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Ledelsespåtegning
Best yrelsen har dags dat o behandlet og godkendt årsrapporten f or Hovedgård Vandværk A.m.b.a. f or
regnskabsåret 1. okt ober 20 21 - 30 . sept ember 202 2.
Årsrapporten aflægges i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 30. sept ember 2022 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1 . okt ober 20 21 - 30 . sept ember 2022 .
Det er endvidere vores opfat t else, at ledelsesberet ningen indeholder en ret visende redegørelse f or de
forhold, beret ningen omhandler.
Årsrapporten indst illes t il generalforsamlingens godkendelse.

Lene Kraglund
formand

Hanne Nielsen
næst formand

Sanne Ringgaard

Pet er Houmøller

Pet er Bækkelund Sørensen

Lars Beck Rasmussen
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Hovedgård, den 22. november 2022
Best yrelse:
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til andelshaverne i Hovedgård Vandværk A.m.b.a.
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet f or Hovedgård Vandværk A.m.b.a. f or regnskabsåret 1 . okt ober 20 21 30 . sept ember 202 2, der omf att er result at opgørelse, balance og not er, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes ef t er årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 30. sept ember 2022 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1 . okt ober 20 21 - 30 . sept ember 2022 i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensst emmelse med Int ernat ional Et hics Standards Board f or
Account ant s' int ernat ionale ret ningslinjer for revisorers et iske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
et iske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige et iske f orpligt elser i henhold t il disse krav og IESBA Code.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret f or den int erne kont rol, som ledelsen anser f or nødvendig f or at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig f ejlinf ormat ion, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabet s evne t il at
fortsæt t e drif t en; at oplyse om forhold vedrørende f ort sat drift , hvor det t e er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om f ort sat drift , medmindre ledelsen ent en
har t il hensigt at likvidere selskabet , indst ille drif t en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at
gøre det t e.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i f or, at en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig f ejlinf ormat ion, når sådan f indes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det
med rimelighed kan f orvent es, at de enkelt vis eller samlet har indf lydelse på de økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræff er på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udf øres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, f oret ager vi f aglige vurderinger og opret holder prof essionel skepsis under revisionen. Herudover:


Ident if icerer og vurderer vi risikoen f or væsent lig fejlinformation i årsregnskabet , uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udf ører revisionshandlinger som reakt ion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen f or ikke at opdage væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af besvigelser
er højere end ved væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af f ejl, idet besvigelser kan omf att e sammensværgelser, dokument f alsk, bevidst e udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern
kontrol.



Opnår vi f orst åelse af den int erne kont rol med relevans f or revisionen f or at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke f or at kunne udt rykke en
konklusion om ef fekt ivit et en af selskabet s int erne kont rol.
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Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit " Revisors ansvar f or revisionen af årsregnskabet " . Det er
vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning


Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om f ort sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig
usikkerhed f orbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om selskabet s
evne t il at fortsæt t e drif t en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er t ilst rækkelige, modif icere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået f rem t il dat oen f or vores revisionspåt egning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsæt t e drif t en.



Tager vi st illing t il den samlede præsent at ion, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende t ransakt ioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et ret visende billede heraf.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen f orm for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i
den f orbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent lig f ejlinf ormat ion.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder krævede oplysninger i
henhold t il årsregnskabsloven.
Baseret på det udf ørt e arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberet ningen.
Horsens, den 22. november 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Aslak Linde
st at saut . revisor
mne31413
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Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagt e omfang og den t idsmæssige placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hovedgård Vandværk A.m.b.a.

Årsrapport 2021/ 22

Ledelsesberet ning

Navn
Adresse, post nr., by

Hovedgård Vandværk A.m.b.a.
Fruenshave 39, 87 32 Hovedgård

CVR-nr.
Hjemst edskommune
Regnskabsår

18 91 13 10
Horsens
1. okt ober 20 21 - 30 . sept ember 202 2

Best yrelse

Lene Kraglund, f ormand
Hanne Nielsen, næst f ormand
Sanne Ringgaard
Pet er Houmøller
Pet er Bækkelund Sørensen
Lars Beck Rasmussen

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Holmboes Allé 12, 8700 Horsens
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Ledelsesberet ning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabet s f ormål er i overensst emmelse med den t il enhver t id gældende vand-forsyningslov og det
for vandværket f ast sat t e regulat iv at f orsyne ejendomme inden f or vandværket s f orsyningsområde
med godt og t ilst rækkeligt vand samt at varet age medlemmernes f ælles int eresser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledt e f orhold.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vandværket s drif t har i 202 1/ 22 generelt forløbet t ilfredsst illende.
Årsregnskabet udviser en underdækning på 545 t .kr. mod en budget t eret underdækning på 1.192
t .kr.
Den akkumulerede overdækning udgør 9.143 t .kr. pr. 30. sept ember 2022 .
Best yrelsen anser året s underdækning og result at for t ilf redsst illende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke eft er balancedagen indt ruf fet begivenheder af væsent lig bet ydning for vandværket s
finansielle stilling.
Forventet udvikling

