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Forord

Et endnu bedre Skanderborg – tilpasset klimaet
Der kommer endnu mere regn i de våde perioder. Og 
de tørre perioder bliver endnu mere tørre. Sådan må 
vi forvente, at vejret kommer til at se ud i fremtiden. 
I Skanderborg Kommune bliver vi ikke kun påvirket af den 
regn, der falder på vores jord. Som en del af Søhøjlandet 
har vi kuperet terræn og meget vandmiljø. Regnvand fra 
store områder løber sammen og kan ramme vores byer 
og boliger. Vandet kan oversvømme vores haver, blokere 
vores veje og presse kapaciteten i vores kloaker. Gennem 
klimatilpasningsprojekter over hele kommunen forebygger 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S at det sker. Vores 
arbejde med klimatilpasning har fyldt meget i 2016 men 
ikke alt. Vi kommer omkring de andre emner senere 
i årsrapporten.

I 2014 godkendte Skanderborg Byråd 16 klimaprojekter. 
De projekter udfører Skanderborg Forsyningsvirksomhed 
nu i samskabelse og partnerskaber. Det betyder, at klima-
projekterne er blevet komplekse projekter med mange 

forskellige partnere, interesser og hensyn. Det kan være 
svært at jonglere med. Nu handler projekterne også om 
at skabe attraktive rekreative områder, at etablere facilite-
ter for fysisk aktivitet og at binde lokalområderne bedre 
sammen. 

På den måde rammer klimaprojekterne ned i dét, der gør 
Skanderborg til en god kommune at bo i – både for nye 
og etablerede borgere. Vi bidrager til at tiltrække tilfl yttere 
og engagere lokalsamfundet. Vi sikrer naturværdier i og 
omkring Skanderborg – og infrastrukturen til og fra Skan-
derborg. Og vi skaber attraktive vandmiljøer for borgerne 
– sammen med borgerne.

Ved at fokusere på samskabelse og synergi stimulerer 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed lokalt ejerskab, og vi 
skaber bedre resultater. Vi har samlet set sparet 284 mio. 
kr. eller 72 % af, hvad de samme løsninger havde kostet 
med traditionelle metoder. Vi gør Skanderborg endnu 
bedre – til en fjerdedel af prisen.

_______________________________
Jens F. Bastrup

Direktør

_______________________________
Henrik D. H. Müller

Bestyrelsesformand 

____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
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Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens ”Anbefalinger og Nøgletal 2015”. 

Der henvises til defi nitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning
Oplysninger om selskabet

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg

Telefon: 87 93 93 93 

Hjemmeside: www.skanderborgforsyning.dk

E-mail: epost@skanderborgforsyning.dk

CVR-nr.: 32 66 69 06

Stiftet: 1. januar 2010

Hjemstedskommune:  Skanderborg

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Bestyrelse

Henrik D. H. Müller, formand

Martin Frausing Poulsen, næstformand 

Kurt Myhlert Olsen

Jens Szabo

Palle Langkjær, forbrugervalgt 

Malene Stub Selmer, forbrugervalgt 

Stig Jonassen, medarbejdervalgt

Direktion

Jens F. Bastrup

Revision

Ernst & Young 

Godkendt 

Revisionspartnerselskab 

Værkmestergade 25 

Postboks 330

8100 Aarhus C

Hoved- og nøgletal

Hovedtal, t. kr.

Nettoomsætning

Bruttoresultat

Resultat af ordinær primær drift

Resultat af fi nansielle poster 

Årets resultat

 77.312

 13.615

 3.869

 739

 3.676

Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver

Aktiver i alt (balancesum)

Investering i anlægsaktiver

Egenkapital

Hensatte forpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser

2012

 106.835

 40.612

 30.691

 120

 23.662

2013

 98.457

 37.148

 27.876

 -112

 18.437

2014

 103.497

 76.996

 27.086

 -310

 21.056

2015

 114.526

88.242

29.562

-312

23.629 

2016

 1.458.895

102.665

1.561.560

-64.597

1.409.258

84.178

33.621

34.503

1.422.086

41.074

1.463.160

68.706

1.369.765

34.107

40.116

19.172

1.431.594

83.292

1.514.886

59.016

1.388.202

54.620

43.530

28.534

 1.395.908

26.360

1.422.268

82.219

1.346.103

26.469

18.848

32.848

Nøgletal i %

Overskudsgrad 

Bruttomargin 

Soliditetsgrad 

Egenkapitalforrentning

 5,0 %

17,6 %

94,6 %

0,3 %

 28,7 %

38,0 %

93,6 %

1,7 %

 28,3 %

37,7 %

91,6 %

1,3 %

 26,2 %

74,4 %

90,2 %

1,5 %

 25,8 %

77,0 %

87,2 %

1,7 %

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede  31 31 36 41 45

 1.506.872

137.236

1.644.108

-93.703

1.432.887

132.525

21.542

57.154



Ressourcer

• 45 medarbejdere 

• 1 mio. m³ drikkevand om året

• 270 km drikkevandsledninger

• 5 vandværker 

• 6,4 mio. m³ spildevand om året

• 1.145 km spildevandsledninger 

• 6 renseanlæg 

Økonomi

• 23,6 mio. kr. i overskud 

• 93,7 mio. kr. investeret 

• 28 mio. kr. til byggemodning

Resultater

• 50% reduceret varighed i 

overløb fra vores renseanlæg

• 10% mindre energi pr m³ 

spildevand

• 5,77% i vandtab

• 4,8 ud af 5 i kundetilfredshed 

Tilfredse kunder
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Vision 2018

I 2014 satte bestyrelsen en retning for Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed A/S. De lagde en ambitiøs strategi, 
som siden er blevet fulgt, og i sommeren 2016 blev den 
yderligere fokuseret og konkretiseret i tre spor.

Visionen står fast: 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S skal være 
Danmarks mest moderne vandselskab i 2018. 

Og det skal realiseres gennem 
fi re Must Win Battles:

• Ambitiøs miljøindsats
• Løbende driftsoptimering
• Fra forsyning til servicevirksomhed
• Innovative partnerskaber

De fi re Must Win Battles handler om den forskel, vi vil 
gøre i samfundet. De handler om de krav, vi stiller til 
os selv, vores arbejde og vores kunder – og om vores 
forhold til vores partnere. Hver især er de forudsætninger 
for at nå vores målsætninger.

Vores Must Win Battles går på 
tværs af de tre fokuserede spor: 

• ’Den Intelligente Vandby’ hvor vi udvikler ny teknologi 
til at måle fokuseret og automatisere processer.

• AquaGlobe, hvor vi sammen med partnere udvikler 
og markedsfører effektive og innovative løsninger til 
gavn for vores kunder – og til inspiration for verden.

• Asset Management, hvor vi får kendskab til vores 
aktiver til bunds og i realtid, så vi kan vedligeholde 
og optimere, når der reelt er brug for det.

