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Andelsselskabet Kloster Vandværk
Årsrapport 2017

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Andelsselskabet Kloster Vandværk
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrøm-
me for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kloster, den 23. april 2018
Bestyrelse:

Bjarne Hansen
formand

Sven Pedersen René Bay Nielsen

Holger Kjærgaard Karsten Andersen
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Andelsselskabet Kloster Vandværk
Årsrapport 2017

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Andelsselskabet Kloster Vandværk

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Kloster Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørel-
se 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. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrøm-
me for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere 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". Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-
klusion.

Uafhængighed

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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen 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 udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten
har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, 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. Fejlin-
formationer 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 beslut-
ninger, 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 profes-
sionel skepsis under revisionen. Herudover:

u 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 tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.
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Andelsselskabet Kloster Vandværk
Årsrapport 2017

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
u Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

u 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.

u Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis 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 konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begiven-
heder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

u Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begiven-
heder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 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 ledelsesberetningen 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 oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aarhus, den 23. april 2018
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Vangsø Ørts
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne42774
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Andelsselskabet Kloster Vandværk
Årsrapport 2017

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn Andelsselskabet Kloster Vandværk
Adresse, postnr., by Ånumvej 28, 6900 Skjern

CVR-nr. 49 39 89 13
Stiftet 3. juli 1967
Hjemstedskommune Ringkøbing-Skjern
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Telefon 96 74 85 00

Bestyrelse Bjarne Hansen, formand
Sven Pedersen
René Bay Nielsen
Holger Kjærgaard
Karsten Andersen

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C
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Andelsselskabet Kloster Vandværk
Årsrapport 2017

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

t.kr. 2017 2016 2015 2014 2013

Hovedtal
Nettoomsætning 1.344 1.343 1.332 1.027 1.026
Bruttoresultat 611 728 662 269 269
Resultat af ordinær primær drift 419 538 474 78 68
Resultat af finansielle poster -2 0 2 1 1
Årets resultat 417 538 476 79 69

Balancesum 7.284 6.478 6.450 5.925 5.496
Egenkapital 5.851 5.434 4.896 4.420 4.341

Pengestrømme fra driftsaktiviteten 1.097 135 686 751 225
Pengestrømme til investerings-

aktiviteten 0 -1.228 0 -11 -81
Investering i materielle anlægsaktiver 0 -1.560 0 -11 -81
Pengestrømme fra finansierings-

aktiviteten 16 48 32 16 16
Pengestrøm i alt 1.113 -1.045 718 756 160

Nøgletal
Salg af vand, m3 121.431 122.717 120.213 129.760 129.925
Salg af vand, tkr. 304 307 301 324 325
Fast afgift, tkr. 943 939 936 609 609
Antal forbrugere 931 930 931 927 927
Ledningstab, m3 5.155 1.663 6.052 9.110 9.714
Ledningstab, % 4,0 1,3 4,8 6,6 6,9
Afregningspris, kr./m3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Fast afgift, kr./måler 1.000 1.000 1.000 650 650
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Andelsselskabet Kloster Vandværk
Årsrapport 2017

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det
for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde
med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne
skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige
udvidelser. At varetage medlemmernes interesse i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.
Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre selskaber/forsyningsselskaber.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens omsætning i 2017 udgør 1.344.260 kr. mod 1.343.267 kr. sidste år. Resultatopgø-
relsen for 2017 udviser et overskud på 416.933 kr. mod et overskud på 538.094 kr. sidste år, og
virksomhedens balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på 5.850.564 kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens fi-
nansielle stilling.
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Andelsselskabet Kloster Vandværk
Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note kr. 2017 2016

Nettoomsætning 1.344.260 1.343.267
Produktionsomkostninger -733.399 -615.315

Bruttoresultat 610.861 727.952
Administrationsomkostninger -192.151 -189.581

Resultat af primær drift 418.710 538.371
Finansielle indtægter 0 1.327
Finansielle omkostninger -1.777 -1.604

Årets resultat 416.933 538.094

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 416.933 538.094

416.933 538.094
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Andelsselskabet Kloster Vandværk
Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note kr. 2017 2016

AKTIVER
Anlægsaktiver

2 Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger 206.712 229.338
Produktionsanlæg og maskiner 4.269.053 4.525.418

4.475.765 4.754.756

Anlægsaktiver i alt 4.475.765 4.754.756

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.420 23.838
Periodeafgrænsningsposter 0 7.309

3.420 31.147

Likvide beholdninger 2.804.212 1.691.542

Omsætningsaktiver i alt 2.807.632 1.722.689

AKTIVER I ALT 7.283.397 6.477.445
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Andelsselskabet Kloster Vandværk
Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note kr. 2017 2016

