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Le de lse spå t e gn in g
Ledelsen har per dags dat o behandlet og godkendt årsrapport en for regnskabsåret 1.
j anuar - 31. decem ber 2021 for Cent er For Tandregulering I / S.
Årsrapport en aflægges i overensst em m else m ed årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af int eressent skabet s akt iver, passiver og finansielle st illing pr. 31. decem ber 2021 sam t af result at et af
int eressent skabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. j anuar - 31. decem ber 2021.
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Ledelsesberet ningen indeholder eft er vores opfat t else en ret visende redegørelse for de
forhold, beret ningen om handler.

Ballerup, den 19. april 2022

Louise Claudius Riis
Overt andlæge for Ballerup Kom m une

Be st yr e lse

Søren Trier Høisgaard

Met t e V. Mort ensen

Tine Gram

Form and
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D e n u a fh æ n gige r e visor s r e vision spå t e gn in g
Til Interessenterne i Center for Tandregulering I/S
REVISIONPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Center for Tandregulering I/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter 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, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for
revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske
adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede 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 eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere virksomheden, 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
fejlinformation, 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 revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 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 beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag
af årsregnskabet.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Center for Tandregulering
I/S aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af Center for
Tandregulering I/S aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse
med årsregnskabsloven.



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 sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at
kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 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 udarbejdet, er rimelige.



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 virksomhedens 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 virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.



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

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 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
henhold til årsregnskabslovens regler.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de
udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i
overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske
hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 25. april 2022
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Per Lund
Statsautoriseret revisor
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Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved
forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen
har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Le de lse sbe r e t n in g 2 0 2 1
H ove da k t ivit e t
Cent er For Tandregulering I / S ( CFT) leverer ydelser; dvs. udførelsen af t andreguleringsopgaver i henhold t il den enhver t id gældende lovgivning på t andreguleringsom rådet j f.
bekendt gørelse om t andplej e nr. 1077 af 30.06.20, j f. Sundhedsloven – lov nr. 903 af
26. august 2019.
CFT varet ager t andreguleringsbehandlinger af børn og unge under 18 år for Ballerup,
Egedal og Furesø Kom m uner.

Ce n t e r For Ta n dr e gu le r in gs ove r or dn e de m å l e r :
- Sikring af forsyningssikkerhed i forhold t il ydelsen.
- Sikring af fort sat faglig kvalit et og rat ional udvikling.
- Sikring af konkurrencedygt ig t andreguleringsenhed.

År e t s vigt igst e be give n h e de r
CFT fik i m aj 2021 revideret og godkendt vedtægt er, i den forbindelse blev der også udarbej det et st yringsgrundlag for CFT og ændret organisat ionsst rukt ur.
CFT fik pr. 1. j uni 2021 selvst ændig daglig ledelse uafhængig af Ballerup Tandplej e. Der
er indgået support aft aler m ed Ballerup Kom m une vedrørende Økonom i og HR, sam t
fornyet lej ekont rakt m ed Ballerup Kom m unes Cent er for Ej endom m e.
I forlængelse af arbej det m ed ny organisering, er der også udarbej det en sam arbej dsaft ale m ellem CFT og basist andplej en i de 3 ej er kom m uner. Sam arbej dsaft alen er der er
en vej ledning t il det t værfaglige sam arbej de.
Der blev i august 2021 vedt aget en økonom im odel. Økonom im odellen reducerer CFT likvide m idler og der bliver en t ilbagebet aling i prim o 2022 på 1.3 m io. kr. t il ej er kom m unerne.
Udvik ling i a k t ivit e t e r

Patientgrundlag for CFT
Antal 0 – 17‐årige (Prognose)
Årgangsbredde 14‐årige ‐ 8 klasse.
(Prognose)
Samlet antal patienter i CFT (gns.)