Ambitiøs 
miljøindsats

Løbende 
driftsoptimering

Innovative 
partnerskaber

Fra forsyning til 
servicevirksomhed

Danmarks mest 
moderne vandselskab

Kundetilfredshed 
4,8 ud af 5

Utilfredse kunder



Antal indbyggere i 
Skanderborg Kommune

Antal kunder på spildevand

Antal kunder på drikkevand

Vandtab i %, drikkevand

2013 2014 2015 2016
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Udvikling i økonomi og investeringer

Årets resultat blev et overskud på 23,6 mio.kr. efter skat, 
hvilket er en forbedring på 2,6 mio.kr. i forhold til 2015, der 
viste et overskud på 21 mio.kr. Ændringerne kan henføres 
til stigninger i både indtægter, omkostninger og afskrivninger.

Stigningen i årets indtægter udgør 11,0 mio. kr., hvilket 
kan henføres til stigninger i indtægter fra tilslutningsbi-
drag, hvor selskabet har byggemodnet i langt højere grad 
end tidligere år. 

Selskabets af- og nedskrivninger på anlægsaktiver er ste-
get med 5,8 mio. kr., mens driftsomkostningerne er steget 
med 2,5 mio. kr. Stigningerne er et resultat af det højere 
aktivitetsniveau på især anlægssiden.  

Selskabet er underlagt årsregnskabslovens regler såvel 
som et ”hvile i sig selv princip”, hvor indtægter over tid 
skal dække omkostninger til drift og investeringer for at 
drive vand- og spildevandsforsyning. Forskellen mellem de 
to opgørelsesmetoder er vist til venstre, hvor det fremgår, 
at årets resultat jf. ”hvile i sig selv” er på -23,6 mio. kr.  

Nettoomsætning 112.288 114.526

Produktionsomkostninger -18.841 -18.841

Distributionsomkostninger -8.604 -8.604

Administrationsomkostninger -10.338 -10.338

Afskrivninger   -45.695

    

Resultat af primær drift 74.505 31.048

Andre driftsindtægter 3 3

Andre driftsomkostninger -1.489 -1.489

    

Resultat før fi nansielle poster 73.019 29.562

Finansielle indtægter  88 88

Finansielle omkostninger -400 -400

    

Resultat før skat 72.707 29.250

    

Investeringer 2016 -93.703  

Afdrag på lån 2016 -2.580  

    

Årets resultat, jf. 

hvile i sig selv princippet -23.576  

Års-
regnskab

”Hvile i sig 
selv-Princippet”I 1.000 kr. 

 59.482  57.260 104

 18.889 17.901 106

 6.241 5.997 104

 5,77% 9,97% 58

  2016 2010
Udvikling 
(2010=100)

Resultat 2016  

Udviklingen i styrbare omkostninger 
t. kr. (FADO) 2010-2016

Udviklingen i antal indbyggere, 
antal installationer og vandtab 
2010-2016

Forsyningssekretariatet fastsætter hvert år et prisloft for 
vandforsyningen og spildevandsforsyningen i Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed A/S. Prisloftet fastlægges i form 
af en ramme for de maksimale indtægter, som hvert for-
syningsområde må opkræve for dets primære aktiviteter 
det kommende år. Selskabets styrbare driftsomkostninger 
(FADO), der indgår i den offentlige regulering er siden 
selskabsudskillelsen i 2010 reduceret med 17 %. Resultat 
skal ses i forhold til, at Skanderborg Forsyningsvirksom-
heds anlægsmasse og antallet af kunder samtidig er 
steget med mellem 4 % og 6 % i perioden jf. tabel. 

Årets investeringer blev i alt på 93,7 mio. kr. Heraf ud-
gjorde investeringer på Spildevand 87,7 mio t.kr., hvor de 
største investeringer på 29,6 mio. kr. vedrører separering i 
forbindelse med gennemførsel af klimaprojekter i Skander-
borg, Låsby, Hørning, Galten og Ry. Årets investeringer på 
Vand blev i alt på 6 mio. kr., hvor de største investeringer 
på henholdsvis 0,6 mio. kr. og 0,5 mio. kr. vedrører ’Den 
Intelligente Vandby’ i Stilling og Skanderborg samt om-
lægningen af ledninger efter gæsteprincippet i forbindelse 
med de nye tilkørselsramper ved E45 i Skanderborg. 

Årets vandtab på 5,77 % blev fastholdt på et niveau væ-
sentligt under branchens gennemsnit, som i 2015 var 7,8 %. 
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Udvikling i aktiviteter

Byggemodninger
Over de sidste fi re år er vores omkostninger til bygge-
modninger i Skanderborg fi rdoblet. Hvor omkostningerne 
i 2013 var 7,2 mio. kr., er den i 2016 steget til 28 mio. kr. 

Som led i selskabets strategi – og denne glædelige ud-
vikling – har vi i 2016 yderligere professionaliseret vores 
arbejde med byggemodninger. Vi har indført nye standar-
der for byggemodningsarbejder i forbindelse med udstyk-
ninger. Der er blandt andet udarbejdet en standardaftale, 
hvor udstykker stiller garanti ved anmodning om tilslutning 
til forsyningens ledningsnet. Mere juridisk bindende aftaler 
– og mere kontraktlighed – kræver noget af os. Og udstyk-
kerne har skullet vænne sig til en ny måde at gøre det på. 
Det har givet nogle udfordringer, men har også været helt 
nødvendigt for at professionalisere og sikre Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed A/S økonomisk. 



Klimaprojekt, Siimvej Ry, 
Vandtrappen

2015 – 2016 Galten Midt 3,3 5,8 2,50 43%

2015 – 2016 Siimvej Ry 1 4,6 3,60 78%

2015 – 2017 Vestergade 3,8 21,5 17,70 82%

2015 – 2017 Låsby Søpark 6,5 23,4 16,90 72%

2016 – 2017 Tippethøj, Ry 1,8 5,6 3,80 68%

2016 – 2017 Tinbæk Søen, Skovby 7,1 21,4 14,30 67%

2016 – 2017 Galten Nord 5,3 11,6 6,30 54%

2016 – 2018 Hovedgaden i Låsby 7 8,8 1,80 20%

2017 – 2019 Agnetevej, Ry 24 141,8 117,80 83%

2017 – 2019 Skanderup bækken 38,6 88 49,40 56%

2018 – 2019 Højvangens Torv 4,8 34,8 30,00 86%

2018 – 2019 Pressalit, Ry 6,1 26,7 20,60 77%

  109,3 394,00 284,70 72,26%

Afhjælpning ved tradi-
tional metode mio.kr

Besparelse
mio.kr 

Besparelse 
i %

Oprindelig
budget mio.krTidsplan
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Klimaprojekter
Siden 1. februar 2013 har Spildevandsselskaberne haft 
mulighed for at medfi nansiere både private og kommu-
nale klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne. 
Eksempelvis er det muligt at lave klimaveje eller grønne 
områder til opsamling af regnvand og bortledning på ter-
ræn, hvor fokus er på synergi og samskabelse mellem 
fl ere forskellige aktører i et samlet projekt. 

