7. Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Evida Fyn A/S er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2018.
Årsrapporten er aflagt i TDKK.
Selskabet har i henhold til ÅRL § 86, stk. 4 undladt at udarbejde pengestrømsopgørelse, idet selskabet
indgår ved fuld konsolidering i Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning
måles aktiver og forpligtelser til kostpris.
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem
kostpris og nominelt beløb.
Ved indregningen og målingen tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden
årsrapporten aflægges, og som be‐ eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret
kostpris.
Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige
skøn.
Som målevaluta benyttes DKK. Alle andre valutaer anses som fremmede valutaer.

OMREGNING AF FREMMED VALUTA
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.
Valutakursforskelle, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes
i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på
balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen
på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsrapport
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

RESULTATOPGØRELSEN
Omsætning
Nettoomsætning ved salg af transport af naturgas samt relaterede tjenesteydelser indregnes i
resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
Nettoomsætning måles eksklusive afgifter og moms, som er afhængige af salgsbeløbet, og som
opkræves på vegne af tredjepart. Endvidere fragår rabatter i forbindelse med salget.
Salg af tjenesteydelser, der omfatter teknisk rådgivning mv., indregnes i takt med, at ydelserne leveres.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksklusive moms og afgifter opkrævet
på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.
Forretningssegmenter og geografiske segmenter afviger ikke indbyrdes, hvorfor der ikke foretages
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segmentrapportering.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger af primær karakter i forhold til selskabets
aktiviteter.
Af‐ og nedskrivninger
Af‐ og nedskrivninger indeholder årets af‐ og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, kursgevinster og‐
tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle
aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Evida Fyn A/S sambeskattes med Energinet.

BALANCEN
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af‐ og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egen fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og
indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønforbrug.
Endvidere indregnes finansieringsomkostninger, der kan henføres til kostprisen.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider: Udviklingsprojekter 3‐10 år.
Anskaffelser i regnskabsåret afskrives forholdsmæssigt fra tidspunktet for ibrugtagning.
Immaterielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste og tab ved afhændelse opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af
salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under Andre driftsindtægter eller Andre eksterne
omkostninger.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af‐ og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og
indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønforbrug.
Endvidere indregnes finansieringsomkostninger, der kan henføres til kostprisen. Herudover indregnes
omkostninger til reetablering som en del af kostprisen.
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Tekniske anlæg og maskiner
Grunde og bygninger

3 – 5 år
10 ‐ 30 år
20 år
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Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller skrotning af et materielt anlægsaktiv opgøres som forskellen
mellem salgspris, med fradrag af nedtagelses‐, salgs‐, og reetableringsomkostninger og den
regnskabsmæssige værdi på salgs‐ eller skrotningstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under Andre driftsindtægter eller Andre eksterne
omkostninger.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i
dattervirksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved
afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv,
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdien er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen
og de forventede pengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
På aktiver, hvor der tidligere er foretaget opskrivninger, foretages nedskrivning over egenkapitalen, dog
højest med værdien af opskrivningshenlæggelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.
Egenkapital
Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en
forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.
Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig
eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri
forpligtelsen, og forpligtelsen kan opgøres pålideligt.
Hensatte forpligtelser til fjernelse af tekniske anlæg og reetablering måles til nutidsværdien af den på
balancetidspunktet forventede fremtidige forpligtelse til nedtagning og oprydning, når anlægget ikke
længere skal anvendes.
Den hensatte forpligtelse opgøres ud fra de estimerede omkostninger, der tilbagediskonteres til
nutidsværdi. Der anvendes en diskonteringsfaktor, der reflekterer renteniveauet i Danmark.
Forpligtelserne indregnes, når disse opstår og reguleres løbende for at afspejle ændringer i prisniveau,
inflation og diskonteringsrente. Da opgørelsen indeholder en række skøn, indregnes alene ændringer i
forpligtelsen, der repræsenterer væsentlige ændringer i forudsætningerne. Værdien af den indregnede
forpligtelse indregnes under materielle anlægsaktiver og afskrives sammen med de relevante aktiver.
Den tidsmæssige forøgelse af nutidsværdien af den hensatte forpligtelse indregnes i årets resultat
under finansielle omkostninger.
Periodiseret tilslutningsbidrag
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser omfatter modtagne forudbetalinger for indtægter
til anlægsprojekter. Tilskuddene indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at der foretages
afskrivninger på de anlæg, som tilskuddene vedrører.
Over‐ eller underdækning
Selskabets aktiviteter er reguleret i bekendtgørelsen om indtægtsrammer for
distributionsvirksomheder. Dette medfører, at årets over‐ eller underdækning skal tilbageføres eller kan
opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over‐ eller underdækning
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indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerede over‐ eller underdækning er et udtryk for et
mellemværende med forbrugeren og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser ud fra de på balancedagen vedtagne
eller forventede skattesatser. Ændring i udskudt skat som følge af nedsættelse af
selskabsskatteprocenten indregnes i resultatopgørelsen. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien
kan foretages efter alternative beskatningsregler, værdiansættes udskudt skat på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.
Gældsforpligtelser
Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu
efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle
forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den
effektive rente, således at forskellen mellem provenu og den nominelle værdi indregnes i
resultatopgørelsen over låneperioden under finansielle omkostninger.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden
gæld, måles til amortiseret kostpris.
Hoved‐ og nøgletalsoversigt
Forklaring af nøgletal.
Egenkapital x 100
Soliditetsgrad:

Balancesum

EVENTUALFORPLIGTELSER MV.
Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser omfatter forhold eller situationer, der
eksisterer på balancetidspunktet, men hvis regnskabsmæssige virkning ikke kan opgøres endeligt, før
udfaldet af en eller flere usikre fremtidige begivenheder bliver kendt.
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