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Forord
Det lange lys
Skanderborg Forsyningvirksomhed A/S har fra starten haft
det lange lys på med en bevidsthed om, at forsyningens
grundlag altid skal være der. ’Vi tænker længere’ har været
retningsgivende og endnu mere i en tid, hvor verden efterspørger vores viden, løsninger og know-how. Vi skal tænke
længere og give vores kunder mere end de forventer.
2018 markerede også overgangen fra én bestyrelses- og
strategiperiode til en anden. Den nye bestyrelse vil bruge
året til at udvikle en ny og opdateret strategi, der passer til
den situation, forsyningen står i og til de muligheder, der
byder sig til. Vi skal ikke være defensive og alene fokusere
på at reducere vores miljømæssige aftryk i verden – vi skal
være offensive og se, hvor vi kan gøre en positiv forskel og
sætte et aftryk, vi kan være stolte af.

I 2017 bestemte partnerne i AquaGlobe og forsyningens
bestyrelse, at AquaGlobes eksistensberettigelse ligger i
FN’s verdensmål om adgang til rent vand og sanitet (mål
6) og partnerskaber for handling (mål 17). Det var et klart
signal. Og det er et arbejde, som fortsætter i 2018, hvor
forsyningen og AquaGlobe partnerskabet vil kunne bidrage
til Skanderborg Kommunes udvikling. Derved kan vi sikre,
at Skanderborg Forsyning kommer op af jorden, udover
hegnet og bidrager endnu mere positivt til lokalsamfundet
indenfor rammerne sat af Ejerpolitikken.

____________________________

___________________________

Martin Frausing Poulsen
Bestyrelsesformand

Jens F. Bastrup
Adm. Dir.
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Skanderborg Forsyning og FN’s verdensmål
Skanderborg Forsynings kerneforretning handler om rent vand og sanitet (mål 6) og
klimatilpasning (mål 11 om bæredygtige lokalsamfund). Derudover er partnerskaber
(mål 17) et strategisk fokusområde og grundlaget for AquaGlobe. Et andet strategisk fokusområde har været en ambitiøs miljøindsats forstået som CO2 reduktion
(mål 13 om klimaindsats) og minimering af overløb (mål 15 om livet på land).
Vi arbejder med bæredygtig energi (mål 7), borgerinddragelse (mål 16) og god vandkvalitet (mål 3 om sundhed). Vi anvender den nyeste forskning (mål 9) til at sikre
ansvarlig produktion og forbrug (mål 12) og anstændige job og økonomisk vækst
(mål 8). Og det har positive konsekvenser for de resterende mål.
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Hoved- og nøgletal
Hovedtal, t. kr.

2017

2016

2015

2014

2013

Nettoomsætning

128.281

114.526

103.497

98.457

106.835

Bruttoresultat

101.781

88.242

76.996

37.148

40.612

Resultat af ordinær primær drift

45.536

31.048

27.086

27.876

30.691

-558

-312

-310

-112

120

Årets resultat

36.851

23.629

21.056

18.437

23.662

Anlægsaktiver

1.823.621

1.593.855

1.458.895

1.431.594

1.422.086

34.710

50.253

102.665

83.292

41.074

1.858.331

1.644.108

1.561.560

1.514.886

1.463.160

-85.801

-93.703

-64.597

59.016

68.706

1.514.859

1.432.887

1.409.258

1.388.202

1.369.765

268.015

132.525

84.178

54.620

34.107

Langfristede gældsforpligtelser

53.051

21.542

33.621

43.530

40.116

Kortfristede gældsforpligtelser

22.406

57.154

34.503

28.534

19.172

Overskudsgrad

35,5 %

25,8 %

26,2 %

25,8 %

29,4 %

Bruttomargin

79,3 %

77,0 %

74,4 %

37,7 %

38,0 %

Soliditetsgrad

86,7 %

87,2 %

90,2 %

91,6 %

93,6 %

2,5 %

1,7 %

1,5 %

1,3 %

1,7 %

48

45

41

36

31

Resultat af finansielle poster

Omsætningsaktiver
Aktiver i alt (balancesum)
Investering i anlægsaktiver
Egenkapital
Hensatte forpligtelser