I 2014 har Byrådet gennem klimatilpasningsplanen, og 
den tilhørende indsatsplan godkendt 16 indsatsområder/
klimaprojekter. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 
har sammen med Skanderborg Kommune grebet denne 

mulighed og har dermed løst klimaudfordringer på en 
innovativ og teknisk god måde til en væsentlig lavere om-
kostning. Vores fokus på partnerskaber og samskabelse 
har bidraget til lokalt ejerskab, bedre resultater og en 
besparelse på 284 mio. kr. eller 72 % af, hvad de samme 
løsninger havde kostet med traditionelle metoder. 

Dermed har forsyningen gjort Skanderborg Kommune 
tryggere og mere attraktiv at bo i. 

Selskabets ambitiøse miljøindsats blev desuden tydeligt 
demonstreret, da en genoprettet Sortesø i oktober 2016 
igen fi k navnet Svanesø efter mere end 100 år. 
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Den Intelligente Vandby
Pilotprojektet ’Den Intelligente Vandby’ i Stilling og Skan-
derborg blev færdigt i 2016. Det handlede om måling, 
modellering og automatisering af pumpedriften. Sammen 
med Kamstrup, DHI og EnviDan sænkede Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed A/S energiforbruget med 15 % til 
gavn for økonomien og CO2 udledningen. 

Det gav genlyd og momentum til vores strategiske arbejde 
med at udvide ’Den Intelligente Vandby’ til alle vores for-
syningsområder. Bl.a. sikrer vi et ’Sikkert Søbad’ i Skan-
derborg Sø i stærke partnerskaber ved innovativ brug af 
risikovurdering, måling og intelligent styring. 

Ambitionen om ’Den Intelligente Vandby’ er fundamentet 
for vores strategi fordi den gør det muligt for os at vedli-
geholde vores aktiver smartere og gøre os interessant at 
samarbejde med for andre virksomheder i vandbranchen. 

Desuden bidrager det til at vi kan nå vores strategiske 
målsætninger om en ambitiøs miljøindsats, en bedre 
service til borgerne og en klar rolle i lokalsamfundet.

I 2016 har vi arbejdet med en politik for Asset Manage-
ment, så vi automatisk, og på baggrund af konkretmåledata 
om stand, kan drifte og vedligeholde vores aktiver på den 
mest hensigtsmæssige og økonomisk fordelagtige måde. 
Det er et arbejde, hvor vi ligger helt i front – og som vi vil 
fortsætte i de kommende år.

Illustrationer: CUBO Arkitekter A/S



Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S  Årsrapport 2016 10

AquaGlobe – vand til verden
Skanderborg Forsyning etablerede i 2016 AquaGlobe 
sammen med Grundfos, Kamstrup og AVK. I AquaGlobe 
kombinerer vi forsyningens faciliteter, anlæg og know-
how med virksomhedernes teknologi, produktudvikling og 
demonstration. Vi værdsætter tiltroen til vores virksomhed 
og strategiske retning fra medinitiativtagerne.

AquaGlobe har tre mål:
• AquaGlobe skal øge virksomhedernes salg og eksport 

af vandteknologi og dermed skabe lokale arbejdsplad-
ser ved at fungere som udstillingsvindue.

• AquaGlobe skal tiltrække studerende og medarbejdere 
ved at gøre branchen spændende – og derved styrke 
rekruttering af kvalifi cerede medarbejdere.

• Og AquaGlobe skal inspirere og oplyse lokalsamfundet 
om dansk vandteknologi og vandets kredsløb gennem 
leg og læring.

AquaGlobe er et partnerskab med stort potentiale. Sam-
men med vores medinitiativtagere har vi sat kurs mod en 
realisering af Den Danske Vandvision 2015 om en fordob-
ling af den danske eksport af vandteknologi, skabelse 
af 4.000 nye jobs i vandsektoren og at gøre en markant 
forskel på drikkevand og sanitet ude i verden. 

Denne retning har også politisk medvind internationalt 
efter vedtagelsen af FNs 17 verdensmål – hvor de fl este 
ikke kan realiseres uden en ambitiøs indsats på vand. 

Resultaterne fra AquaGlobe vil skabe eksport, vækst 
og arbejdspladser hos de deltagende virksomheder. 
Kamstrup, Grundfos og AVK så potentialet allerede på 
tegnebrættet, og mange andre virksomheder har set det 
siden. Til og med 2018 åbner vi partnerkredsen for førende 
virksomheder og SMVer, uddannelses- og forskningsinsti-
tutioner og andre organisationer. De vil sætte deres præg 
på Skanderborg Forsyning i den kommende tid og bidrage 
til at forme AquaGlobe til at kunne levere til fremtiden 
behov. 

For forsyningen betyder AquaGlobe en helt ny platform 
til fortsat at levere rent vand til lave priser med stor for-
syningssikkerhed og minimalt vandtab. Det betyder, 
at vi kan sikre naturen mod ubehandlet spildevand, ud-
nytte spildevandsressourcerne effektivt og blive energi-
producerende, så vi kan sænke udgifterne yderligere 
og opnå en CO2-neutral drift. Og det betyder, at vi kan 
tiltrække højtkvalifi ceret arbejdskraft til forsyningens nye 
ikoniske bygninger på Døjsøvej.

Illustrationer: CUBO Arkitekter A/S
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Medarbejdere, ledelse og bestyrelse

2016 er midtvejs i strategiperioden, og derfor har bestyrel-
sen konkretiseret og fokuseret strategien frem mod 2018. 
2017 er valgår med ny bestyrelseskonstituering og nye 
politiske forventninger til professionalisering af bestyrel-
sesarbejdet. 2016 har derfor budt på en del drøftelser og 
konstruktive overvejelser om ejerstrategi og bestyrelses-
arbejdet fremadrettet. 

Som resultat af den fokuserede strategi fi k selskabet i 
september 2016 en ny organisering med en skarpere op-
deling i business units. Med et selskab i udvikling, og med 
store ambitioner, har det været nødvendigt at geare organi-
sationen til de opgaver, vi forventer i de kommende år. 

På medarbejdersiden har 2016 været et LEAN år med 
kompetenceudvikling på LEAN – 106 forbedringer og 
11 værdistrømsanalyser er der gennemført i årets løb. 
I 2017 vil der være fokus på et fællesprojekt omkring 
’Den Gode Arbejdsplads’.

Der er desuden blevet ansat nye medarbejdere for at 
varetage de udvidede aktiviteter omkring boomet i byg-
gemodning, løsninger af klimaudfordringer i kommunen 
og de nye fokusområder for selskabet. Dette gælder fx 
samarbejdet med erhvervspartnere i AquaGlobe og data 
og samarbejder i ’Den Intelligente Vandby’. 

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S og Skanderborg 
Kommune har i 2016 arbejdet på et endnu bedre og 
tættere samarbejde til fordel for kunder og borgere. 
Derfor har vi opstartet en møderække til koordinering 
på både drifts- og ledelsesplan. Disse pågår i 2017 og 
ser lovende ud. 

