandsyntigt, at selsiabet vinder sagen mod SKAT, men da der er
stor usikkerhed omkring diskonteringsrenten og dermed de skittemessige indgangsvardier,
er der ikke indregnet udskudt skat i regnskabet.

12



ANVEN DT REGNSKABSPRAKSTS

Arsrapporten for Udshott Vandverk A.m.b.A. for 2016 er aflagt ioverensstemmetse med den danske
irsregnskabslovs bestemmetser for virksomheder i regnskabsktaise A.

Arsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste ar.

RESULTATOPGORELSEN

Nettoomsatning
I resuttatopgorelsen indregnes Arets indtagter i henhotd tit forbrugerregnskabet samt
titstutningsafgifter vedrorettde tilstuttede eiendomme. Nettoomsetning indregnes eksktusiv moms og
afgifter.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger tit produktion af vand, [onninger og gager,
vedtigehotdetse, driftsledetse samt af- og nedskrivninger mv.

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger tit distribution, ledninger, milere, driftstedetse,
tedningstab samt af- og nedskrivninger mv.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostningerr omfatter omkostninger tit administration, bestyretse og
generatforsamting, ledelser, forbrugerinformation, avrige administrationsomkostninger herundei
lonninger og gager tiI administrative personate, driftstedetse samt af- og nedskrivninger mv.

Finansielle indtagter og omkostninger
Finansielle indtegter og -omkostninger indehotder renteindtegter og -omkostninger, samt titteg og
godtgorelse under acontoskatteordningen mv. Finansiette indtagter og -omkostninger indregnis r:
resultatopgorelsen med de betob, der vedrsrer regnskabsAret.

Skat
Arets skat, som bestir af irets aktuette skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgorelsen som den de[, der kan henfores tit Arets resuttat, og direkte pA egenkapital med den
del, der kan henfores til po:;teringer direkte pA egenkapitaten.

I forbindetse med opgorelsen af setskabets skatteptigtige indkomst er der som skattemessige
indgangsverdier brugt de slrlattemessige verdier, der er opgjort i forbindetse med SKAT's afgoretse.

BALANCEN

Materielle an lagsaktiver
Grunde er mAlt tit kr.80 pr.m2 med udgangspunkt idet tingtyste antal m2. Der afskrives ikke pA
grunde.

Produktionsanlag, distributionsanleg og fattes funktionsanlag udgores af bygninger, ledninger,
pumper og boringer samt nodvendige maskiner. Verdiansettetsen er sket under hensyntagen til en
vurdering af den driftsokonomiske dagsverdi af aktiverne baseret pA en forventning om den fremtidige
driftsokonomi. Materietle anlegsaktiver er nedskrevet tiI genindvindingsvardi, sifremt denne er
lavere end den skonnede kostoris.

I forbindelse med opgorelsen af anlegsaktiverne tiI overtagetsesbatancen er der for flere aktivgrupper
anvendt anslAede genanskaffelsespriser. Der kan som folge af fortotkningen af Vandsektorloven'ike
regutering af de anstAede genanskaffetsespriser.

Den ovenfor opgjorte anskaffetsessum fradrages akkumulerede afskrivninger.
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Materielle anlagsaktiver (fortsat)
Anskaffetser efter 1. januar 2010 mites tit kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte titknyttet anskaffelsen indtit det
tidspunkt, hvor aktivet er ktar til at blive taget i brug.

Der foretages [ineare afskrivninger baseret pA fotgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restverdi.

Brugstid

5ir
f,ar

30 ir
10 Ar
50 Ar
8Ar

t) ar
25-75 hr

14

EDB.......
Rilor
Boringer
SRO-anteg
Filterbassiner..............
MAtere....
Bygninger....
Ledningsnet.

Restverdi

0%

0%

0o/o

O7o

0%

0%

0%

0%

Fortjeneste elter tab ved satg af materiette antegsaktiver opgores som forskellen me[lem satgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmessige vardi pi satgstidspunktet. Fortjeneste etter tab
indregnes i resultatopgorelsen under andre driftsindtegter e[ler andre driftsomkostninger.

Verdiforringelse af anlagsaktiver
Den regnskabsmpssige vardi af materiette anlegsaktiver, der ikke mAtes tit dagsverdi, vurderes irtigt
for indikationer pA verdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foretigger der indikationer pi vardiforringetse, foretages nedskrivningstest af hvert enkett aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsverdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmessige verdi.

Genindvindingsvardi er den hojeste vardi af nettosatgspris og kapitatverdi. Kapitatvardien opgores
som nutidsverdien af de forventede nettopengestromme fra anvendetsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestromme ved salg af aktivet etter aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender
Tilgodehavender miles tiI amortiseret kostpris, hvitket sedvantigvis svarer tiI nominel verdi. Verdien
reduceres med nedskrivning tit imodegAetse af forventede tab.

Periodeafgrensningsposter, aktiver
Periodeafgrensningsposter indregnet under aktiver omfatter afhotdte omkostninger vedrsrende
efterfolgende regnskabsir.

Geldsforpligtelser
Gatd i ovrigt er matt tit amortiseret kostpris svarende til nominelverdi.

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuette skatteforpligtetser og titgodehavende aktuel skat indregnes i batancen som beregnet skat af
irets skatteptigtige indkomst reguleret for skat af tidtigere Ar's skatteptigtige indkomster samt for
betatte acontoskatter.

Udskudt skat miles af midtertidige forskette mettem regnskabsmessig og skattemassig verdi af
aktiver og forpligtetser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteverdien af fremfarselsberettiget skattemessigt underskud,
mites tit den verdi, hvort-il aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udtigning i skat ai
fremtidig indtjening, etler ved modregning i udskudte skatteforptigtelser inden for simme juridiske
skatteenhed.