Nøgletal i %

Egenkapitalforrentning

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

Hoved- og nøgletal for 2017 er reguleret for de særlige poster vedrørende indregning af udskudt skat
og den hertil relaterede opkrævningsret, der fremgår af årsrapportens note 3.
Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens ”Anbefalinger og Nøgletal 2015”.
Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
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Usædvanlige forhold,
som har påvirket årsregnskabet
Selskabet har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT
afviser de af selskabet anvendte myndighedsfastsatte
standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. 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 offentliggjort den
10. juni 2011. Det er SKATs vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt
lavere end de myndighedsfastsatte standardpriser. Selskabet, samt branchen i øvrigt, var uenig i SKATs afgørelser,
hvorfor disse blev påklaget til Landsskatteretten.

stilling at indregne opkrævningsretten i årsregnskabet.
Hvis opkrævningsretten ikke blev indregnet i årsregnskabet ville selskabets egenkapital blive væsentligt formindsket svarende til den udskudte skat baseret på de af SKAT
opgjorte værdier af selskabets anlægsaktiver ved stiftelsen, hvilket efter ledelsens opfattelse ikke er retvisende,
idet selskabsskat kan opkræves hos forbrugerne krone
for krone. Indregning af opkrævningsretten er et ændret
regnskabsmæssigt skøn, som har medført en forøgelse af
nettoomsætningen for 2017 med 163.513 t.kr.

Landsskatteretten har i kendelser af 26. juni 2014 afsagt
de første afgørelser vedrørende problemstillingen og disse
er i overvejende grad faldet ud til SKATs fordel. Afgørelserne blev anket, idet branchen var af den opfattelse, at
de ikke er i overensstemmelse med lovens ordlyd samt
intentionerne med Vandsektorloven.

Der har derudover ikke været usædvanlige forhold
i regnskabsåret.

Sagen blev af branchen indbragt for de civile domstole ved
to pilotsager i Landsretten. Østre Landsret afsagde den
16. januar 2018 domme i de to pilotsager. Østre Landsret
gav med dissens SKAT medhold og godkendte hermed,
at SKAT kunne foretage et skøn over de skattemæssige indgangsværdier. Der har hidtil ikke været indregnet
udskudt skat vedrørende de materielle anlægsaktiver ved
stiftelsen, som er anfægtet af SKAT, henset til den betydelige usikkerhed der har været omkring de skattemæssige
indgangsværdier jf. ovenstående sager. Som følge af dommene i Østre Landsret ser selskabet sig nu nødsaget til at
indregne en udskudt skat baseret på de af SKAT opgjorte
værdier af selskabets anlægsaktiver ved stiftelsen.

Branchen har valgt at anke de to pilotsager til Højesteret.
Såfremt branchen vinder sagerne i Højesteret kan det
betyde en reduktion af den nu indregnede udskudte skat.
Der er således usikkerhed knyttet til den endelige opgørelse af udskudt skat af anlægsaktiver. Ændringer til den
indregnede udskudte skat vil have en tilsvarende beløbsmæssig effekt på den indregnede opkrævningsret. Der er
derfor usikkerhed knyttet til dette forhold. Der henvises til
note 2 i årsregnskabet.

Der henvises til note 3 i årsregnskabet.