I samarbejde med Skanderborg Kommune og de private 
vandværker er der taget initiativ til et bredere vandsam-
arbejde. Arbejdet fortsætter i 2017, og der ligger et stort 
potentiale for bedre koordinering og samarbejde på tværs 
af vandværker i kommunen.
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Risici og lovmæssige forhold

Særlige risici 
Generelle risici
Selskabets væsentligste driftsrisici er knyttet til lovgrund-
laget omkring vand- og spildevandsforsyninger – herun-
der i særlig grad kravene inden for miljø og forsynings-
sikkerhed.

Forbrugerne i Skanderborg Kommune skal altid have rent 
vand til lave priser. Det har vi fokus på i Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed A/S. Vi sikrer kvalitet ved at leve 
op til standarderne i Dokumenteret Drikkevandssikkerhed 
(DDS). Vi er certifi ceret i ISO 22000 (Fødevaresikkerhed), 
ISO 9001 (Kvalitetsledelse) og ISO 14001 (Miljøledelse). 
Vi arbejder videre mod fl ere ISO certifi ceringer og yder-
ligere professionalisering. 

Finansielle risici
Selskabet er som følge af sin soliditet og sit fi nansielle 
beredskab kun begrænset eksponeret over for ændringer 
i renteniveauet.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er velkonsolideret 
med en soliditetsgrad på 87,5 % og en egenkapital pr. 31. 
december 2016 på 1.432.887 t.kr.

Strategiske risici
Projekter
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har igangsat en 
lang række større klimaprojekter sammen med Skander-
borg Kommune. Kompleksiteten i disse projekter er ander-
ledes i forhold til traditionelle anlægsprojekter, da mange 
af projekterne skal løses ved at håndtere regnvand på 
overfl aden og i samspil med et bredere interessentgrund-
lag. For at disse projekttyper skaber værdi er der behov for 
helt nye kompetencesammensætninger hos Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed A/S, således at de tekniske og 
kommunikationsrelaterede projektmål kan opnås. 

IT og persondataforordning
Persondataforordning skal blandt andet beskytte den elek-
troniske behandling af personoplysninger langt bedre end i 
dag. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er påbegyndt 
arbejdet med fortolkning og implementering af den nye 
persondataforordning, som skal være fuldt implementeret 
inden den 25. maj 2018.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling
Opgørelsen af skat i årsregnskabet har til og med 2013 
været baseret på selskabets vurdering af skattemæssige 
indgangsværdier på de materielle anlægsaktiver, svarende 
til branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte stan-
dardpriser for anlægsaktiverne. Disse værdier ligger over 
de regnskabsmæssige værdier. Selskabet har modtaget 
en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse af 
de myndighedsfastsatte standardpriser som udtryk for 
anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier.

Selskabet, samt branchen i øvrigt, er uenig i SKAT’s 
afgørelser, hvorfor disse er påklaget til Landsskatteretten. 
Landskatteretten har i kendelser af 26. juni 2014 afsagt de 
første domme vedrørende problemstillingen, og disse er 
i overvejende grad faldet ud til SKAT’s fordel. De afgjorte 
sager er anket, idet branchen er af den opfattelse, at 
afgørelserne er forkerte både i relation til lovens ordlyd og 
i relation til intentionerne med vandsektorloven. Der ver-
serer p.t. to pilotsager i Landsretten, hvortil der afventes 
domsafgørelse, hvorfor en endelig afklaring formentlig 
ikke ligger indenfor nærmere fremtid.

I ovennævnte kendelser anfægtede Landsskatteretten 
SKAT’s konkrete anvendelse af værdiansættelsesmodel, 
hvorfor der fortsat er væsentlig usikkerhed forbundet med 
SKAT’s ansættelse af de skattemæssige indgangsværdier 
samt den deraf afl edte udskudte skatteforpligtelse. 
På baggrund heraf er den udskudte skat og tilhørende 
opkrævningsret hos forbrugerne ikke indregnet i årsregn-
skabet. Der henvises til note 2 i årsregnskabet. Såfremt 
sagerne i de civile domstole helt skulle falde ud til SKAT’s 
fordel, vil der skulle indregnes en udskudt skat i niveauet 
138 mio. kr., der modsvares af en opkrævningsret i 
samme niveau før tilbagediskontering.

Betalbar skat for 2015 og tidligere år er opgjort i henhold til 
SKAT’s afgørelse og indregnet i årsregnskabet under skat. 
En tilsvarende opkrævningsret hos selskabets kunder er 
medtaget som en del af årets omsætning, hvorfor forhol-
det ikke påvirker selskabets resultat men dog belaster 
selskabets kunder med højere priser.

Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af 
væsentlig betydning for virksomhedens fi nansielle stilling.
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Fremtiden

I de kommende år forventer vi at væksten vil stige 
yderligere i takt med at vi realiserer ambitionerne 
omkring ’Den Intelligente Vandby’, Asset Management 
og AquaGlobe. Vi oplever allerede nu stor interesse fra 
branchen og erhvervslivet – og med den store interesse 
følger store forventninger.

Selskabet forventer en omsætning i 2017 på 105 - 115 
mio. kr. og et resultat efter skat i størrelsesordenen 
20 - 25 mio. kr.

I lighed med tidligere år er usikkerhederne især knyttet 
til størrelsen af tilslutningsbidrag samt afskrivninger på 
nedtagne anlægsaktiver.

Med udgangspunkt i Den Danske Vandvision 2015 og 
FNs verdensmål er der sat overordnet politisk retning for 
AquaGlobe. Fremtiden ser lys ud. Vi har fundet en model, 
der kombinerer øget eksport af dansk vandteknologi, 
vand og sanitet til verdens befolkning og brede innovative 
partnerskaber med tiltag, der gavner forbrugere og kunder 
i forsyningsområdet såvel som lokalsamfundet generelt. 

Med dette udgangspunkt vil Skanderborg Forsyningsvirk-
somhed A/S gøre AquaGlobe til et kraftcenter for dansk 
vandteknologi – et innovations-, demonstrations- og be-
søgscenter, centralt placeret tæt på nogle af Danmarks 
førende vandteknologivirksomheder. Den 1. december 
2017 står AquaGlobes ikoniske bygning klar, og så invi-
terer vi lokalsamfundet indenfor til inspirerende indblik i 
bæredygtige danske løsninger på verdens udfordringer 
med vand.

Illustrationer: CUBO Arkitekter A/S
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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Skanderborg 
Forsyningsvirksomhed A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Årsrapporten afl ægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og fi nansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 
og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse 
for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets 
fi nansielle stilling.

