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Ledelsesptegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt rsrapporten for regnskabsret
I. januar - 31. december 2012 for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S.
¯rsrapporten er aflagt i overensstemmelse med rsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at rsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
og pengestrłmme for regnskabsret I. januar - 31. december 2012.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegłrelse for de forhold, beretningen omhandler.
Der er vsentlig usikkerhed vedrłrende faststtelse af de skattemssige indgangsvrdier p
selskabets materielle anlgsaktiver, og den deraf afledte effekt p udskudt og betalbar skat.
Der henvises til note i herom.
¯rsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Skanderborg, den 29. april 2013
Direktion:

Bestyrelse:

Carstat6bsen
fłflTand

Anders Christensen
nstformand

Kurt Myhiert Olsen

Finn Pedersen

orben
muss n
medarbej dervaigt
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Den uafhngige revisors erklringer
Til kapitalejeren i Skanderborg Forsyningsvirksomhed AIS
Ptegning p rsregnskabet
Vi har revideret rsregnskabet for Skanderborg Forsyningsvirksomhed AIS for regnskabsret I. januar - 31. december 2012. ¯rsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgłrelse, balance, pengestrłmsopgłrelse og noter. ¯rsregnskabet udarbejdes efter rsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for rsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et rsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
rsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nłdvendig for at
udarbejde et rsregnskab uden vsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om rsregnskabet p grundlag af vores revision. Vi har udfłrt revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifłlge dansk revisorlovgivning. Dette krver, at vi overholder etiske krav samt planlgger og udfłrer revisionen for at opn hłj grad af
sikkerhed for, om rsregnskabet er uden vsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udfłrelse af revisionshandlinger for at opn revisionsbevis for belłb og oplysninger i rsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhnger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for vsentlig fejlinformation i rsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et rsregnskab, der giver et retvisende billede. Formlet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstndighederne, men
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmssige skłn er rimelige samt den samlede prsentation af rsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnede revisionsbevis er tilstrkkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at rsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrłmme for regnskabsret I.
januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med rsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrłrende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmrksomheden p note i i regnskabet, som beskriver den
usikkerhed, der er omkring faststtelse af de skattemssige indgangsvrdier p selskabets materielle anlgsaktiver og den deraf afledte effekt p udskudt skat og betalbar skat.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til rsregnskabsloven gennemlst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillg til den udfłrte revision af rsregnskabet. Det er p denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med rsregnskabet.

Aarhus, den 29. april 2013
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

AClaus
Dalager
statsaut.

isor
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Ledelsesberetning
Hoved- og nłgletal
tkr.
Hovedtal
Nettoomstning
Bruttoresultat
Resultat af ordinr primr drift
Resultat af finansielle poster
¯rets resultat

2010

77.312
13.615
3.869
739
3.676

107.954
43.342
33.970
1.114
26.320

95.093
37.113
22.151
728
16.929

1.395.908
28.360
1.424.268
1.346.103
26.469
18.848
32.848

1.354.539
62.747
1.417.286
1.342.427
22.124
21.541
31.194

1.344.785
25.591
1.370.376
1.343.171
16.487

Pengestrłm fra driftsaktiviteten
Pengestrłm fra investeringsaktiviteten
Heraf investering i materielle anlgsaktiver
Pengestrłm i alt

47.486
-82.536
-82.219
-35.050

79.332
-47.268
-46.477
32.064

54.082
-42.486
-42.486
11.596

Nodetal
Overskudsgrad
Afkast af den investerede kapital
Bruttomargin
Soliditetsgrad
Egenkapitalforrentning

5,0%
0,3%
17,6%
94,5%
0,3%

31,5%
2,6%
40,1 %
94,7%
2,0%

23,3%
1,7%
39,3%
98,0%
1,3 %

31

29

26

Anlgsaktiver
Omstningsaktiver
Aktiver i alt
Egenkapital
Hensatte forpligtelser
Langfristede gldsforpligtelser
Kortfristede gldsforpligtelser

I

2011

2012

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskftigede

-

10.718

Nłgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings
"Anbefalinger og Nłgletal 2010". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt
regnskabspraksis.

900930 12001 /28082791

I

skanderborg
forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg ForsyningsvirksomhedA/S

¯rsrapport 2012
CVR-nr. 32 6669 06

Ledelsesberetning
Beretning
Indledning
¯rsrapporten omfatter perioden I. januar - 31. december 2012, og er selskabets 3. regnskabsr.

Hovedaktiviteter
Selskabets virksomhed omfatter afledning og rensning af spildevand og regnvand samt produktion og distribution af drikkevand. Endvidere er tłmningsordningen en del af virksomhedens aktiviteter.
Selskabets indtgter er baseret p brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, fast afgift, vejbidrag, variable vand- og afledningsafgifter samt indtgter fra salg af tilknyttede aktivitetsydelser.
Taksterne er i 2012 fastsat af bestyrelsen i overensstemmelse med det udmeldte prisloft fra
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forsyningssekretariat og er efterfłlgende godkendt af
Byrdet i Skanderborg Kommune. Tłmningsordningen er ikke underlagt regulering af Forsyningssekretariatet, s taksterne herfor er fastlagt af bestyrelsen og godkendt af Byrdet.
Selskabets virksomhed er i 2012 reguleret i henhold til vandsektorloven, vandforsyningsloven og lov om betalingsregler for spildevand ud fra et "hvile i sig selv"-princip, hvor indtgterne fra hvert af de to forsyningsomrder skal finansiere de respektive produktions-, distributions- og administrationsomkostninger, finansielle poster og investeringer.