PASSIVER
Egenkapital
Overført resultat 5.850.564 5.433.631

Egenkapital i alt 5.850.564 5.433.631
Gældsforpligtelser

3 Langfristede gældsforpligtelser
Periodiseret tilslutningsbidrag 618.755 701.576

618.755 701.576
Kortfristede gældsforpligtelser

3 Kortfristet del af tilslutningsbidrag 98.000 97.200
Leverandører af varer og tjenesteydelser 177.370 90.704
Anden gæld 538.708 154.334

814.078 342.238

Gældsforpligtelser i alt 1.432.833 1.043.814

PASSIVER I ALT 7.283.397 6.477.445

1 Anvendt regnskabspraksis
4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
5 Sikkerhedsstillelser
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Andelsselskabet Kloster Vandværk
Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr. Overført resultat

Egenkapital 1. januar 2017 5.433.631
Overført via resultatdisponering 416.933

Egenkapital 31. december 2017 5.850.564
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Andelsselskabet Kloster Vandværk
Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

Note kr. 2017 2016

Årets resultat 416.933 538.094
6 Reguleringer 182.746 29.795

Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital 599.679 567.889
7 Ændring i driftskapital 498.768 -432.439

Pengestrømme fra primær drift 1.098.447 135.450
Renteindbetalinger m.v. 0 1.327
Renteudbetalinger m.v. -1.777 -1.603

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.096.670 135.174

Køb af materielle anlægsaktiver 0 -1.560.000
Salg af materielle anlægsaktiver 0 332.393

Pengestrømme til investeringsaktivitet 0 -1.227.607

Opkrævet tilslutningsbidrag 16.000 48.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 16.000 48.000

Årets pengestrøm 1.112.670 -1.044.433
Likvider 1. januar 1.691.542 2.735.975

Likvider 31. december 2.804.212 1.691.542
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Andelsselskabet Kloster Vandværk
Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Andelsselskabet Kloster Vandværk for 2017 er aflagt i overensstemmelse med års-
regnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for
klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvide-
re indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herun-
der afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sel-
skabet, 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 forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Nettoomsætningen ved salg af vand indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette
anses at være tilfældet, når:

u Levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, hvilket opgøres på grundlag af måleraflæs-
ning omkring regnskabsårets afslutning

u Der foreligger en forpligtende salgsaftale

u Salgsprisen er fastlagt, og

u Indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Her-
under indgår vedligeholdelse af ledningsnet og produktionsudstyr samt forbrug af hjælpematerialer.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administra-
tion af virksomheden.

Afskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.
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Andelsselskabet Kloster Vandværk
Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Kostprisen på et samlet materielt anlægsaktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for
sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 10 år
Produktionsanlæg og maskiner 20 år
Ledningsnet 30-40 år

Restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien akti-
vets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i restværdien indregnes virkningen
for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Grunde afskrives ikke.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørel-
se under acontoskatteordningen m.v.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpri-
sen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdifor-
ringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi-
en opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller
aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt
brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere
består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet.
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Andelsselskabet Kloster Vandværk
Årsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Beløb modtaget ved tilslutning af nye forbrugere er opført som periodiseret tilslutningsbidrag
fratrukket årlig indtægtsførelse heraf. De årlige investeringsbidrag indtægtsføres over et åremål
svarende til den gennemsnitlige levetid for de ledningsnet, forbrugerne tilsluttes.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings-
og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved årets begyndel-
se og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomhe-
der og aktiviteter samt  køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virk-
somhedens selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rente-
bærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet bankgæld samt kortfristede værdipapirer, som
uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdi-
ændringer.

2 Materielle anlægsaktiver

kr.
Grunde og
bygninger

Produktions-
anlæg og
maskiner I alt

Kostpris 1. januar 2017 565.625 9.007.083 9.572.708
Tilgange 0 0 0
Afgange 0 0 0

Kostpris 31. december 2017 565.625 9.007.083 9.572.708

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 336.287 4.481.665 4.817.952
Afskrivninger 22.626 256.365 278.991
Tilbageførsel af akkumulerede af- og

nedskrivninger på afhændede aktiver 0 0 0

Af- og nedskrivninger 31. december 2017 358.913 4.738.030 5.096.943

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 206.712 4.269.053 4.475.765

Afskrives over 10 år 10-40 år
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Noter

3 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtel-
ser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Af den langfristede del af tilslutningsbidraget på 619 t.kr., forfalder 227 t.kr. efter 5 år.

4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser.

5 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2017.

kr. 2017 2016

6 Reguleringer
Af- og nedskrivninger inklusive tab og gevinst ved salg 278.990 126.739
Finansielle indtægter 0 -1.327
Finansielle omkostninger 1.777 1.604
Indtægtsført tilslutningsbidrag -98.021 -97.221

182.746 29.795

7 Ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender 27.727 28.888
Ændring i leverandørgæld m.v. 471.041 -461.327

498.768 -432.439
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