Der er væsentlig usikkerhed vedrørende den beløbsmæssige størrelse af den udskudte 
skatteforpligtelse, der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier på selskabets 
materielle anlægsaktiver samt den hertil hørende opkrævningsret hos forbrugerne. 
Der henvises til note 2 herom.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skanderborg, den 9. maj 2017 
Direktion:

____________________________
Malene Stub Selmer
Forbrugervalgt

____________________________
Jens Szabo

____________________________
Martin Frausing Poulsen
Næstformand

____________________________
Palle Langkjær 
Forbrugervalgt

____________________________
Kurt Myhlert Olsen

____________________________
Henrik D. H. Müller
Bestyrelsesformand 

____________________________
Jens F. Bastrup            

Bestyrelse:

____________________________
Stig Jonassen
Medarbejdervalgt

_________________________ __________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________
Palle LLLanLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL gkjkjkjkjkkkkkjjjkkkkkkkkkkkkkjjkjkjkjkjkjkkkkjkkkjkjkjkjkjkkkjkkkkkjjjæræræræræræærær ærærr rrr ærrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

_____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ______ _____________________________________ __________________________________
Martin Frausing Poulsen

_________________________________________________________________ _____
Stittitiiitiitiiiitiiiitiitittttiiittiitttttttttttttt g Jonassessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss n

______________________________________ ________________________________________________________________________________________________ _______________ ___
JenJennnnJJenJJJJJenJJennJenJJenJJ nJJJenJenJJJ nJJJ nnJenJJennnnJ nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnss Ssssssssssssssssssssss zabo

_______________________ ____________________________________________________________ _____________________________ ______________________________ _______________________________________________________________________________________________
Kurt Myhlert Olsen

_____________________________________________________________________ ________________________
JenJeJeJeJeJeJeJeJeJeeJeJeeJeJeeeeJeJeJeJeeeJeeeJeeJeeJJJeeJJeeJJeeJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ s F. Bastrup    

____________________ ______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ ______
MalMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM enennnnn Stubbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb SSSSSSSSelSSSSS mer
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Skanderborg Forsynings-
virksomhed A/S for regnskabsåret 1. januar –  31. decem-
ber 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenka-
pitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 
årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvis-
ende billede af selskabets aktiver, passiver og fi nansielle 
stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af sel-
skabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med inter-
nationale standarder om revision og de yderligere krav, der 
er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standar-
der og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens 
afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med 
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at 
det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet
Vi henleder opmærksomheden på note 2 i årsregnskabet, 
som beskriver den usikkerhed, der er omkring den beløbs-
mæssige størrelse af den udskudte skatteforpligtelse, der 
kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier på sel-
skabets materielle anlægsaktiver samt den hertil hørende
opkrævningsret hos forbrugerne. Vores konklusion er ikke 
modifi ceret vedrørende dette forhold.

Til kapitalejerne i 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

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 fejlinforma-
tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig 
for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at 
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er 
relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften 
eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-
regnskabet 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 yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække 
væsentlig fejlinformation, når sådan fi ndes. Fejlinforma-
tioner 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 indfl ydelse på 
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne 
træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
revisionen. 
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Herudover:
• Identifi cerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlin-

formation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisions-
handlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne 
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at op-
dage 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 
selskabets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er an-
vendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-
mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen 
har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det op-
nåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet 
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig 
tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. 
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på 
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modifi cere vores 
konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisions-
bevis, der er opnået frem til datoen for vores revision-
spåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan 
dog medføre, at selskabet 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.

__________________________
Claus Dalager 
Statsaut. revisor

__________________________
Jakob Nyborg
Statsaut. revisor

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det 
planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-
sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, 
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 
som vi identifi cerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledeses-
beretningen, 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 inkonsi-
stent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revi-
sionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig 
fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesbe-
retningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven.

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

Aarhus, den 9. maj 2017 

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

_________________ _________________________________________________________________ _____________________________________________
ClaCCCCCCCC us Dalager 
Statsaut revisor

______________________________________________________________________________ __
JakJJJJJaaJJJaJaJaaJJJaJJJJaJJaaJJaJJJaJJJaJJJJaaaJJJJaaaaJJJJaJJaJJaaaJaJaaaJaaaJaaaaJJaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ob Nyborg
Statsaut. revisor



Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S  Årsrapport 2016 17

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

2016 2015Note t. kr.

114.526

-26.284

88.242

-44.962

-12.232

31.048

3

-1.489

29.562

88

-400

29.250

-5.621

23.629

103.497

-26.501

76.996

-38.364

-10.228

28.404

1.759

-3.077

27.086

289

-599

26.776

-5.720

21.056

3 Nettoomsætning

16,4    Produktionsomkostninger

 Bruttoresultat

16,4 Distributionsomkostninger 

16,4   Administrationsomkostninger

  

Resultat af primær drift 

 Andre driftsindtægter

 Andre driftsomkostninger

  

Resultat før fi nansielle poster

5 Finansielle indtægter

6 Finansielle omkostninger

 Resultat før skat

7 Skat af årets resultat 

 Årets resultat
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance 

2016 2015Note t. kr.

3.178

3.178

79.524

1.278.971

87.249

3.188

54.762

1.503.694

1.506.872

1.866

1.866

2.946

725

10.620

86.983

347

101.621

33.749

137.236

1.644.108

 

2.513

2.513

81.616

1.230.480

84.718

1.934

57.634

1.456.382

1.458.895

2.032

2.032

7.887

0

10.306

42.462

702

61.357

39.276

102.665

1.561.560

 AKTIVER

 Anlægsaktiver

8 Immaterielle anlægsaktiver

 Software

 I alt

9 Materielle anlægsaktiver

 Grunde og bygninger

 Spildevandsanlæg

 Vandtekniske anlæg

 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

 Materielle anlægsaktiver  under udførelse

 I alt

 

 Anlægsaktiver  i alt

 

 OMSÆTNINGSAKTIVER

 Varebeholdninger

 Varebeholdninger

 I alt

11 Tilgodehavender

 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

 Tilgodehavende Skanderborg Kommune 

 Andre tilgodehavender 

 Opkrævningsret

10  Periodeafgrænsningsposter

 I alt

 Likvide beholdninger

 

 Omsætningsaktiver i alt

 

 AKTIVER I ALT
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance 

2016 2015Note t. kr.

20.000

1.412.887

1.432.887

39.359

93.166

132.525

21.542

0

21.542

12.079

33.504

673

10.898

57.154

78.696

1.644.108

20.000

1.389.258

1.409.258

34.648

49.530

84.178

22.746

10.875

33.621

3.572

24.153

14

6.764

34.503

68.124

1.561.560

  PASSIVER

  Egenkapital

12  Selskabskapital

  Overført resultat

  Egenkapital i alt

  Hensatte forpligtelser

14  Udskudt skat

15  Andre hensatte forpligtelser

  Hensatte forpligtelser i alt

  

  Gældsforpligtelser

13  Langfristede gældsforpligtelser

  KommuneKredit

  Overdækning

  I alt

 

  Kortfristede  gældsforpligtelser

13  Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

  Leverandører af varer og tjenesteydelser

  Gæld til Skanderborg Kommune

  Anden gæld

  I alt

  

  Gældsforpligtelser i alt

  PASSIVER I ALT

1  Anvendt  regnskabspraksis

2  Usikkerhed om indregning og måling

17  Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

18  Eventualaktiver

19  Sikkerhedsstillelser

20  Nærtstående parter
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

2016 2015Note t. kr.

Pengestrømsopgørelse 

Egenkapitalopgørelse 

Note t. kr.