Udviklingen i regnskabsret
Resultatopgłrelsen

Nettoomstningen
Nettoomstningen i 2012 var 77.312 tkr. og rets resultat efter skat blev 3.676 tkr. Ved budgetlgningen for 2012 forventedes en omstning p 82.258 tkr. og et resultat efter skat p
9.153 tkr.
Den primre rsag til afvigelserne er af regulatorisk regnskabsteknisk karakter. 12011 var
selskabets investeringer mindre end det, der blev opkrvet hos forbrugerne til investeringer.
Dette medfłrer en regulatorisk overdkning (gld til forbrugerne), som regnskabsmssigt
har reduceret omstning i 2012 med ca. 12.977 tkr. Belłbet er indregnet i selskabets prisloft
for 2013.

Balance

Anlgsaktiver
Selskabet har i 2012 foretaget anlgsinvesteringer p 82.219 tkr. Investeringerne er finansieret gennem de opkrvede tilslutningsbidrag, vandbidrag, vandafledningsbidrag samt lneoptagelse gennem Kommunekredit. Investeringerne er bl.a. foretaget med henblik p at optime-
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Ledelsesberetning
Beretning
re driften af anlg og vrker, renovere kloakker og ledninger samt byggemodne bolig- og
erhvervsarealer.
12012 har investeringsaktiviteten vret 24.511 tkr. hłjere end ved budgetlgningen. 12010
var der en lavere investeringsaktivitet end budgetteret p 10.961 tkr., og i 2011 var investeringerne 10.732 tkr. lavere end budgetteret. Set over en tre-rig periode er det sledes med
investeringsaktiviteten i 2012 lykkedes at indhente de underinvesteringer fra 2010 og 2011
med en forskel p 2.818 tkr., der kan henfłres til et kłb af nabogrund (Vroidvej 61) til Skanderborg Renseanlg.
Ifłlge prisloftsreglerne skal indtgter og omkostninger inden for det enkelte regnskabsr balancere, hvorfor der er sket en kapitaltilfłrsel ved lneoptagelse i KommuneKredit, svarende
til merinvesteringen i 2012.

Kapitalberedskabet
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er velkonsolideret. Soliditetsgraden udgłr 94,5
svarende til en egenkapital pr. 31. december 2012 p 1.346.103 tkr.

%,

Srlige risici

Drift
Der er ingen risici ved indregning eller mling af de anvendte belłb ud over det i ledelsesptegningen anfłrte omkring de skattemssige indgangsvrdier, og ligeledes er der heller ingen usdvanlige forhold.
De skattemssige forhold fłlges branchens anbefalinger.

Vsentlige begivenheder i 2012

Vandforsyning
Der blev i 2012 solgt ca. 976.000 m 3 drikkevand af en produktion p ca. 1.063.000 m 3 . Dermed var vandtabet p ca. 87.000 m 3, svarende til ca. 8,2 %. Virksomheden vil sledes for
2012 ikke skulle svare afgift til staten, for den del af vandtabet, der er stłrre end 10 %. Forsyningens srlige indsats overfor det hłje vandspild viser sig at bre frugt.
Driftsmedarbejderne har i 2012 i hłjere grad vret involveret i arbejdet med projekterne, og
har dermed anvendt mere tid p dette arbejde. Arbejdstid er sledes for en vis del henfłrt til
investeringer, som er blevet aktiveret.
Vi har i 2012 fortsat arbejdet med ledningsnetmodellen. Det giver stor indsigt i forsyningssystemet, hvilket giver et strkt planlgningsvrktłj. Modellen er bl.a. anvendt til at prcisere forsyningsforhold i hrdt belastede situationer, f.eks. under Skanderborg Festivalen. I
2012 viste det sig at vre nłdvendigt med en srlig indsats for at sikre vandforsyningen under festivalperioden. Virksomheden opnede gennem dette arbejde erfaringer med drift af et
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Ledelsesberetning
Beretning
mobilt UV-anlg, der var nłdvendigt for at sikre en tilfredsstillende vandkvalitet til festivalen.
I henhold til virksomhedens strukturplan fra 2011 planlgges der udvidelse af forsyningsnettet for at forbedre trykforholdene ud til Vrold-omrdet.
Direktłren blev i 2012 valgt ind i Skanderborg Kommunes Vandrd. Vandrdet arbejder for
at sikre en god vandforsyning i kommunen. Der er etableret et godt og positivt samarbejde
med de private vandvrker, og Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er i 2012 startet p
at slge ydelser til de private vandvrker for at hjlpe p udvalgte omrder.
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har for at udvide samarbejdet og sikre en god
vandkvalitet i kommunen i 2012 stet bag afholdelsen af et temamłde for de private vandvrker gennem Vandrdet. Her blev Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S’ nye beredskabsplan prsenteret. Erfaringer fra de forureningssager, der har vret hos andre vandvr
ker i kommunen, blev ogs drłftet. Kommunen deltog som myndighed og beredskabet, der
kunne rdgive vandvrker om, hvad man kan głre for at nedbringe risikoen for forureningshndelser.
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har i 2012 arbejdet med ledelsessystemer, for vandforsyningens vedkommende gennem Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed. Det giver en
bedre styring af driften og minimere risikoen for forurening af drikkevandet.
Vandkvalitetsmssigt har der vret der vret et par mindre overskridelser af mangan p
Gram Vandvrk. Det har ingen sundhedsmssig virkning, men giver nogle tekniske udfordringer. Vi forventer en snarlig ibrugtagning af ny boring ved Stilling Vrket, som giver
mulighed for at neddrosle produktionen p Gram Vandvrk.
Naturstyrelsens kortlgning af grundvandsressourcen kom i 2012 til Skanderborg-Stilling
omrdet, og i de kommende r vil det danne baggrund for gennemfłrelse af indsatser mod
evt. forureningstrusler, idet kommunen skal st bag udformning af indsatsplanerne i Omrder
med Srlige Drikkevandsinteresser.
Bestyrelsen har besluttet at overg til fjernaflste mlere. Udbud og valg af type sker i 2013,
hvorefter der foretages en total udskiftning af alle mlere.