Primo
31.630

2017
29.653

2018
30.541

2019
30.730

2020
30.217

2021
30.871

1.932

1.823

1.807

1.844

1.888

1.881

2.756

3.567

3.430

3.354

3.238

3.192
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Det kom m unale selskab er et ableret i overensst em m else m ed §60 i lov om kom m unernes st yrelse nr.47 af 15.01.19 ( Kom m unest yrelsesloven) .

Det sam lede børnet al er st eget de sidst e par år og årgangsbredde for de 14- årige er høj
i relat ion t il det sam lede børnet al. Det t e skaber et øget ant al børn i t andreguleringsbehandling i forhold t il norm ering i CFT.

Patienter fordelt på sta‐ 2018
tus

2019

2020

2021

Observation 348
Aktive 1.964
Retention 911

892
1.245
954

680
1.337
870

498
1.435
730

CFT har i august 2021 sat fokus på pat ient er i observat ionsgruppen. Målet er at pat ient erne i denne gruppe skal i akt iv behandling eller afslut t es, hvis der ikke er behov for
t andregulering. Det t e er for at ressourcerne i CFT bruges opt im alt . CFT er allerede godt
på vej , i 2. halvår af 2021 er 22% af pat ient erne som var i observat ionsgruppen afslut t et eller sat i behandling.
I 2021, har CFT arbej det på at m inim erer vent elist e int ernt sam t ekst ern i CFT og få pat ient er sat i akt iv behandling. Derved indhent es det eft erslæb der har været pga. vakant e st illinger i 2018/ 2019 sam t Covid- 19. CFT har i 2021 sat 821 pat ient er i akt iv behandling i CFT.

Patienter sat i Aktiv behandling
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2017

2018

2019

2020

2021

Vores vent elist e ult im o 2021 ca. 100 pt . Det result erer i en vent et id på ca. 6 m dr. fra
pat ient en er blevet visit eret i basiskom m unen t il de kom m er t il deres først e besøg i
CFT, hvilket er ca. 2- 3 m dr. m ere end vores m ålsæt ning.
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Det sam lede ant al pt . m ed t ilknyt ning t il CFT er faldende hvilket er i t råd m ed best yrelsens ønske og CFT’s st rat egi om at nedbringe det sam lede pat ient ant al, så det nærm er
sig niveauet som da CFT blev et ableret ( Prim o) .

Visitationer 2017

2018
12
12
11

Ballerup Kommune 15
Egedal Kommune 13
Furesø Kommune 12

2019
8
8
8

2020
10
12
10

2021
10
11
12

I 2021 blev der visit eret 627 pat ient er ind t il CFT fordelt over 33 visit at ionsgange, 2 af
visit at ionsdagene er nogle CFT pga. Covid- 19 ikke nåede i 2020, som derm ed er blevet
rykket t il 2021. Sam let er ingen visit at ionsdage aflyst pga. Covid- 19. Der blev i alt visit eret 1971 pat ient er og 31,8 % af de visit erede børn blev t ilknyt t et CFT.

Aftaler
Kom
Afbud
Udeblev

Antal
26.293
19.641
5.328
1.324

2018
%

Antal
26.509
75% 21.041
20% 4.140
5% 1.328

2019
%

Antal
24.383
79% 19.400
16% 3.819
5% 1.164

2020
%
80%
16%
5%

Antal
14.239
9.980
3.239
1.020

2021
%
70%
23%
7%

Antal
18.159
13.593
3.441
1.125

%
75%
19%
6%

I 2021 har CFT oplevet flere afbud på dagen på grund af sym pt om er eller sygdom , ant ageligt pga. Covid- 19. Men sam t idig har der været st or fokus på at m inim ere afbud af
andre grunde. CFT har bl.a. ændret t idshorisont en for hvornår m an bliver påm indet sin
t id hos CFT. Det har givet os t idligere afbud og derm ed m ulighed for at genbooke t iderne.

Pe r son a le for h old
CFT har et st abilt personale. I ngen vakant e st illinger ult im o 2021.