23.629

92.900

116.529

-26.865

89.664

88

-400

89.352

-1.917

-91.786

0

-93.703

-1.176

-1.176

-5.527

39.276

33.749

21.056

67.028

88.084

-9.053

79.031

289

-599

78.721

-2.303

-64.597

54

-66.846

-7.605

-7.605

4.270

35.006

39.276

  Årets resultat

22  Reguleringer

  Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital

23  Ændring i driftskapital

  Pengestrømme fra primær drift

  Renteindbetalinger m.v.

  Renteudbetalinger m.v.

  Pengestrømme fra driftsaktivitet

 

  Køb af immaterielle anlægsaktiver

  Køb af materielle anlægsaktiver

  Salgssum

  Pengestrømme til investeringsaktivitet

  

  Afdrag på langfristede gældsforpligtelser

  Pengestrømme fra fi nansieringsaktivitet

 

  Årets pengestrøm

  Likvider 1. januar

  Likvider 31. december

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.

1.368.202

21.056

1.389.258

23.629

1.412.887

1.388.202

21.056

1.409.258

23.629

1.432.887

  Egenkapital 1. januar 2015

21  Overført, jf. resultatdisponering

  

  Egenkapital 1. januar 2016

21  Overført, jf. resultatdisponering

  

  Egenkapital 31. december 2016

Overført resultatSelskabskapital I alt

20.000

0

20.000

0

20.000
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Noter

Årsrapporten for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S for 

2016 er afl agt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 

bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov 

nr. 738 af 1. juni 2015. Dette medfører følgende ændringer til 

indregning og måling:

Der skal fremover foretages årlig revurdering af restværdier på 

materielle aktiver. Selskabet har ingen væsentlige restværdier 

på materielle aktiver ud over, hvad der er henført til selskabets 

grunde. Ændringen foretages derfor alene med fremadrettet 

virkning som en ændring af regnskabsmæssigt skøn og har 

ingen effekt for egenkapitalen.

Bortset fra ovenstående samt nye og ændrede præsentations- 

og oplysningskrav, som følge af lov nr. 738 af 1. juni 2015, er 

årsregnskabet afl agt efter samme regnskabspraksis som 

sidste år.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter vand- og afl edningsafgifter, fast 

afgift, tilslutningsbidrag, vejbidrag mv. og indregnes i resultat-

opgørelsen i takt med levering. Nettoomsætningen korrigeres 

for over-/underdækning. 

Regulatorisk overdækning

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb prisloftet for 

spildevandsbehandling, indregnes forskellen i balancen som en 

regulatorisk overdækning (gæld til forbrugere).

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag 

ekskl. moms og afgifter, opkrævet på vegne af tredjepart. Alle 

former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regn-

skabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens 

hovedaktiviteter, herunder lejeindtægter fra midlertidig udleje 

af produktionsfaciliteter og fortjeneste/tab ved afhændelse af 

materielle anlægsaktiver.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrø-

rende forsyningens produktion af vand, rensning af spildevand, 

drift og vedligehold af indvindingsområder, pumpestationer og 

brønde mv., SRO-anlæg, personaleomkostninger, afskrivninger 

på produktionsanlæg/pumpestationer/renseanlæg/ vandbehand-

ling mv., miljø, forskning og udvikling.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan 

henføres til distribution af vand og spildevand. Under regn-

skabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af 

ledningsnet og målere, personaleomkostninger og afskrivninger 

på distributionsaktiver. Omkostninger ved afl æsning af forbrugs-

målere betragtes som en distributionsomkostning.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der 

er afholdt i året til ledelse og administration af virksomheden, 

herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, 

kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger på 

aktiver, som benyttes i administrationen.

Afskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og 

materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fra-

drag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede 

brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 

brugstider:

Software 3 – 5 år

Bygninger 20 – 50 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 – 30 år

Netaktiver 60 – 75 år

Forsinkelsesbassiner 50 år

Pumpestationer 20 år

Maskiner 10 – 15 år

Specialudstyr, f.eks. laboratorieudstyr 5 – 10 år

1.  Anvendt regnskabspraksis
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Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis 

produktions-, distributions- og administrationsomkostninger.

Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, der på balancedagen 

endnu ikke er klar til at tage i brug. Anlæg under udførelse 

afskrives ikke.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver 

opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgs-

omkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstids-

punktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen 

under afskrivninger.

Grunde afskrives ikke.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatop-

gørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle 

poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede 

skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. 

Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan 

henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som 

kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen
Immaterielle  anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver udgøres primært af software. 

De immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag 

af akkumuleret af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Grunde er værdiansat til overtagelsesværdien, som var den 

offentlige ejendomsvurdering på daværende tidspunkt. Produk-

tions- og distributionsanlæg måles til kostpris med fradrag af 

akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel 

forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger, direkte 

tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Produktionsanlæg udgøres af indvindingsanlæg, boringer, rens-

ningsanlæg, bassiner, tekniske anlæg, hovedledninger, pumpe-

stationer, knuder og stikledninger m.v.

Distributionsanlæg udgøres af spildevandsledninger, pumpesta-

tioner, knuder m.v.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til akti-

vets restværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. 

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelses-

tidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets 

regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes 

virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regn-

skabsmæssigt skøn.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle 

aktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages ned-

skrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. 

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis 

denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af 

nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som 

nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra 

anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede net-

topengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter 

endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundel-

sen for nedskrivningen ikke længere består.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er net-

torealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne 

lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger 

opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkost-

ninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, 

og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og 

udvikling i forventet salgspris.
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Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vur-

deres at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgode-

havende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. 

Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt 

tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på 

individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation 

på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på portefølje-

niveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne 

baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering 

i overensstemmelse med virksomhedens risikostyringspolitik. 

De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat 

baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regn-

skabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af 

de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af 

eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats 

anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende 

eller portefølje.

Opkrævningsret

Opkrævningsret overfor forbrugerne, vedrørende tjeneste-

mandspensioner måles til kostpris. Opkrævningsretten ned-

bringes i takt med opkrævninger hos forbrugerne korrigeret for 

årlige reguleringer af den opgjorte tjenestemandsforpligtelse.

Opkrævningsret overfor forbrugerne, opstået som følge af at 

selskabet medfi nansierer Skanderborg Kommunes klimatilpas-

ningsprojekter, indregnes og måles til kostpris. Opkrævnings-

retten nedbringes i takt med budgetterede opkrævninger hos 

forbrugerne.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter 

forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regn-

skabsår.