Spildevandsforsyning
Skanderborg Forsyningsvirksomhed AIS har i 2012 kłbt nabogrunden til forsyningens renseanlg i Skanderborg. Herved er de fremtidige udvidelsesbehov i Skanderborg omrdet sikret.
Der er i 2012 arbejdet videre med centraliseringen af renseanlggene primrt gennem nedlggelse af Galten Renseanlg og udvidelse af Skovby Renseanlg. 12013 vil det blive taget i drift. 12013 vil virksomhedens mindste renseanlg "Ballen Renseanlg" nedlgges.
Der har i 2012 gennemgende vret en tilfredsstillende rensning p de otte renseanlg under
Skanderborg Forsyningsvirksomhed. Det er dog ikke lykkedes at fastholde de gode resultater
for 2011 med undtagelse af Skanderborg Renseanlg. Der er i 2012 registreret overskridelser p Lsby Renseanlg p maks. ammonium, men denne overskridelse kan der dispenseres
for pga. lave temperaturer i procestanken. Galten Renseanlg havde ligeledes overskridelser
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Beretning
p maks. ammonium. Dette forekom ogs i vinterperioden med lave temperaturer, hvor den
kemiske proces ikke fungerer. Ballen Renseanlg havde overskridelser p maks. BOD, dette
er dog kun et vejledende krav. Overskridelsen skyldtes et tilflde af slamflugt: under hłj hydraulisk belastning. Gl. Rye Renseanlg havde overskridelser p fosfor, dog kun p det vejledende krav.
Naturstyrelsen var medio 2012 p tilsyn p alle Forsyningens renseanlg. Der fremkom en
rkke opfłlgende punkter, som driften har arbejdet med at forbedre. For at sikre en god og
sikker spildevandsrensning er der herudover indfłrt en rkke udviklingsmssige tiltag. Det
skete i 2012, ved at der blev igangsat et strategisk projekt "Rensning i top", som skulle udpege fokusomrder p de forskellige anlg, hvor der var behov for en optimering af anlgget
for at sikre en bedre og mere stabil drift. Dette har udmłntet sig i konkrete projekter, der skal
udfłres i 2013. Disse projekter vil udover den bedre rensning give gevinst med hensyn til
energioptimering og bedre udnyttelse af kapaciteten p anlggene, og er sledes integreret i
planerne for energioptimering p de enkelte anlg. Projekt "Rensning i top" inkluderer ligeledes planer om opfłlgende uddannelse af personalet, for at sikre kompetenceudviklingen.
Endvidere vil det videre arbejde med Miljłledelse og Dokumenteret Spildevands Sikkerhed
(DSS), som pgr i 2013, give en positiv effekt generelt for renseanlggene.
Sorte Sł blev oprenset i 2009. De efterfłlgende tre r er der mlt p effekten af oprensningen, og konklusionen er, at den ikke helt har net det forventede łnskede niveau. Derfor har
kommunen pbudt forsyningen at igangstte et łget analyseprogram i 2013. Herved skabes
et vidensgrundlag, der sikrer forstelse for fosfor- og vandbalancen i słen, sledes at der kan
skabes et sikkert beslutningsgrundlag for evt. opfłlgende initiativer.

Ledelse og medarbejdere
Der har i 2012 vret stor fokus p udviklingen af organisationen internt. De strategiske udviklingsomrder har vret inden for Proces, Prstation og Professionalisme. En stłrre forandringsproces foregr i organisationen med indfłrelse af en kultur, hvor der er fokus p effektiv og professionel drift, kunder, kvalitet og kommerciel tankegang.
12012 gennemfłrte virksomheden et strategisk kompetenceudviklingsprojekt for alle medarbejdere og ledere, hvilket skabte mulighed for mlrettet at udvikle kompetencerne hos medarbejdere og ledere. Arbejdet med at kompetenceudvikle medarbejdere foregr efter klare
ml.
Ultimo 2012 gennemfłrtes en stłrre omstrukturering i driften, hvor fire personer med ledelsesansvar blev reduceret til en driftschef og hvor driftsmedarbejderne organiseres som mere
selvstyrende enheder. Motivationen er mlt stigende ved gennemfłrelsen af organisationsndringerne, der ogs vil have en positiv effekt p effektiviteten.
Der arbejdes fortsat med effektivisering af organisationen. Det er sket ved hjemtagning af
kerneopgaver, ansttelse af nye medarbejdere til udfłrelse af opgaver, der tidligere blev udfłrt af eksterne, f.eks. en el-installatłr, samarbejde p tvrs af afdelingerne med anvendelse
af egne kompetencer i stedet for eksterne, ndring i kulturen med synliggłrelse af ml, et
flles młdested p Dłjsłvej medfłrer en styrkelse af samarbejdet og forbedret planlgning.
Der er sket reduktion i antallet af vagthold fra tre til to, tvunget weekend-tilsyn er fjernet,
indkłb og udbud af prioriterede omrder har givet forbedrede priser. Sammen med korrekt