Usikkerhed ved indregning og måling

Betalte selskabsskatter anses i henhold til indtægtsreguleringen for vandselskaber (bekendtgørelse om økonomiske
rammer for vandselskaber § 23 stk. 4 nr. 4 og 5) som en
omkostning, der justerer selskabets økonomiske ramme
og dermed kan tillægges vandselskabets takster krone
for krone. Den udskudte skat i et vandselskab svarer til
en forventet skattebetaling på sigt og udgør dermed efter
ledelsens opfattelse en opkrævningsret hos selskabets
forbrugere på en tilsvarende størrelse.
Opkrævningsretten har ikke tidligere været indregnet i
selskabets årsregnskab. Med de væsentlige justeringer
til den udskudte skat, der er indregnet i årsregnskabet,
finder ledelsen, at det giver et mere retvisende billede af
selskabets årsregnskab og dermed selskabets finansielle
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Udvikling i aktiviteter og
økonomiske forhold
Årets resultat reguleret for særlige poster jf. årsrapportens
note 3 udgør 36,9 mio. kr. hvilket er 13,2 mio. kr. over
sidste års resultat, som udgjorde 23,6 mio. kr.
Stigningen i forhold til sidste år skyldes primært afvikling
af den historiske regulatoriske overdækning på 10,9 mio.
kr. samt den fortsatte høje aktivitet på byggemodninger,
som har medført en stigning i indtægter fra tilslutningsbidrag på 4,7 mio. kr. i forhold til sidste år. Herudover er
omkostningerne samlet set øget med ca. 1 mio. kr.

Årets investeringer blev i alt på 85,8 mio. kr. Heraf udgjorde investeringer på Spildevand 80 mio. kr., hvor de største
investeringer vedrører byggemodninger og separering i
forbindelse med gennemførsel af klimaprojekter i Skanderborg, Låsby, Galten-Skovby og Ry. Årets investeringer på
Vand blev i alt på 6 mio. kr.
Årets vandtab på 6,06 % blev fastholdt på et niveau
væsentligt under branchens gennemsnit, som i 2016
var 7,6 %.

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. Forsyningssekretariatet har fastsat en økonomisk ramme for vandforsyningen
og spildevandsforsyningen i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Vandforsyningen har en 2-årig økonomisk
ramme for årene 2017-2018, imens spildevandforsyningen
har en 4-årige økonomisk ramme for årene 2018-2021.

Udviklingen i antal indbyggere, antal kunder og vandtab
2010-2017

2017

2010

Antal indbyggere i Skanderborg Kommune

60.402

57.260

Antal kunder på spildevand

19.233

17.901

Antal kunder på drikkevand

6.304

5.997

6,06%

9,97%

Vandtab i %, drikkevand
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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
fire Must Win Battles:
•
•
•
•

Ambitiøs
miljøindsats

Ambitiøs miljøindsats
Løbende driftsoptimering
Fra forsyning til servicevirksomhed
Innovative partnerskaber

Fra forsyning til
servicevirksomhed

Danmarks mest
moderne vandselskab
Løbende
driftsoptimering

Innovative
partnerskaber

De fire 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.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
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Selskabets kerneopgave
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S leverer vand til

• I 2017 var vi blandt de mest effektive forsyninger i regeringens

ca. 16.000 i kommunen og aftager spildevand fra alle borgere

benchmarking, hvilket betød, at vi undgik individuelle effektivi-

og virksomheder i Skanderborg Kommune. Det har vi gjort

seringskrav foruden de 2 % for branchen generelt. Endvidere

siden 2010, hvor virksomheden blev skilt ud fra kommunen.

har vi nu fireårige prislofter, der giver budgetsikkerhed.

Vores indsats og resultater anerkendes både af staten og af
vores kunder.

• Vores kundetilfredshedsundersøgelse viste, at private forbrugere giver os 4,5 ud af 5, og virksomhedskunderne giver
os 4 ud af 5. Resultaterne er blevet fulgt op af en segmenteret kvalitativ undersøgelse for at give retning til det videre
arbejde.
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Fakta om os

Drikkevand
2017 har været et år med fokus på
vandkvalitet. Fund af pesticidrester
har skabt overskrifter og debat.
Skanderborg Forsyning har ikke
haft målinger over grænseværdierne
men dog et enkelt fund i Herskind,
der ligger markant under grænseværdierne. Ikke desto mindre har
det skabt debat om det hensigtsmæssige i nye boringer i området.
Det er en debat, som vil fortsætte
i 2018.

5

VANDVÆRKER

Drikkevand

1 mio. m³
DRIKKEVAND OM ÅRET

270 km

Vandkvalitet er også et emne,
forsyningen har taget fat på mere
strategisk og udviklingsorienteret.
De obligatoriske målinger, måler
ikke for alle stoffer, og der kan
gå lang tid imellem. Derfor har
forsyningen igangsat en Water Tech
Disruption om online realtidsmåling
af vandkvalitet.