Budget t et f or 202 1/ 22 udviser en underdækning på 1.330 t .kr. inkl. regnskabsmæssige afskrivninger
på 800 t .kr.
Priserne f ast holdes uændret , da den budget t erede underdækning kan rummes i den akkumulerede
overdækning pr. 30. sept ember 2022 .

6

Penneo dokumentnøgle: KOJ5Y-DEQZT-PNLYA-HZX56-DLI3S-5IEK8

Åes Vandværk er sammenlagt med Hovedgård Vandværk med virkning pr. 1. januar 202 2.
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Årsregnskab 1. oktober 20 21 - 30. sept ember 202 2
Resultatopgørelse

2

3

kr.

2021/ 22

2020/ 21

Nettoomsætning
Andre drif t sindt ægt er
Drift somkost ninger
Andre ekst erne omkost ninger

2.228.838
2.648
-857.959
-281.742

2.330.147
6.896
-739.228
-182.431

Bruttoresultat
Personaleomkost ninger
Af - og nedskrivninger af mat erielle anlægsakt iver

1.091.785
-67.531
-791.311

1.415.384
-85.301
-1.267.731

232.943
6.296
-239.239

62.352
20.461
-82.813

0

0

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat
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Årsregnskab 1. oktober 20 21 - 30. sept ember 202 2

Note

4

5

kr.

2021/ 22

2020/ 21

0
278.740
87.571
337.001
3.030.855

0
344.121
94.298
323.921
3.323.273

3.734.167

4.085.613

1.225.124

1.421.232

1.225.124

1.421.232

4.959.291

5.506.845

1.659.243
0

1.993.530
6.601

1.659.243

2.000.131

Likvide beholdninger

3.865.501

2.368.153

Omsætningsaktiver i alt

5.524.744

4.368.284

10.484.035

9.875.129

0

0

7.812.586
0

7.075.950
477.101

7.812.586

7.553.051

1.330.175
37.024
165.231
660.797
478.222

1.191.800
37.653
76.542
655.064
361.019

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Drift smidler og invent ar
Ledningsnet og solceller
Stophaner og vandmålere
PLC/ SRO-anlæg
Behandlingsanlæg
Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og t jenest eydelser
Andre t ilgodehavender

AKTIVER I ALT
PASSIVER
Egenkapital

7
6

7

1
8
9

Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Overdækning
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser
Kort frist et del af langfrist ede gældsforpligt elser
Modt agne f orudbet alinger fra kunder
Leverandører af varer og t jenest eydelser
Anden gæld
Periodeafgrænsningspost er

2.671.449

2.322.078

Gældsforpligtelser i alt

10.484.035

9.875.129

PASSIVER I ALT

10.484.035

9.875.129

Anvendt regnskabspraksis
Kont rakt lige f orpligt elser og event ualpost er m.v.
Sikkerhedsst illelser
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Årsregnskab 1. oktober 20 21 - 30. sept ember 202 2
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten f or Hovedgård Vandværk A.m.b.a. f or 202 1/ 22 er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabslovens best emmelser for klasse B-virksomheder med t ilvalg af den f orvent ede udvikling i
ledelsesberet ningen, anlægsnot e vedrørende mat erielle og finansielle anlægsakt iver samt not e
vedrørende langfrist ede gældsforpligt elser fra klasse C.
Årsregnskabet er aflagt ef t er samme regnskabspraksis som sidst e år.
Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).
Eksterne virksomhedssammenslutninger

Overtagne akt ivit et er indregnes i årsregnskabet f ra overtagelsest idspunkt et . Sammenligningst al korrigeres ikke f or nyerhvervede akt ivit et er.
Overtagelsest idspunkt et er det t idspunkt , hvor virksomheden f akt isk opnår kont rol over de overt agne
akt ivit et er.
Ved ekst erne virksomhedssammenlægninger anvendes overtagelsesmet oden. De overtagne virksomheders ident if icerbare aktiver, f orpligt elser og event ualf orpligt elser måles t il dagsværdi på overtagelsest idspunkt et .
Omkost ninger, afholdt i f orbindelse med virksomhedssammenslut ninger, indregnes i result at opgørelsen i afholdelsesåret.
Regulatorisk over-/ og underdækning

Overdækning er et udt ryk for, at vandværket har haft st ørre indt ægter end krævet i f orhold t il hvile-isig-selv princippet . Post en reguleres hvert år med året s over- eller underdækning. (se også afsnit t et
" net t oomsæt ning" ).
Underdækning er et udt ryk for, at vandværket har haft mindre indt ægter end krævet i f orhold t il hvilei-sig-selv princippet . Post en reguleres hvert år med året s over- eller underdækning (se også afsnit t et
" net t oomsæt ning" ).