Egenkapital
Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet 

for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarerings-

tidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises 

som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en 

tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 

det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et 

forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet, som følge af en 

tidligere begivenhed, har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 

det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et 

forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser, opstået som følge af at selskabet med-

fi nansierer Skanderborg Kommunes klimatilpasningsprojekter, 

indregnes og måles til kostpris. Betalingsforpligtelsen nedbrin-

ges i takt med budgetterede betalinger vedrørende klimatilpas-

ningsprojekter. Der er tilsvarende indregnet en opkrævningsret 

hos forbrugerne, vedrørende hensættelsen til medfi nansiering af 

klimatilpasningsprojekterne.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat 

indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige 

indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige ind-

komster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsme-

tode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig 

og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, 

hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige 

beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af 

ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling 

af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesat-

ser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når 

den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte 

skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at 
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blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig ind-

tjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden 

for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat, som følge af 

ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Den indregnede udskudte skatteforpligtelse er alene opstået 

som følge af aktiviteten efter udskillelsen fra Skanderborg Kom-

mune den 1. januar 2010 og kan således ikke henføres til den 

eventuelle udskudte skatteforpligtelse omtalt i note 2, der er 

behæftet med betydelig usikkerhed.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til 

det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktions-

omkostninger. I efterfølgende perioder måles de fi nansielle 

forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitalise-

rede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen 

mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultat-

opgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfat-

ter modtagne betalinger, som vedrører indtægter i efterfølgende 

regnskabsår.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme 

for året fordelt på drifts-, investerings- og fi nansieringsaktivitet, 

årets forskydning i likvider samt virksomhedens likvider ved 

årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat 

reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og 

betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i 

forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt 

køb og salg af immaterielle, materielle og fi nansielle aktiver.

Pengestrømme fra fi nansieringsaktivitet omfatter ændringer i 

størrelse eller sammensætning af virksomhedens selskabska-

pital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, 

Resultat af ordinær primær drift x 100_________________________________
Nettoomsætning

Overskudsgrad 

Bruttomargin 

Soliditetsgrad 

Egenkapitalforrentning

Bruttoresultat x 100__________________
Nettoomsætning

Egenkapital ultimo x 100______________________
Passiver i alt, ultimo

Årets resultat efter skat x 100___________________________
Gennemsnitlig egenkapital

afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabs-

deltagere.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet bankgæld 

samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsæt-

tes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige 

risici for værdiændringer.

Segmentoplysninger

Segmentoplysninger opgøres i henhold til vandforsyningsloven 

og lov om betalingsregler for spildevand og omfatter resultatop-

gørelser for hvert af forsyningsområderne vand, spildevand og 

tømningsordning.

Nøgletallene 

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforenin-

gens ”Anbefalinger og Nøgletal 2015”. 

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet 

således:
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Noter

2.  Usikkerhed om indregning og måling

Selskabet har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser 

de af selskabet anvendte myndighedsfastsatte standardpriser 

som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdi-

er. SKAT har lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier 

skal beregnes skønsmæssigt ud fra en tillempet DCF-model. 

Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning, offentlig-

gjort den 10. juni 2011. Det er SKAT’s vurdering, at de skat-

temæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt 

lavere end de myndighedsfastsatte standardpriser. Selskabet, 

samt branchen i øvrigt, er uenig i SKAT’s afgørelser, hvorfor 

disse er påklaget til Landsskatteretten. Landskatteretten har i 

kendelser af 26. juni 2014 afsagt de første domme vedrørende 

problemstillingen, og disse er i overvejende grad faldet ud til 

SKAT’s fordel. Afgørelserne er anket, idet branchen er af den 

opfattelse, at de ikke er i overensstemmelse med lovens ordlyd 

samt intentionerne med vandsektorloven. Der verserer p.t. to 

pilotsager i Landsretten, hvortil der afventes domsafgørelse, 

hvorfor en endelig afklaring formentlig ikke ligger indenfor 

nærmere fremtid.

I ovennævnte kendelser anfægtede Landsskatteretten SKAT’s 

konkrete anvendelse af værdiansættelsesmodel, hvorfor der 

fortsat er væsentlig usikkerhed forbundet med SKAT’s ansæt-

telse af de skattemæssige indgangsværdier samt den deraf 

afl edte udskudte skatteforpligtelse. Såfremt sagerne i de civile 

domstole helt skulle falde ud til SKAT’s fordel, vil der skulle ind-

regnes en udskudt skat i niveauet 138 mio. kr., der modsvares 

af en opkrævningsret i samme niveau før tilbagediskontering.

Betalbare indkomstskatter er i henhold til indtægtsreguleringen 

for vandselskaber en omkostning, der kan tillægges vandselska-

bets priser krone for krone. En evt. udskudt skat vil derfor blive 

til en opkrævningsret hos selskabets kunder på det tidspunkt, 

hvor den bliver til en betalbar skat. Den udskudte skat modsva-

res derfor i nominel værdi af en opkrævningsret.

På baggrund heraf, samt den betydelige usikkerhed, der er om-

kring de faktiske beløbsstørrelser, er den udskudte skatteforplig-

telse og tilhørende opkrævningsret hos kunderne ikke indregnet.
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Noter

3.  Nettoomsætning

t. kr.

Afregnet vand, overdækning samt tilslutningsbidrag 

Afregnet spildevand, overdækning samt tilslutningsbidrag 

Tømningsordning og overdækning

Nettoomsætning     

  

Produktionsomkostninger    

Distributionsomkostninger    

Administrationsomkostninger    

Andre driftsindtægter    

Andre driftsomkostninger    

   

Resultat før fi nansielle poster   

Andre fi nansielle indtægter    

Andre fi nansielle omkostninger   

    

Resultat før skat    

Skat af årets resultat   

Årets resultat     

  

Aktiver      

Gældsforpligtelser  

14.191

0

0

14.191

-3.321

-3.626

-1.849

0

-104

5.291

7

-229

5.069

-1.154

3.915

0

0

0 

99.275

0

99.275

-22.963

 -40.428

-10.231 

3

-1.385

24.271 

81

-171

24.181

-4.467

19.714

0

0

Vand Spildevand

0

0

1.060

1.060

0

-908

-152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tømningsordning

14.191

99.275

1.060

114.526

-26.284

-44.962

-12.232

3

-1.489

29.562

88

-400

29.250

-5.621

23.629

1.644.108

78.696

I alt

Afregnet vand, overdækning samt tilslutningsbidrag 

Afregnet spildevand, overdækning samt tilslutningsbidrag 

Tømningsordning og overdækning

Nettoomsætning     

  

Produktionsomkostninger    

Distributionsomkostninger    

Administrationsomkostninger    

Andre driftsindtægter    

Andre driftsomkostninger    

   

Resultat før fi nansielle poster   

Andre fi nansielle indtægter    

Andre fi nansielle omkostninger   

    

Resultat før skat    

Skat af årets resultat   

Årets resultat     

  

Aktiver      

Gældsforpligtelser    

   

13.419

0

0

13.419

-3.242

-3.678

-2.211

182

-187

4.285

0

-246

4.039

-914

3.125

0

0

0 

89.019

0

89.019

-22.342

-34.686

-7.875

1.577

-2.890

22.801

289

-353

22.737

-4.806

17.931

0

0

0

0

1.059

1.059

0

-917

-142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.419

89.019

 1.059

 103.497

 -25.584

 -39.281

 -10.228

 1.759

 -3.077

 27.086

 289

 -599

 

26.776

 -5.720

 21.056

 

 1.561.560

 68.124

2016

2015
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Noter

4.  Afskrivning på immaterielle og materielle anlægsaktiver

5.  Finansielle indtægter

6.  Finansielle omkostninger

7.  Skat af årets resultat

2016 2015

2016 2015

2016 2015

2016 2015

t. kr.

t. kr.

t. kr.

t. kr.