DRIKKEVANDSLEDNINGER

6.304
KUNDER

6,06%
VANDTAB

99,99 %

NUL
0 BAKTERIOLOGISKE
OVERSKRIDELSER ELLER
KOGEPÅBUD

0 FUND AF
PESTICIDRESTER OVER
GRÆNSEVÆRDIERNE

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

10,7 %

AF TIDEN HAR
FORBRUGERNE
VAND I HANEN

SPARET ENERGI PÅ
VANDVÆRKER
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Overløb og Sorte Sø
Da virksomheden blev etableret i
2010 var en af de første opgaver at
genoprette den forurenede Sortesø
på borgernes opfordring. Det skete
i årene derefter, og i 2016 skiftede
søen officielt navn til Svanesø.
Siden 2014 har reducering af
overløb af ubehandlet spildevand
til naturen været et strategisk
fokusområde for virksomheden.
Efter lang tids søgen efter den optimale løsning fandt forsyningen en
innovativ state-of-the-art rensemetode på anlægget, og i 2017 besluttede bestyrelsen at etablere den.

6

RENSEANLÆG

Spildevand

6,1 mio. m³
SPILDEVAND OM ÅRET

1.145 km

Søens tilstand er også noget, vi
tænker ind i kloakseparering og
klimatilpasning. Begge tiltag vil øge
gennemstrømningen af regnvand
til søen og derved forbedre vandkvaliteten med mindre fosfor og
algevækst til følge.

SPILDEVANDSLEDNINGER

19.233
KUNDER

5,3 %

5,6 %

KLIMATILPASNING

SPARET ENERGI PÅ
RENSEANLÆG

SPARET kWh/PE
RENSEANLÆG

ISO

SPAREDE OMKOSTNINGER
VIA PARTNERSKABER 72 %

CERTIFICERING
14001 / 9001 / 22000
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Projekt Sikkert Søbad havde til formål at skabe bedre og mere sikkert
badevand for borgerne i Skanderborg Sø. Her er borgerinddragelse om
en dronebåd, der målte vandkvalitet og strømningsmønstre i søen.

Borgerinddragelse
Vandmiljøet i Skanderborg Kommune har stort fokus i
forsyningen, hos vores ejere i kommunen og hos borgere
og forbrugere. Vand og søer er en del af Skanderborg og
noget alle har stor glæde af. I Danmark er der ca. 5.000
overløbsbygværker, hvor der kan løbe urenset spildevand
ud i naturen. Skanderborg Kommune har 85 sådanne overløbsbygværker, hvor 13 har udløb til Skanderborg Sø eller
til det vand, der løber til søen.

Sikkert Søbad
I 2016 fik forsyningen og en række partnere 2,375 mio. kr.
i MUDP-støtte til projekt ’Sikkert Søbad’, der ville udvikle
en metode til at overvåge, varsle og rense ved overløb
fra kloakken på grund af regn. Projektet blev afsluttet i
vinteren 2017/2018 med en udviklet løsning, der kombinerer risikovurdering af individuelle overløb med et avanceret
varslingssystem, baseret på mikrobiologiske data, vejr- og
vinddata samt de hydrauliske forhold i opland og sø.
Der er indhentet værdifulde erfaringer med plantebaseret
rensning og mekaniske filterløsninger. Projektet konkluderer, at vandkvaliteten i Skanderborg Sø er ’Udmærket’ (den
bedste kategori) med stor margin, og at overløb af spildevand ikke har den store påvirkning af badevandskvaliteten.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

KUNDETILFREDSHED

PRIVATE FORBRUGERE
GIVER OS

4,5 ud af 5
VIRKSOMHEDSKUNDERNE
GIVER OS

4 ud af 5
1 ud af 3
KUNDER
ØNSKER AT DELTAGE I PANEL
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BESØG PÅ ANLÆGGET

Ca. 1.200
Forsyningens største borgerinddragelse skete under udviklingen af Låsby
Søpark, hvor borgergruppen var med helt inde i kernen af hvad projektet
skulle indeholde. Her er et billede fra åbningen i december 2016.