Ar be j dsm ilj ø
Der er gennem ført APV og social kapit al i nov. 21. Undersøgelsen afdækkede om råderne Fysisk APV, Sam arbej de om kerneopgaven, Tillid og ret færdighed, Trivsel, Udvikling og øvrige forhold. Den m aksim ale score var 5 og CFT scorede 4,3- 4,7. De lavest e
scorer om handlede fysisk arbej dsm ilj ø. Der er udarbej det handleplan for de næst e 3 år.

I n ve st e r in ge r
I 2021 er der udskift et 5 t andlægeunit s. Det forvent es at denne udskift ning vil give CFT
en hurt igere arbej dsgang og derm ed hurt igere behandlingst ilbud t il pat ient erne. Desuden er der invest eret i afvikling af vent elist e.

8

Penneo dokumentnøgle: KC3ES-1HHUV-81EWI-MNOWE-8EG0N-ODJF8

Behand‐ 2017
linger

I n ve st e r in ge r 2 0 2 1
Samlet investeringsforbrug kr.

984

Udskiftninger
Udskiftning af tandlægeunits

876
827

Udskiftning af intraoralt røntgenapparatur

49

Investering og udvikling

30

Ny røntgen Software

30

Investering i Venteliste

78

CFT har pr. 31.12.2021 1.110.179,93 kr. skyldige t il LD feriefonden, i forbindelse m ed
overgangsåret t il den nye ferielov.
Denne gæld er lagt som kort frist et gældsforpligt elser, da det er beslut t et at indbet ale
denne gæld t il LD feriefonden i 2022.
Tidligere års kort e feriepengepengeforpligt else er korrigeret og bogført m ed 631.077
kr., da forpligt elsen da har st ået som en eft erpost ering, der af forskellige årsager ikke
er blevet håndt eret . Bogføringen er den prim ære årsag t il underskuddet på drift sresult at et . Frem over bogføres kun året s op- / nedskrivninger på den kort e feriepengeforpligt else.
Konk lu sion :
2021 er et år, hvor CFT har haft st abile forhold både i forhold t il m edarbej dere og pat ient er. Det er også et år, hvor der er sket flere st rukt urelle organisat ionsændringer og
regnskabsm æssige korrekt ioner, der forvent eligt vil gavne CFT’s drift , være at t rakt ivit et
for nye ansat t e, og bidrage t il fast holdelse af personale.

Vigt ige e m n e r i de t k om m e n de å r , 2 0 2 2
Der er vedt aget ny finanslov som giver grat is t andplej e t il alle 18- 21- årige. I m plem ent ering af den nye sundhedslov i relat ion t il det t e, forvent es at have st or bet ydning for
pat ient m asse sam t budget allerede i 2022.
Der vil i 2022 være fokus på gældende visit at ionskrit erier og deraf indt ag af pat ient er.
Vent elist eafviklingen har fort sat også høj priorit et .
CFT vil have en konst ant opm ærksom hed på ant al observat ionspat ient er, akt ive pat ient er, indkaldeint ervaller og derm ed serviceniveau sam t arbej dsm ilj ø.
CFT vil have fokus på faglig udvikling, det t e ud fra at bevare CFT på et fagligt høj t niveau og derved fast holde CFT, som en konkurrencedygt ig virksom hed, der er i st and t il
9
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Fe r ie pe n ge for pligt e lse r :
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at udføre t andreguleringsbehandling på et niveau, der følger den akt uelle udvikling inden for om rådet og som m inim um m at cher det t ilbud der gives i de st ørre nabokom m uner og andre fælleskom m unale t andplej er.
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An ve n dt r e gn sk a bspr a k sis
Årsregnskabet er udarbej det i overensst em m else m ed årsregnskabslovens best em m elser for regnskabsklasse A, j f. vedt ægt ens best em m else herom .
Den anvendt e regnskabspraksis er uændret i forhold t il sidst e år.