1.252

39.994

41.246

7.443

31.909

1.894

41.246

865

37.815

38.680

6.085

32.044

551

38.680

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

I alt

Afskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen i følgende poster:

Produktionsomkostninger

Distributionsomkostninger

Administrationsomkostninger

I alt

0

88

88

183

106

289

Kursgevinst på værdipapirer

Andre fi nansielle indtægter

I alt

319

81

400

500

99

599

Renteomkostninger, KommuneKredit

Andre fi nansielle omkostninger

I alt

910

5.036

-325

5.621

0

5.720

0

5.720

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 

Årets regulering af udskudt skat 

Regulering af skat vedrørende tidligere år

I alt
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Noter

10.  Periodeafgrænsningsposter

11.  Tilgodehavender

8.  Immaterielle anlægsaktiver

t. kr.

Softwaret. kr.

Kostpris 1. januar 2016

Regulering primo

Tilgang i årets løb

Afgang i årets løb

Overførsel fra andre poster

Kostpris 31. december 2016

Af- og nedskrivninger 1. januar 2016

Årets afskrivninger

Årets af- og nedskriv. på afhændede aktiv

Af- og nedskrivninger 31. dec. 2016

Regnskabsmæssig værdi 31. dec. 2016

1.406.077

1.734

0

-7.882

86.419

1.486.348

175.597

33.205

-1.425

207.377

1.278.971

Spilde-
vands-
anlæg

97.285

0

0

0

404

97.689

15.669

2.496

0

18.165

79.524

Grunde og 
bygninger

6.265

1

0

0

2.482

8.748

4.331

1.229

0

5.560

3.188

Andre anlæg,
driftsmateri

el og inventar

95.821

338

0

-130

5.353

101.382

11.103

3.065

-35

14.133

87.249

Vand-
tekniske

anlæg

1.663.082

2.073

91.786

-8.012

0

1.748.929

206.700

39.994

-1.460

245.235

1.503.694

I alt

57.634

0

91.786

0

-94.658

54.762

0

0

0

0

54.762

Materielle
anlægsaktiv

er under
udførelse

Periodeafgrænsningsposter omfatter periodisering af omkostninger, der vedrører efterfølgende år.

Af de samlede tilgodehavender forfalder tilgodehavender vedrørende opkrævningsret til tjenestemandsforpligtelser

med 388 t.kr. og tilgodehavender vedrørende opkrævningsret til klimatilpasningsprojekter med 83.968 t.kr. senere 

end 1 år fra balancedagen.

9.  Materielle anlægsaktiver

2.513

1.917

4.430

0

1.252

1.252

3.178

Kostpris 1. januar 2016

Tilgang i årets løb

Kostpris 31. december 2016

Af- og nedskrivninger 1. januar 2016

Årets afskrivninger

Af- og nedskrivninger 31. december 2016

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016
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Noter

14.  Udskudt skat

15.  Andre hensatte forpligtelser

12.  Selskabskapital

2016 2015

2016 2015

t. kr.

t. kr.

t. kr.

2016 2015t. kr.

34.648

5.036

-325

39.359

Udskudt skat 1. januar

Årets udskudte skat

Regulering vedrørende tidligere år

Udskudt skat 31. december

28.928

5.720

0

34.648

49.530

-1.105

44.741

93.166

Saldo primo 1. januar  

Årets hensættelse 

Reguleringer klimatilpasningsprojekter

Andre hensatte forpligtelser 31. december

26.855

-81

22.756

49.530

Andre hensatte forpligtelser består af tjenestemandspensionsforpligtelser på 3.015 t.kr., (2015: 3.235 t.kr.)., 

gæld til Skanderborg Kommune vedrørende klimatilpasningsprojekter på 83.968 t.kr. (2015: 39.227 t.kr.) og 

øvrige hensatte forpligtelser på 6.183 t.kr. (2015: 7.068 t.kr).

Årets hensættelse består af hensættelse til tjenestemandspensionsforpligtelser på 220 t.kr. (2015: 81 t.kr.) 

og 885 t.kr. (2015: 0 t.kr.) for øvrige hensættelser.

KommuneKredit

Overdækning

I alt

1.204

10.875

12.079

Afdrag
næste år

22.746

10.875

33.621

Gæld i alt
31/12 2016

16.427

0

16.427

Restgæld
efter 5 år

21.542

0

21.542

Langfristet
andel

13.  Langfristede gældsforpligtelser 

20.000

20.000

Selskabskapitalen er fordelt således:

Aktier, 20.000 stk. a nom. 1.000,00 kr.

I alt

20.000

20.000

Virksomhedens aktiekapital har uændret været 20.000 t.kr. de seneste 5 år.
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18.  Eventualaktiver

19.  Sikkerhedsstillelser

Noter

17.  Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

16.  Personaleomkostninger

2016 2015t. kr.

Selskabet har en underdækning for 2015 på 5,9 mio. kr., mens der for 2016 er opgjort en foreløbig underdækning på 

7,8 mio. kr.

Det er endnu ikke besluttet, i hvilket omfang selskabet vil gøre brug af denne opkrævningsret, hvorfor nettobeløbet 

ikke er aktiveret i balancen.

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2016.

Andre  eventualforpligtelser

Der henvises til note 2, som beskriver usikkerheden vedrørende fastsættelse af de skattemæssige indgangsværdier 

på selskabets materielle anlægsaktiver og den deraf afl edte udskudte og betalbare skat.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S’ eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.

20.901

2.051

459

23.411

45

Lønninger

Pensioner

Andre omkostninger til social sikring

I alt

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

18.621

1.847

514

20.982

41

Vederlag til selskabets ledelse udgør samlet 1.178 t.kr. (2015: 1.135 t.kr.).
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Noter

23.  Ændring i driftskapital

22.  Reguleringer

21.  Resultatdisponering

20.  Nærtstående parter

2016 2015t. kr.

2016 2015t. kr.

2016 2015t. kr.

166

-40.264

13.233

-26.865

Ændring  i varebeholdninger

Ændring i tilgodehavender

Ændring i leverandørgæld m.v.

I alt

-328

-15.105

6.380

-9.053

41.246

-88

4.482

400

-2.396

4.710

43.636

910

92.900

Af- og nedskrivninger

Renteindtægter

Tab ved afhændelse af anlægsaktiver

Renteomkostninger

Afvikling overdækning

Ændring i udskudt skat

Ændring i andre hensatte forpligtelser

Skat af årets resultat

I alt

38.204

-289

1.340

599

-2.384

5.720

23.838

0

67.028

23.629

23.629

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat

I alt

21.056

21.056

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S’ nærtstående parter omfatter følgende:

Nærtstående part Bopæl/Hjemsted Grundlag for bestemmende indfl ydelse______________________________________________________________________________________________________________
Skanderborg Kommune Skanderborg Fælled, 8660 Skanderborg Kapitalbesiddelse

Bestemmende indfl ydelse

Transaktioner med nærtstående parter.

Transaktioner med nærtstående parter er foregået på markedsvilkår.
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