900930 12001/28082791

skanderborg
forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed AIS
¯rsrapport 2012
CVR-nr. 32 6669 06

Ledelsesberetning
Beretning
registrering af tidsforbrug p projekterne sikrer disse mange tiltag, at Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er foran de effektiviseringskrav, som stilles fra Forsyningssekretariatet.
Det har i virksomhedens fłrste lever vret en udfordring at styre projektgennemfłrelsen til
at n et bestemt budgetniveau inden for et budgetr. Anlgprojekters planlgning og gennemfłrelse kłrer typisk over flere r og flere udefrakommende forhold har indvirkning p
gennemfłrelsen, f.eks. vejrforhold, myndighedsforhold, museumsfund og nye tilkomne projekter grundet nye lokalplaner. Der er i organisationen stor opmrksomhed p at indfłre
procedurer og systemer, der sikrer bedst mulig styring af projekters łkonomi og gennemfłrelse.
Der er sket afgang af en af to udlnte tjenestemnd fra kommunen, som efter 40 r med
spildevandsadministrationen valgte at g p pension. Tjenestemandspensionen er indregnet i
rsregnskabet med pensioneringen.
Der er fokus p omgivelserne i 2012. Som eksempel kan nvnes, at virksomhedens direktłr
i 2012 blandt kolleger blev indvalgt som en af seks srlige rdgivere i DANVA’s bestyrelse.
Herved sikres bl.a., at virksomheden er aktiv meningsdanner samt opdateret p ny viden m.v.
i branchen.
12012 er der arbejdet med et PLUS-lłnssystem, som med hjlp fra konsulenter fra DI og
CO-industri blev afsluttet med indfłrelse af et resultatlłnssystem blandt medarbejderne. Der
forventes udgivelse af en DI pjece om erfaringerne i virksomheden.

Forventninger til det kommende r
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S arbejder efter et overordnet strategisk ml, om at
virksomheden skal udvikles til en veldreven forsyningsvirksomhed med et godt omdłmme.
Det sker med udgangspunkt i Strategiplan 2015 og i Forretningsudviklingsplan 2013, idet
gennemfłrelsen af virksomhedens strategiplan sker efter en prioriteret rkkefłlge med udviklingsplateauer. Udviklingsplateauer ses som udviklingsomrder, hvor der inden for ret
opstartes udviklingsprojekter, der efterfłlgende implementeres som vrende en naturlig del
af driften i organisationen. 12013 er der fokus p udvikling af virksomheden inden for omrderne Kunder, Kommunikation og Kvalitet + Klimatilpasning. 12014 er det mlet, at virksomheden kan fremst som en moderne og moden virksomhed, der p et solidt grundlag nu
har fundamentet til at fłlge de muligheder, som virksomhedens bestyrelse kan fastlgge retningen for gennem en ny strategiplan.
12013 skal der afholdes et valg blandt forbrugerne for at vlge to forbrugervalgte reprsentanter ind i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S’ bestyrelse. Det sker i henhold til ny
lovgivning, der tilsiger, at det er et krav med denne form for direkte forbrugerreprsentation.
Der arbejdes i 2013 videre med udvikling af samarbejdet med de private vandvrker i kommunen. Det skal give synergi og udvikling af virksomheden samt skabe mulighed for vkst
inden for kerneomrdet.
Samarbejde med kommunen om klimatilpasning skal give kunderne og borgerne i kommunen tryghed for, at vi ogs i fremtiden kan hndtere ekstreme nedbłrshndelser samt lłsninger tilpasset det lokale omrde.
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Ledelsesberetning
Beretning
Der vil i 2013 trffes beslutning om, hvilke omrder af ledelsessystemer skal certificeres,
idet der skal skabes en professionel virksomhed med en sikker og stabil forsyning.
En professionel kommunikation med omgivelser skal signalere den vigtige samfundsmssige betydning virksomheden har og som den łnsker at varetage.
Den videre udvikling af virksomheden vil ske via analyserede og vurderede forretningsomrder med fokus p mulige samarbejdspartnere, der kan skabe grundlaget for at opn langsigtede strategiske muligheder. Muligheder med udvidelse af forretningsomrdet skal ske til
gavn for kunder og ejer samt udvikling af virksomhedens fremtidige eksistensmuligheder.

Begivenheder efter regnskabsrets afslutning
Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsrets afslutning, der har afgłrende indflydelse p bedłmmelsen af rsrapporten.
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¯rsregnskab I. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
¯rsrapporten for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S for 2012 er aflagt i overensstemmelse med rsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.
¯rsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste r.

Resultatopgłrelse
Nettoomstning
Nettoomstningen omfatter vand- og afledningsafgifter, fast afgift, tilslutningsbidrag, vejbidrag m.v. og indregnes i resultatopgłrelsen i takt med levering. Nettoomstningen indregnes
ekskl. moms og afgifter opkrvet p vegne af tredjepart. Nettoomstningen korrigeres for
over-/underdkning.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrłrende forsyningens produktion
af vand, rensning af spildevand, drift og vedligehold af indvindingsomrder, pumpestationer
og brłnde m.v., SRO-anlg, personaleomkostninger, afskrivninger p produktionsanlg/
pumpestationer/renseanlg/vandbehandling m.v., miljł, forskning og udvikling.