Forpligt elser indregnes i balancen, når int eressent skabet som følge af en t idligere begivenhed har en ret slig eller fakt isk forpligt else, og det er sandsynligt , at frem t idige økonom iske fordele vil fragå int eressent skabet , og forpligt elsens værdi kan m åles pålideligt .
Ved først e indregning m åles akt iver og forpligt elser t il kost pris. Måling eft er først e indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og m åling t ages hensyn t il forudsigelige risici og t ab, der frem kom m er,
inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræft er forhold, der eksist erede på
balancedagen.
I result at opgørelsen indregnes indt ægt er i t akt m ed, at de indt j enes, m ens om kost ninger indregnes m ed de beløb, der vedrører regnskabsåret .
Re su lt a t opgør e lse n
Året s indt ægt er best år af t ilskud fra int eressent kom m uner.
Om k ost n inge r
Om kost ninger er fordelt eft er art og om fat t er løn sam t andre ekst erne om kost ninger.
Fina n sie lle post e r
Finansielle post er om fat t er rent eindt ægt er og rent eom kost ninger sam t realiserede og
urealiserede kursgevinst er- t ab.

Ba la n ce n
M a t e r ie lle a n læ gsa k t ive r
Drift sm at eriel og invent ar m åles t il kost pris m ed fradrag af akkum ulerede af- og nedskrivninger. Kost prisen om fat t er anskaffelsesprisen, om kost ninger direkt e t ilknyt t et anskaffelsen sam t om kost ninger t il klargøring af akt ivet indt il det t idspunkt , hvor akt ivet
er klar t il at blive t aget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kost pris m ed t illæg af opskrivninger og fradrag af forvent et rest værdi eft er afslut t et brugst id. Der foret ages lineære
afskrivninger baseret på følgende vurdering af akt ivernes forvent ede brugst ider:
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Ge n e r e lt om in dr e gn in g og m å lin g
Akt iver indregnes i balancen, når det er sandsynligt , at frem t idige økonom iske fordele
vil t ilflyde int eressent skabet , og akt ivet s værdi kan m åles pålideligt .

I ndret ning af lej ede lokaler
Klinikudst yr
Kont orinvent ar
lt - udst yr m v.

10
10
7
3

år
år
år
år

Akt iver m ed en kost pris under 100.000 kr. pr. enhed indregnes som om kost ninger i result at opgørelsen på anskaffelsest idspunkt et .

Tilgode h a ve nde r
Tilgodehavender m åles t il kost pris, der sædvanligvis svarer t il nom inel værdi, m ed fradrag af nedskrivninger t il im ødegåelse af forvent ede t ab.
Pe r iode a fgr æ n sn ingspost e r
Periodeafgrænsningspost er indregnet under akt iver om fat t er afholdt e om kost ninger, der
vedrører eft erfølgende regnskabsår. Periodeafgræsningspost er indregnet under passiver
om fat t er forudbet alinger, der vedrører eft erfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningspost er m åles t il kost pris.
Væ r dipa pir e r
Værdipapirer og kapit alandele under om sæt ningsakt iver m åles t il dagsværdi ( børskurs)
på balancedagen.
Ege n k a pit a l
Virksom hedskapit al indregnes på t egningst idspunkt et .
An dr e fin a n sie lle for pligt e lse r
Andre finansielle forpligt elser indregnes t il kost pris, der sædvanligvis svarer t il nom inel
værdi.
Sk yldige fe r ie pe n ge
Feriepenge, særlig feriegodt gørelse og feriefridage indregnes under kort frist ede gældsforpligt elser. Opgørelsen om fat t er feriepenge opt j ent i kalenderåret sam t opt j ent e,
endnu ikke afholdt e feriepenge for t idligere opt j enings år. Opgørelsen beregnes ( m åles)
ud fra regist reringer af opt j ent og afholdt ferie sam t de ferieberet t igede lønom kost ninger.
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Fort j enest e og t ab ved afhændelse af m at erielle anlægsakt iver opgøres som forskellen
m ellem salgsprisen m ed fradrag af salgsom kost ninger og den regnskabsm æssige værdi
på salgst idspunkt et . Fort j enest e eller t ab indregnes i result at opgørelsen som en korrekt ion t il af- og nedskrivninger, eller under andre drift sindt ægt er i det om fang salgsprisen
overst iger den oprindelige kost pris.