ELEVER OG STUDERENDE
HAR BESØGT SKANDERBORG
FORSYNING

Ca. 300
BORGERE HAR BESØGT
SKANDERBORG FORSYNING

Kundepaneler
Som del af kundetilfredshedsundersøgelsen i 2017 spurgte vi, om deltagerne ønskede at bidrage til udviklingen af
forsyningen. Det gjorde 1 ud af 3, og primo 2018 blev der
etableret kundepaneler. Forsyningen får nu mulighed for
at få kunderne endnu tættere på i udvikling af virksomheden – og derved opnå endnu bedre resultater, løsninger og
tilfredshed.

40 %

33 %

19 %

16 %

15 %

AF BORGERNE KENDER

AF BORGERNE KENDER

AF BORGERNE KENDER

AF BORGERNE KENDER

AF BORGERNE KENDER

TIL GENOPRETNING

TIL LÅSBY SØPARK

TIL SIKKERT SØBAD

TIL SKOVREJSNINGEN

TIL AQUAGLOBE

AF SVANE SØ

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

PÅ ANEBJERG
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Understøtte lokale erhvervsinteresser
Vandklynge i Skanderborg
Vandvirksomhederne beliggende i Skanderborg Kommune
havde en samlet omsætning for ca. 9 mia. kr. i 2017 og
stod for ca. 15-20 % af de private jobs i kommunen – og
det tal er stigende. I 2017 blev det slået fast, at Skanderborg er hjertet i Danmarks ’Water Valley’.

Vandteknologi er et voksende marked og en lokal styrkeposition, der kan fungere som vækstmotor for det bredere
erhvervsliv i kommunen – særligt IT, data og software virksomheder – og med et potentiale, der er tre gange større
end vindeventyret.

Ifølge Miljøstyrelsens rapport ’Eksport af vandteknologi –
2016’ eksporterede Danmark vandteknologi for 19,8 mia.
kr. i 2016, og danske vandvirksomheder vinder markedsandele i konkurrence med andre EU-lande for andet år i
træk. I Skanderborg og umiddelbar omegn ligger mange
af de virksomheder, der producerer de mest eksporterede
varetyper – fx Grundfos (pumper), AVK (ventiler),
Silhorko-Eurowater (filtrering), SUEZ (rensning), Wavin
(rør), Kamstrup (målere) og Frontmatec (SRO).

I 2016 konkluderede en rapport fra DAMVAD Analytics at
ét job skabt i vandvirksomhederne skaber ét job udenfor,
10 kr. omsat i vandvirksomhederne stimulerer 17 kr. udenfor, og når der produceres for 3 kr. i vandvirksomhederne,
produceres der for 2 kr. hos underleverandører.

3,7 % Enzymer og Mikroorganismer
1,2 % Kemikalier, Kul og Kalk
0,7 % Tanke, Kar og Beholdere

8,1%

Diverse

11,7%

29 %
Pumper

Måleinstrumenter

13,4 %

Rør, Slanger og
Pakninger

14 %

Filtrering
og Rensning

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

18,2 %
Ventiler
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Water Tech Disruption sporet om online realtidsmåling af
vandkvalitet vandt prisen ved Grand Opening. Her modtog Dines
Barnes fra We-Teco præmien fra AVKs Michael Ramlau Hansen.

Erhvervsturisme i lavsæsonen
Med tiltagene i AquaGlobe kan Skanderborg Forsyning
blive centrum for vandteknologiske erhvervsdelegationer.
Det kan medføre erhvervsturisme og større konferencer til Skanderborg med afledt omsætning hos hoteller,
restauranter, detailerhvervene, kulturinstitutionerne og
oplevelsesindustrien. Med en målrettet indsats fra VisitSkanderborg kan erhvervsbesøgende komme tilbage som
ferieturister og yderligere sprede kendskabet til Skanderborg som bæredygtig destination.