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henfłres til distribution af
vand og spildevand. Under regnskabsposten hłrer endvidere reparation og vedligeholdelse af
ledningsnet og mlere, personaleomkostninger og afskrivninger p distributionsaktiver. Omkostninger ved aflsning af forbrugsmlere betragtes som en distributionsomkostning.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder
vederlag til medarbejdere i administrationen, kundeadministration og information, administrativt it, revision, kontorhold, afskrivninger vedrłrende aktiver, der benyttes til administration, inkassobehandling og tab p kunder.

Andre driftsindtgter og -omkostninger
Andre driftsindtgter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundr karakter i
forhold til virksomhedernes hovedaktiviteter, herunder lejeindtgter fra midlertidig udleje af
produktionsfaciliteter og fortjeneste/tab ved afhndelse af materielle anlgsaktiver.

Finansielle indtgter og omkostninger
Finansielle indtgter og omkostninger indeholder renter samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

900930 12001 /2808279_i
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¯rsregnskab 1. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Skat af rets resultat
¯rets skat, som bestr af rets aktuelle skat og ndring i udskudt skat - herunder som fłlge
af ndring i skattesats - indregnes i resultatopgłrelsen med den del, der kan henfłres til rets
resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henfłres til posteringer direkte i
egenkapitalen.

Balance
Immaterielle anlgsaktiver
Immaterielle anlgsaktiver udgłres primrt af software. De immaterielle anlgsaktiver mles til kostpris med fradrag af akkumuleret af- og nedskrivning. Der foretages linere afskrivninger over den forventede brugstid, baseret p fłlgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Software 3-5 r.

Materielle anlgsaktiver
Grunde er vrdiansat til den offentlige ejendomsvurdering. Produktions- og distributionsanlg mles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restvrdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke p grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Produktionsanlg udgłres af indvindingsanlg, boringer, rensningsanlg, bassiner, tekniske
anlg, hovedledninger, pumpestationer, knuder og stikledninger m.v.
Distributionsanlg udgłres af spildevandsledninger, pumpestationer knuder m.v.
Der foretages linere afskrivninger over den forventede brugstid, baseret p fłlgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Netaktiver
Forsinkelsesbassiner
Pumpestationer
vrige tekniske anlg
Maskiner
Specialudstyr, f.eks. laboratorieudstyr
Transportmidler
It
Inventar
Driftsmidler

900930 12001 /2808279j

20-50 r
60-100 r
50 r
20 r
20-30 r
10-15 r
5-10 r
5-8 r
3
3-5 r
10 r
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¯rsregnskab I. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Afskrivninger indregnes i resultatopgłrelsen under henholdsvis produktions-, distributionsog administrationsomkostninger.

anlg, der p balancedagen endnu ikke er klar til at tage i
Anlg under udfłrelse udgłres af
brug. Anlg under udfłrelse afskrives ikke.
Fortjeneste og tab ved afhndelse af materielle anlgsaktiver opgłres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmssige vrdi p salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgłrelsen under afskrivninger.

Vrdiforringelse af anlgsaktiver
Den regnskabsmssige vrdi af materielle anlgsaktiver vurderes rligt for indikationer p
vrdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer p vrdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsvrdien,
sfremt denne er lavere end den regnskabsmssige vrdi.
Som genindvindingsvrdi anvendes den hłjeste vrdi af nettosalgspris og kapitalvrdi. Kapitalvrdien opgłres som nutidsvrdien af de forventede nettoindtgter fra anvendelsen af
aktivet eller aktivgruppen.

Varebeholdninger
Varebeholdninger mles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsvrdien lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere vrdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender mles til kostpris. Der nedskrives til imłdegelse af forventede tab efter en
individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrnsningsposter
Periodeafgrnsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrłrende efterfłlgende regnskabsr.

Egenkapital - udbytte
Foreslet udbytte indregnes som en forpligtelse p tidspunktet for vedtagelse p den ordinre generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for ret, vises som en srskilt post under egenkapitalen.
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¯rsregnskab I. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af rets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere rs skattepligtige indkomster
og for betalte acontoskatter.
Udskudt skat mles efter den balanceorienterede gldsmetode af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmssig og skattemssig vrdi af aktiver og forpligtelser. I de tilflde,
hvor opgłrelse af skattevrdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, mles udskudt skat p grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skattevrdien af fremfłrselsberettigede skattemssige underskud, indregnes med den vrdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning
i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, nr selskabet som fłlge af en tidligere begivenhed har en
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medfłre
et forbrug af selskabets łkonomiske ressourcer.

Regulatorisk overdkning
Overstiger de hos forbrugerne opkrvede belłb prisloftet for spildevandsbehandling, indregnes forskellen i balancen som en regulatorisk overdkning (gld til forbrugere).

Gldsforpligtelser
Finansielle forpligtelser mles til amortiseret kostpris.
vrige gldsforpligtelser mles til nettorealisationsvrdi.

Periodeafgrnsningsposter
Periodeafgrnsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrłrende indtgter i de efterfłlgende r.