Re s u ltato p gø re ls e

Indtægter fra interessentskabskom m unerne
Personale omkostninger
Husleje, reparation og vedligeholdelse
Medikamenter m v.
Adm inistrationsom kostninger m v.
Betaling til private tandlæger
Af- og nedskrivninger

1
2

3

D rifts re s u ltat
Finansielle indtægter, netto
Åre ts re s u ltat

Fo rs lag til re s u ltatd is po n e rin g
Overført til frie reserver
Overført frem tidige investeringer

5

20 21
D KK

20 20
D KK

17.556.0 0 0
(13.199.994)
(1.0 0 9.143)
(3.263.395)
(728.718)
(175.344)
(84.343)

17.746.0 0 0
(11.878.649)
(2.0 46.0 21)
(2.834.269)
(341.0 31)
(10 1.272)
(10 1.345)

( 9 0 4 .9 3 7)

4 4 3 .4 13

71.0 85

70 .816

( 8 3 3 .8 52 )

514 .2 2 9

(833.852)
0

(84.771)
599.0 0 0

( 8 3 3 .8 52 )

514 .2 2 9
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Note

Balan ce 3 1. d e ce m be r

Indretning af lejede lokaler
Klinikudstyr
Kontorinventar sam t it-udstyr m v.
Mate rie lle an læ gs aktive r

Note

20 20
D KK

0
1.0 0 7.847
0
1.0 0 7.8 4 7

0
290 .778
0
2 9 0 .778

1.0 0 7.8 4 7

2 9 0 .778

36.430
3 6 .4 3 0

4.390 .30 1
4 .3 9 0 .3 0 1

An d re væ rd ip ap ire r

5.54 7.14 1

5.4 2 3 .79 0

Likvid e be h o ld n in ge r

5.711.8 78

8 .54 7.2 76

Om s æ tn in gs aktive r

11.2 9 5.4 4 9

13 .9 71.0 6 6

Aktive r

12 .3 0 3 .2 9 6

18 .6 52 .14 5

An læ gs aktive r
Tilgodehavender
Tilgo d e h ave n d e r

3
3
3

20 21
D KK
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Aktive r

Pas s ive r

Note

Frie reserver

4

3.571.294

4.40 5.147

Henlagt til investeringer

4

5.0 89.234

5.0 89.234

Egenkapital

8 .6 6 0 .52 8

9 .4 9 4 .3 8 1

Feriepengeforpligtelser
Øvrige gældsposter
Ko rtfris te d e gæ ld s fo rp ligte ls e r

1.725.0 88
1.917.680
3 .6 4 2 .76 8

1.0 94.0 0 9
8.0 63.755
8 .58 9 .9 3 0

Gæ ld s fo rp ligte ls e r

3 .6 4 2 .76 8

9 .157.76 4

12 .3 0 3 .2 9 6

18 .6 52 .14 5

Huslejeforpligtelser
Eventualforpligtelser
Særlige specifikationer

20 20
D KK

6
7
8
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Pas s ive r

20 21
D KK

N o te r til års re gn s kabe t

1.

In d tæ gte r fra ko m m u n e r
Egedal Komm une
Furesø Komm une
Ballerup Kom m une

2.

5.896.220
5.620 .60 3
6.0 39.177
17.556 .0 0 0

6.0 18.156
5.70 2.444
6.0 25.40 0
17.74 6 .0 0 0

(3.746.261)
(4.234.275)
(2.60 4.40 8)
(1.571.468)
(1.0 43.582)

(3.764.781)
(3.570 .60 2)
(2.611.992)
(1.593.987)
(337.287)

( 13 .19 9 .9 9 4 )

( 11.8 78 .6 4 9 )

Pe rs o n ale o m ko s tn in ge r
Løn m v til tandlæger
Løn m v. til klinikassistenter
Løn m v. til tandplejere
Løn m v. til adm inistration
Uddannelse, beklædning, feriepengeforpligtelse m m .