Start Ups og en Water Tech Hub
I 2017 påbegyndte AquaGlobe fire Water Tech Disruption
Sessions sammen med Green Tech Challenge, partnere
og udvalgte Start Ups på vandteknologi-området. Der blev
fokuseret på realtidsmåling af vandkvalitet, fremtidens
vandværk, borgerkommunikation og kemifri afvanding af
slam. Arbejdet fortsætter i 2018.
Afhængig af bestyrelsens nye strategi er der mulighed
for, at AquaGlobe kan fungere som en Water Tech Hub
for iværksættere og Start Ups, som del af en erhvervsfremme-indsats.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Skanderborg Kommune har besluttet at etablere
et Søtorv ved Kulturhuset med adgang til at
bade i bassiner og søen generelt.
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På Vestergade har vi klimasikret mod oversvømmelser, lavet rekreative områder og ledt vandet til
de nærliggende søer.

Klimatilpasningsprojekter
Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning var
blandt de første få til at anvende medfinansieringsordningen for klimatilpasningsprojekter. Forsyningen har nu 12
klimatilpasningsprojekter på tværs af kommunen og har
opnået en besparelse på ca. 70% af omkostningerne sammenlignet med traditionelle metoder. Derved har det være
muligt at skabe attraktive byrum med rekreative muligheder i mange mindre byer i kommunen fx Låsby, Ry, Galten
og Skovby.

Kort over igangværende og
fremtidige klimaprojekter i
Skanderborg Kommune.

I dag er Skanderborg et forbillede på klimatilpasning.
Også i kraft af deltagelsen i Region Midtjyllands store
klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Challenge.
Forsyningen deltager med formidlingsarbejde gennem
AquaGlobe og ingeniørarbejde gennem et projekt om
klimasikring af Gudenåen på tværs af kommunegrænser.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
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Låsby Søpark vandt
”Arkitekturprisen 2017”

Oprindelig
budget mio. kr

Klimaprojekter

Afhjælpning ved traditionel metode mio. kr

Besparelse
mio. kr

Besparelse
i%

Galten Midt		

3,3

5,8

2,50

43 %

Siimvej, Ry		

1

4,6

3,60

78 %

Vestergade, Skanderborg

3,8

21,5

17,70

82 %

Låsby Søpark		

6,5

23,4

16,90

72 %

Tippethøj, Ry		

1,8

5,6

3,80

68 %

Tinbæk Søen, Skovby

7,1

21,4

14,30

67 %

Galten Nord		

5,3

11,6

6,30

54 %

7

8,8

1,80

20 %

Hovedgaden, Låsby
Agnetevej, Ry		

24

141,8

117,80

83 %

38,6

88,0

49,40

56 %

Højvangens Torv, Skanderborg

4,8

34,8

30,00

86 %

Pressalit, Ry		

6,1

26,7

20,60

77 %

109,3

394,0

284,70

Skanderup bækken, Skanderborg

		

72,26 %

Følgende projekter dækker
alle kommuner/alle partnere:
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,
C20, C21, C22, C23 og C24

Kort over C2C CC projekter i RegionMidt.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
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Udvikling og innovation
Smart styring af spildevand under SmukFest
I Skanderborg har vi en helt særlig udfordring – og
mulighed: SmukFest. En uge om året tredobles antallet
af mennesker i Skanderborg by, når festivalen løber af
stablen. Det betyder dobbelt så stort vandforbrug og tre
gange så meget spildevand, der løber ind på renseanlægget. Det kræver overdimensionering af anlægget hvis ikke
spildevand skal løbe urenset ud i naturen. Ved at dosere
industrielt spildevand kan forsyningen øge belastningen
jævnt op mod festivalen og derved fordoble omsætningen
i de bakteriologiske processer.

Demonstration af Kamstrups READy og målerdata
I 2017 fik forsyningen mange besøg af kundegrupper fra
Kamstrup, der var interesserede i at høre om fordele,
ulemper og daglig brug af Kamstrups digitale målere og
READy teknologi.
På et enkelt besøg kom 39 ledere fra tyske forsyninger til
Skanderborg og fik et oplæg fra driftsmedarbejdere om,
hvordan forsyningen har brugt bl.a. Kamstrups produkter
til at nedbringe vandtabet, spare 15 % af energien med
intelligent styring i Stilling, identificere lækager og analysere forbrugsmønstre hos kunderne.