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Indt ægter f ra salg og dist ribut ion af vand indregnes i result at opgørelsen i t akt med levering.
Net t oomsæt ningen måles t il dagsværdien af det aft alt e vederlag ekskl. moms og afgift er opkrævet på
vegne af t redjepart.
Vandværket er underlagt det generelle hvile-i-sig-selv princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller
underdækning. Denne beregnes som året s (øvrige) indt ægt er fratrukket året s omkost ninger. En
event uel overdækning anf øres som en negat iv indt ægt ("der er opkrævet f or meget "), mens en
event uel underdækning anf øres som et t illæg t il indt ægt erne ("der er opkrævet f or lidt " ).
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Årsregnskab 1. oktober 20 21 - 30. sept ember 202 2
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Hvile-i-sig-selv-princippet

Over- og underdækninger
Vandværket er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold t il vandforsyningsloven.
Princippet medfører, at året s over- eller underdækning, opgjort som året s result at ef t er
vandforsyningsloven i f orhold t il opkrævede priser, skal t ilbagef øres eller kan opkræves hos
forbrugerne ved indregning i eft erfølgende års priser. Året s over- eller underdækning indregnes
derfor som en korrekt ionspost t il net t oomsæt ningen i result at opgørelsen. Den akkumulerede overeller underdækning eft er vandf orsyningslovens regler er udt ryk for et mellemværende med
forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller t ilgodehavender.
Driftsomkostninger

Drift somkost ninger omfat t er omkost ninger t il drif t og vedligeholdelse af produkt ionsanlæg og
ledningsnet.
Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre drif t sindt ægt er og -omkost ninger indeholder regnskabspost er af sekundær karakt er i forhold t il
virksomhedens hovedaktivit et er, herunder fortjenest e og salg af mat erielle anlægsakt iver samt
indt ægter ved salg af el.
Administrationsomkostninger

I administ rat ionsomkost ninger omfat t er omkost ninger t il administ rative funkt ioner, herunder vederlag
t il best yrelse, personaleomkost ninger, kont orhold og IT samt revision og regnskabsmæssig assist ance
m.v.
Personaleomkostninger

Personaleomkost ninger omf att er løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkost ninger t il social sikring m.v. t il virksomhedens medarbejdere. I personaleomkost ninger er fratrukket
modt agne godt gørelser fra off ent lige myndigheder.
Afskrivninger

Af skrivninger omf att er afskrivninger på mat erielle anlægsakt iver.
Af skrivningsgrundlaget , der opgøres som kost prisen med f radrag af event uel rest værdi, afskrives lineært over den f orvent ede brugst id, baseret på f ølgende vurdering af akt ivernes f orvent ede brugst ider:
Behandlingsanlæg
Ledningsnet
Stophaner
PLC/ SRO-anlæg
Vandmålere og solceller

20
10
5
5
10

år
år
år
år
år

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indt ægt er og omkost ninger indregnes i result at opgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret . Finansielle post er omf att er rent er, realiserede kursgevinst er og -t ab vedrørende
værdipapirer samt udbyt t eindt ægt er fra værdipapirer.
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Årsregnskab 1. oktober 20 21 - 30. sept ember 202 2
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsakt iver måles t il kost pris med f radrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kost prisen omfat t er anskaff elsesprisen og omkost ninger direkt e knyt t et t il anskaffelsen indt il det t idspunkt , hvor aktivet er klar t il brug.
Modt agne t ilslut ningsbidrag modregnes i året s t ilgang på materielle anlægsakt iver. Overst iger
modt agne t ilslut ningsbidrag de afholdt e anlægsudgift er, indt ægtsf øres f orskellen i
net t oomsæt ningen.
Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer omfat t er børsnot erede værdipapirer, der måles t il kost pris. Hvis dagsværdien er lavere
end kost prisen f oret ages nedskrivning t il dagsværdien.
Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af f inansielle og mat erielle anlægsakt iver vurderes årligt f or indikat ioner på værdif orringelse.
Foreligger der indikat ioner på værdif orringelse, f oret ages nedskrivningst est af hvert enkelt akt iv henholdsvis gruppe af akt iver. Der foret ages nedskrivning t il genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højest e værdi af net t osalgspris og kapit alværdi. Kapit alværdien opgøres som nut idsværdien af de f orvent ede net t opengest rømme f ra anvendelsen af aktivet eller
akt ivgruppen og forvent ede net t opengest rømme ved salg af akt ivet eller akt ivgruppen eft er endt
brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger t ilbagef øres, når begrundelsen f or nedskrivningen ikke længere
best år. Nedskrivninger på goodwill t ilbagef øres ikke.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris, hvilket normalt svarer t il nominel værdi. Der
nedskrives t il imødegåelse af f orvent ede t ab ef t er en individuel vurdering af t ilgodehavender.
Likvider