Segmentoplysninger
Segmentoplysninger opgłres i henhold til vandforsyningsloven og lov om betalingsregler for
spildevand, og omfatter resultatopgłrelser for hvert af forsyningsomrderne vand, spildevand og tłmningsordning.
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¯rsregnskab I. januar - 31. december
Anvendt regnskabspraksis
Pengestrłmsopgłrelse
Pengestrłmsopgłrelsen viser selskabets pengestrłmme fordelt p drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for ret, rets forskydning i likvider og selskabets likvider ved rets begyndelse og slutning.

Pengestrłm fra driftsaktivitet
Pengestrłmme fra driftsaktivitet opgłres som rets resultat reguleret for ikke-kontante
driftsposter, ndring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrłm fra investeringsaktivitet
Pengestrłmme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med kłb og salg af
virksomheder og aktiviteter samt kłb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlgsaktiver.

Pengestrłm fra finansieringsaktivitet
Pengestrłmme fra finansieringsaktivitet omfatter ndringer i stłrrelse eller sammenstning
af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af ln, afdrag p
rentebrende gld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Nłgletal
Nłgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nłgletal 2010".
De i hoved- og nłgletalsoversigten anfłrte nłgletal er beregnet sledes:
Overskudsgrad
Afkast af den investerede kapital
Investeret kapital

Resultat af primr drift x 100
Nettoomstning
Resultat af primr drift x 100
Gennemsnitlig investeret kapital
Driftsmssige immaterielle og materielle anlgsaktiver samt nettoarbejdskapital

Bruttomargin

Bruttoresultat x 100
Nettoomstning

Soliditetsgrad

Egenkapital, ultimo x 100
Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning

900930 12001 /2808279_i
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¯rsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgłrelse
tkr.

Note

2012

2011

Nettoomstning
Produktions- og distributionsomkostninger

2
2,3,4,9

77.312
-63.697

107.954
-64.612

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

2,3,8,9

13.615
-9.746

43.342
-9.372

3.869
554

33.970
791
-782

Resultat af primr ordinr drift
Andre driftsindtgter
Andre driftsomkostninger
Resultat af primr drift
Finansielle indtgter
Finansielle omkostninger

5
6

749
-10

33.979
1.132
-18

Ekstraordinrt resultat for skat
Skat af rets resultat

7

4.901
-1.225

35.093
-8.773

¯rets resultat

3.676

26.320

Forslag til resultatdisponering
Overfłrt resultat

3.676

26.320

3.676

26.320
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Balance
Note

tkr.
AKTIVER
Anlgsaktiver
Immaterielle anlgsaktiver
Software

2012

2011

766

652

82.991
1.180.344
67.605
3.094
47.535

82.585
1.173.009
61.511
3.217
17.330

13.573

16.235

1.395.908

1.354.539

Omstningsaktiver
Varebeholdninger
Varebeholdninger

1.747

1.802

Tilgodehavender
Kort del af mellemregning med Skanderborg Kommune
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavende hos Skanderborg Kommune
Opkrvningsret, tjenestemandspensionsforpligtelse
Andre tilgodehavender
Periodeafgrnsningsposter

2.621
4.469
1.606
4.047
5.053
207

1.992
4.383
2.621
758
7.326
205

18.003

17.285

8.610

43.660

28.360

62.747

1.424.268

1.417.286

Materielle anlgsaktiver
Grunde og bygninger
Spildevandsanlg
Vandtekniske anlg
Andre anlg, driftsmateriel og inventar
Anlg under udfłrelse

8
9

Finansielle anlgsaktiver
Mellemregning med Skanderborg Kommune

Anlgsaktiver i alt

Likvide beholdninger
Omstningsaktiver

i alt

AKTIVER IALT
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Balance
Note

tkr
PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital
Overfłrt resultat

2011

11

Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Hensttelser til udskudt skat
Tjenesternandspensionsforpligtelser
Andre hensatte forpligtelser

12
13

Hensatte forpligtelser i alt
Gldsforpligtelser
Langfristede gldsforpligtelser
Historisk regulatorisk overdkning

Kortfristede gldsforpligtelser
Kortfristet del afregulatorisk overdkning
Leverandłrer af varer og tjenesteydelser
Anden gld
Periodeafgrnsningsposter

Gldsforpligtelser

2012

14

PASSIVER IALT
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20.000
1.322.427

1.346.103

1.342.427

15.642
4.039
6.788

14.417
750
6.957

26.469

22.124

18.848

21.541

15.670
8.774
6.222
2.182

2.693
22.228
4.308
1.965

32.848

31.194

51.696

52.735

1.424.268

1.417.286

14

i alt

Usikkerhed ved indregning og mling
Eventualposter og usikkerhed vedr. regnskabsposter
Pantstninger og sikkerhedsstillelser
Nrtstende parter

20.000
1.326.103

i
15
16
17

19

skanderborg
forsyningsvirksomhed als

Skanderborg Forsyningsvirksomhed AIS
¯rsrapport 2012
CVR-nr. 32 6669 06

¯rsregnskab 1. januar - 31. december
Pengestrłmsopgłrelse
tkr.