3.

20 20
DKK

An læ gs aktive r
Indretning af
lejede lokaler kr.
DKK
9.753.145

Klinikudstyr
kr.

Kontorinventar
og it-udstyr

DKK
3.870 .619
80 1.411

DKK
2.480 .989

DKK
16.10 4.753

Ko s tp ris 3 1.12 .2 0 2 1

9.753.145

4.672.0 30

2.480 .989

16.90 6.164

Afskrivninger 0 1.0 1.20 21

9.753.145
0

3.579.841
84.342

2.480 .989
0

15.813.975

9.753.145

3.664.183

2.480 .989

15.798.317

0

1.0 0 7.8 4 7

0

1.0 0 7.8 4 7

Kostpris 0 1.0 1.20 21
Tilgang

I alt anlægsaktiver

Afgang

Årets afskrivninger
Afs krivn in ge r
3 1.12 .2 0 2 1
Re gn s kabs m æ s s ige
væ rd i 3 1.12 .2 0 2 1
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20 21
DKK

N o te r til års re gn s kabe t
4

Ege n kapital
Henlagt til
investeringer

Saldo 0 1.0 1.20 21
Overført fra resultatdisponering
Sald o 3 1.12 .2 0 2 1

DKK
5.0 89.234
0
5.0 89.234

Frie reserver

Egenkapital i
alt

DKK
4.40 5.147
(833.853)
3.571.294

DKK
9.494.381
(833.853)
8.660 .528

DKK
Egedal Komm une
Furesø Kom m une
Ballerup Komm une

2.886.843
2.886.843
2.886.842
8 .6 6 0 .52 8

DKK
5.

Fin an s ie lle in d tæ gte r, n e tto
Udbytter
Renteindtægter og gebyrer

12.613
58.472
71.0 8 5

DKK
6.

7.

H u s le je fo rp ligte ls e
Husleje i opsigelsesperioden kan på baggrund af huslejebetalingen for 20 21 opgøres
til

562.50 0

Eve n tu alfo rp ligte ls e r
Det er m uligt at CFT er lønsum spligtige, forholdet er ikke afklaret, m en det ikke kan udelukkes,
at der kan påhvile CFT en risiko for en økonom isk forpligtelse, hvor om fang og størrelse ikke
kendes på nuværende tidspunkt.
17
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Egenkapitalen kan på baggrund det komm unale basistilskud og til brug for kom m unernes indregning af indre værdi af § 60 -virksom heder, opgøres således:

8.

Sæ rlige s p e cifikatio n e r

Sam m e n h æ n g m e lle m d e t o m ko s tn in gs bas e re d e o g u d gifts bas e re d e re s u ltat

Re s u ltato pgø re ls e fo r p e rio d e n 0 1.0 1.2 0 2 1 – 3 1.12 .2 0 2 1

Indtægter fra interessent-

Om k. bas e re t
D KK
17.556.0 0 0

Reguleringer
DKK

U d g. bas e re t
D KK
17.556.0 0 0

Personaleom kostninger
Husleje m v.
Medikam enter
Adm inistrationsom kostninger

(13.199.994)
(1.0 0 9.143)
(3.263.395)
(728.718)

(13.199.994)
(1.0 0 9.143)
(3.263.395)
(728.718)

(175.344)
(84.343)

(175.344)
0
(820 .594)
71.0 85
( 74 9 .50 9 )

m v.
Betaling til private tandlæger
Af- og nedskrivninger
Driftsresultat, Dranst 1
Finansiering Dranst 4

71.0 85

Re s u ltat d rift

Anlægsudgifter, Dranst 3

84.343

0

0

( 8 3 3 .8 52 )

( 74 9 .50 9 )

Re s u ltat an læ g ( u d gifts bas e re t)
Sald o 3 1.12 .2 0 2 1
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