Likvider omfat t er likvide beholdninger.
Gældsforpligtelser

Gæld måles t il net t orealisat ionsværdi.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er, indregnet under forpligt elser, omf att er modt agne bet alinger, som vedrører indt ægt er i ef t erfølgende regnskabsår.
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1

Hovedgård Vandværk A.m.b.a.

Årsrapport 2021/ 22

Årsregnskab 1. oktober 20 21 - 30. sept ember 202 2
Noter
kr.

893.854
110.387
605.375
9.800
0
544.713
64.709

805.172
98.625
569.783
4.900
299.055
552.612
0

2.228.838

2.330.147

65.915
1.616

83.717
1.584

67.531

85.301

1

1

Nettoomsætning

Fast afgift
Målerleje
Opkrævet variabelt bidrag ekskl. st at safgif t
Gebyrer, forbrugerne
Året s indt ægt sførte t ilslut ningsbidrag
Året s over-/ underdækning
Ekst raordinært bidrag, Åes-forbrugere

3

2020/ 21

Personaleomkostninger
Lønninger
Andre personaleomkost ninger

Gennemsnit ligt ant al f uldt idsbeskæft igede

4

Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler
og invent ar

Ledningsnet
og solceller

St ophaner
og
vandmålere

PLC/ SROanlæg

Behandlings
anlæg

I alt

Kost pris 1. okt ober 2021
Tilgang ved sammenlægning med Åes
Vandværk
Tilgang i år et s løb
Opkrævede t ilslut ningsbidrag

153.830

5.210.469

2.243.362

1.514.216

9.734.009

18.855.886

0
0
0

67.279
18.075
-27.383

77.038
0
0

105.438
0
0

86.968
112.450
0

336.723
130.525
-27.383

Kost pris 30. sept ember 2022

153.830

5.268.440

2.320.400

1.619.654

9.933.427

19.295.751

Af- og nedskr ivninger 1. okt ober 2021
Årets afskrivninger

153.830
0

4.866.348
123.352

2.149.064
83.765

1.190.295
92.358

6.410.736
491.836

14.770.273
791.311

Af- og nedskr ivninger 30. sept ember 2022

153.830

4.989.700

2.232.829

1.282.653

6.902.572

15.561.584

0

278.740

87.571

337.001

3.030.855

3.734.167

kr.

Regnskabsmæssig værdi
30. sept ember 2022

5

Finansielle anlægsaktiver
kr.

Værdipapirer

Kost pris 1. okt ober 20 21

1.503.762

Kost pris 30 . sept ember 202 2

1.503.762

Værdireguleringer 1. okt ober 20 21
Nedskrivning

-82.530
-196.108

Værdireguleringer 30 . sept ember 202 2

-278.638

Regnskabsmæssig værdi 30 . september 20 22

1.225.124
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2021/ 22

Hovedgård Vandværk A.m.b.a.

Årsrapport 2021/ 22

Årsregnskab 1. oktober 20 21 - 30. sept ember 202 2
Noter
kr.

7

Årets over-/ underdækning
Over-/ underdækning, primo
Året s over-/ underdækning jf . not e 2
Heraf kort frist et del (jf . kommende års budget )
Tilgang ved sammenlægning med Åes Vandværk

2020/ 21

-8.267.749
544.713
1.330.175
-1.419.725

-8.820.362
552.612
1.191.800
0

-7.812.586

-7.075.950

Langfristede gældsforpligtelser
kr.

Overdækning

Gæld i alt
30/ 9 2022

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

9.142.761

1.330.175

7.812.586

0

9.142.761

1.330.175

7.812.586

0

Overdækning eft er 5 år est imeres t il at udgøre mellem 2.60 0 - 4.2 00 t kr. afhængig af de kommende 5
års realiserede over-/ underdækninger.
8

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser

Ingen.
9

Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke st illet pant eller anden sikkerhed i akt iver pr. 30. sept ember 202 2.
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