Note

2012

2011

18

3.676
39.418

26.320
37.169

19

43.094
3.653

63.489
14.729

Pengestrłm fra primr drift
Renteindtgter og lignende indtgter
Renteudgifter og lignende udgifter

46.747
749
-10

78.218
1.132
-18

Pengestrłm fra ordinr drift

47.486

79.332

Pengestrłm fra driftsaktivitet

47.486

79.332

Kłb af immaterielle anlgsaktiver
Kłb af materielle anlgsaktiver

-317
-82.219

-791
-46.477

Pengestrłm til investeringsaktivitet

-82.536

-47.268

Afdrag p langfristet gld

0

0

Pengestrłm fra finansieringsaktivitet

0

0

-35.050
43.660

32.064
11.596

8.610

43.660

¯rets resultat
Reguleringer
Pengestrłm fra primr drift fłr ndring af arbejdskapital
˘ndring i driftskapital

¯rets pengestrłm fra drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet
Likvider, primo
Likvider, ultimo

Pengestrłmsopgłrelse kan ikke direkte udledes af rsregnskabets łvrige bestanddele.
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Noter
i

Usikkerhed ved indregning og mling
SKAT har i en rkke afgłrelser afvist branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser for anlgsaktiverne, og i stedet lagt til grund, at de skattemssige indgangsvrdier skłnsmssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni 2011. Det er derfor SKAT’s vurdering, at
de skattemssige indgangsvrdier p anlgsaktiverne er betydeligt lavere end de regnskabsmssige. Sagerne er pklaget til Landsskatteretten. Selskabet har ikke indregnet den
udskudte skat baseret p SKAT’s vrdiansttelsesprincipper, da ledelsen vurderer, at det er
i Landsskatteretsandsynligt, at sagerne vil falde ud til selskabernes fordel. Sfremt sagerne
ten falder ud til SKAT’s fordel, vil den potentielle aktuelle skat skulle indregnes som en regulatorisk underdkning med en deraf afledt opkrvningsret.

2

Nettoomstning
Segmentoptysninger
Spildevand

Vand
tkr.

2012

2011

2012

2011

Tłmningsordning
2012

Total

2011

2012

2011

Afregnet vand
Afregnet spildevand
Tilslutningsbidrag
Salg af ydelser
Historisk regulatorisk overdkning
Overdkning 2011
Tłmningsordning

10.690
0
412
160
0
0
0

11.442
0
963
199
0
0
0

0
68.717
6.459
102
2.693
-12.977
0

0
85.395
5.933
145
2.832
0
0

0
0
0
0
0
0
1.056

0 10.690
0 68.717
6.871
0
0
262
2.693
0
0 -12.977
1.045
1.056

11.442
85.395
6.896
344
2.832
0
1.045

Nettoomstning
Produktions- og distributionsomkostninger

11.262

12.604

64.994

94.305

1.056

1.045

77.312

107.954

-5.944

-7.192

-56.752

-56.471

-1.001

-949

-63.697

-64.612

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

5.318
-1.956

5.412
-2.179

8.242
-7.547

37.834
-7.078

55
-243

96
-115

13.615
-9.746

43.342
-9.372

Resultat af ordinr primr drift
Andre driftsindtgter
Andre driftsudgifter

3.362
9
-11

3.233
399
-295

695
545
-250

30.756
392
-487

-188
0
0

-19
0
0

3.869
554
-261

33.970
791
-782

Resultat af primr drift
Andre finansielle indtgter
Andre finansielle omkostninger

3.360
0
-3

3.337
0
-13

990
749
-7

30.661
1.132
-5

-188
0
0

-19
0
0

4.162
749
-10

33.979
1.132
-18

Resultat for skat
Skat af rets resultat

3.357
-839

3.324
-831

1.732
-433

31.788
-7.947

-188
47

-19
5

4.901
-1.225

35.093
-8.773

¯rets resultat

2.518

2.493

1.299

23.841

-141

-14

3.676

26.320
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Noter
tkr.
3

Personaleomkostninger
Gager og lłnninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
vrige personaleomkostninger

Produktionsomkostninger
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Aktiverede lłntimer

2011

2012

13.595
1.564
648
536

14.454
1.613
390
569

5.069
2.851
4.281
4.142

5.678
3.117
5.834
2.397

16.343

17.026

938

1.003

31

29

25.999
37.698

25.573
39.039

63.697

64.612

107
587
55

453
650
29

0
10

13
5

I personalenoten er inkluderet:
Vederlag til direktion og bestyrelse
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskftigede

4

5

6

Produktions- og distributionsomkostninger
Produktionsomkostninger
Distributionsomkostninger

Finansielle indtgter
Renteindtgter, kreditinstitutter
Renteindtgter, Skanderborg Kommune
vrige finansielle indtgter

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, Skanderborg Kommune
vrige finansielle omkostninger

900930 12001 /28082791
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¯rsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
tkr.
7

8

Skat af ordinrt resultat
¯rets regulering af udskudt skat

2012

2011

1.225

8.773

1.225

8.773

Immaterielle anlgsaktiver
tkr.

Software
791
317
0

Kostpris I. januar 2012
¯rets tilgang
¯rets afgang
Kostpris 31. december 2012

1.108

Afskrivninger I. januar 2012
¯rets afskrivninger
¯rets afgang

203
0

Afskrivninger 31. december 2012

342

Regnskabsmssig vrdi 31. december 2012

766

_L _I

tkr.
Afskrivningernes fordeling i resultatopgłrelsen:
Administrationsomkostninger

900930 12001/28082791
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forsyningsvirksomhed a/s

¯rsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
9

Materielle anlgsaktiver

tkr.

Grunde og
bygninger

Spildevandsanlg

Vandtekniske
anlg

Andre anlg,
driftsmateriel
og inventar

Anlg
under
udfłrelse

I alt

Kostpris I. januar 2012
Reklassifikation
¯rets tilgang
Overfłrt
¯rets afgang

87.655
0
0
3.063
0

1.227.177
-55
819
39.080
-2.695

64.403
0
0
8.241
-388

4.035
0
866
0
-366

17.330
55
80.534
-50.384
0

1.400.600
0
82.219
0
-3.449

Kostpris 31. december
2012

90.718

1.264.326

72.256

4.535

47.535

1.479.370

Af- og nedskrivninger
1. januar 20l2
¯retsaf- ognedskrivninger
¯rets afgang

5.070
2.657
0

54.168
29.982
-168

2.892
1.786
-27

818
696
-73

0
0
0

62.948
35.121
-268

Af- og nedskrivninger
31. december 2012

7.727

83.982

4.651

1.441

0

97.801

Regnskabsmssig vrdi
31. december 2012

82.991

1.180.344

67.605

3.094

47.535

1.381.569

Afskrives over

0-50 r

10-100 r

tkr.

10-100 r

3-10 r

2012

2011

Afskrivninger kan specificeres sledes:
Grunde og bygninger
Spildevandsanlg
Vandtekniske anlg
Andre anlg, driftsmateriel og inventar
Nedskrivninger p afgange

2.657
29.982
1.786
696
2.915

2.588
29.169
1.516
663
1.403

38.036

35.339

6.947
30.441
648

7.493
27.638
208

38.036

35.339

Afskrivningernes fordeling i resultatopgłrelsen:
Produktionsomkostninger
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
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¯rsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2012

tkr.

2011

10 Opkrvningsret, tjenestemandspensionsforpligtelse

Saldo primo
Forłgelse i forbindelse med pensionering og indregning af tjenestemnd
¯rets regulering

758

847

3.512
-223

0
-89

Heraf forfald til betaling mere end 1 r efter regnskabsrets udlłb

4.047

758

11 Egenkapital

tkr.
Egenkapital I. januar 2012
¯rets resultat

Aktiekapital
20.000

Overfłrt
resultat

I alt

1.322.427

1.342.427

Egenkapital 31. december 2012

Det er endnu uafklaret, i hvilket omfang "Overfłrt resultat" kan udloddes til aktionrerne.
Aktiekapital

Aktiekapitalen udgłr 20.000.000 kr. og er fordelt i aktier a 1.000 kr. og multipla heraf.
Aktiekapitalen er undret de seneste 3 r.

tkr.
12 Udskudt skat
Udskudt skat l.januar
¯rets udskudte skat

900930 12001 /2808279_i

2012
14.417
1.225

2011
5.644
8.773
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¯rsregnskab I. januar - 31. december
Noter
2011

2012

tkr.
13 Tjenestemandspensionsforpligtelse
Saldo primo
Forłgelse i forbindelse med pensionering og indregning af tjenestemnd
¯rets regulering

750

839

3.512
-223

0
-89

4.039

750

441
1.763
1.835

441
7.266
0

4.039

7.707

Forfaldstidspunkterne for hensatte forpligtelser forventes at blive:
0-1 r
1-5 r
Over Sr

14 Langfristede gldsforpligtelser
tkr.
Historisk regulatorisk overdkning
Regulatorisk overdkning 2011

Gld i alt
1/12012

Gld i alt
31/122012

Afdrag
nste r

Langfristet
andel

Restgld
efter 5 r

24.234
0

21.541
12.977

2.693
12.977

18.848
0

8.078
0

24.234

34.518

15.670

18.848

8.078

15 Eventualposter og usikkerhed vedrłrende regnskabsposter
Eventualaktiver

Selskabet har en samlet underdkning p 7.131 tkr. for 2012 og en underdkning for vand
p 196 tkr. for 2011.
Det er endnu ikke besluttet i hvilket omfang selskabet vil głre brug af denne opkrvningsret,
hvorfor nettobelłbet ikke er aktiveret i balancen.
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¯rsrapport 2012
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¯rsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
15 Eventualposter og usikkerhed vedrłrende regnskabsposter (fortsat)
Eventualforpligtelser

Der henvises til note 1, som beskriver usikkerheden vedrłrende faststtelse af de skattemssige indgangsvrdier p selskabets materielle anlgsaktiver, og den deraf afledte udskudte
og betalbare skat.
Der er ud fra et forsigtighedsprincip afsat udskudt skat af de regnskabsmssige resultater i
2010, 2011 og 2012.
Skanderborg Forsyningsvirksomhed AIS’ eventualforpligtelser omfatter de for branchen
sdvanlige miljłforpligtelser.
16 Pantstninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantstninger eller sikkerhedsstillelser.
17 Nrtstende parter

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er ejet 100 % af Skanderborg Kommune, Adelsgade 44, 8660 Skanderborg.
tkr.
18 Reguleringer
Renteindtgter
Renteomkostninger
Afvikling af historisk overdkning
Afskrivninger
Tab ved salg af anlgsaktiver
˘ndring i udskudt skat
˘ndring i andre hensatte forpligtelser

19

˘ndring i driftskapital
˘ndring i varebeholdninger
˘ndring i tilgodehavender
˘ndring i leverandłrer og anden kapital
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2012

2011

-749
10
-2.693
35.324
3.181
1.225
3.120

-1.132
18
-2.832
34.075
1.403
8.773
-3.136

39.418

37.169

55
1.944
1.654

261
-3.315
17.783

3.653

14.729
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