ErhvervsPhD om biostimulering i filtrene
Skanderborg Forsyning har tilknyttet en erhvervs-Ph.d.
sammen med Aalborg Universitet og VIA University
College. Projektet hedder ”Biostimulation of prokaryotic
communities in drinking water biofilters” og handler om,
hvordan man kan stimulere de mikroorganismer, der sørger for vandrensning i filtrene. Resultaterne har potentiale
til at effektivisere vandbehandlingen og reducere energiforbruget ved at optimere kemiske og biologiske processer med et nyt tilpasset design.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
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Salg &
Eksport

Strategiske
samarbejder

Uddannelse &
Rekruttering

Leg &
Læring

Den Intelligente Vandby
Innovative partnerskaber med virksomheder,
forsyninger og forskning

Skanderborg Forsyning indgår i mange forskellige strategiske samarbejder og har ’innovative partnerskaber’ som en
af virksomhedens fire strategiske målsætninger.

AquaGlobe
AquaGlobe – Water Solution Center – samler vandbranchens mest ambitiøse aktører for at levere løsninger, der
giver adgang til rent vand og sanitet for alle. Sammen
udvikler og tester vi ny, innovativ og bæredygtig vandteknologi direkte i Skanderborg Forsynings fungerende anlæg
og måler den i realtid. Vi bidrager til at løfte eksport, sikre
jobs og løse den globale vandkrise.
AquaGlobe blev initieret af Forsyningen med Grundfos,
AVK og Kamstrup tilbage i 2015. I løbet af 2017 og primo
2018 er der kommet yderligere ni partnere til: Stjernholm
A/S, Powel, Eltronic, Danova, Silhorko-Eurowater,
VIA University College Engineering, Eksportforeningen,
Teknologisk Institut og Frontmatec.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Jens F. Bastrup vandt DANVAs initiativpris
for arbejdet med AquaGlobe.
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AquaGlobe Partnere:

Vandsamarbejdet
Forsyningen deltager også i Vandsamarbejdet Skanderborg, hvor vi er aktive i Vandrådets bestyrelse og deltager
desuden i Vandsamarbejde Skanderborg Nord i kraft af
vores vandværk i Herskind. Der er et tillidsfuldt samarbejde mellem vandværkerne om grundvandsbeskyttelse,
nødforsyning og koordinering af betalinger og lignende.

C2C CC og RegionMidt
Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) er et stort
og tværregionalt, 6-årigt EU LIFE projekt, der startede
1. januar 2017. Projektet ledes af Region Midtjylland, der
i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere vil arbejde
for at skabe en klimarobust region ved:
• at formulere en fælles langsigtet strategi blandt de
lokale aktører
• at implementere de kommunale klimatilpasningsplaner
målrettet, idet de nødvendige analyser og aktiviteter
koordineres
• at identificere og forbedre ressourcer og kapaciteter
blandt borgere, kommuner, forsyningsselskaber og
virksomheder i vandbranchen.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Kort over Vandsamarbejdet.
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Samarbejde mellem
kommune og
forsyningsselskab
I 2017 blev Skanderborg Kommunes ejerpolitik for Skanderborg Forsyning revideret. Det var baggrunden for at
forsyningens bestyrelse blev kåret som Årets Offentlige
bestyrelse og derved blev forbillede for andre kommuner.
Den nye Ejerpolitik indeholder en otte strategispor for
kommunens ejerskab.

Strategisk niveau
Forsyningens direktør og
Kommunens direktør/tekniske chef

Koordinerende niveau
Ledere fra begge parter

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Selskabets kerneopgave
Borgerinvolvering
Understøtte lokale erhvervsinteresser
Klimatilpasningsprojekter
Udvikling og innovation
Strategiske samarbejder
Samarbejde mellem kommune og forsyningsselskab
Bestyrelse

Faggruppe niveau
Nøglemedarbejdere
fra begge parter
Spildevand
Vandforsyning

Ejerpolitikken nåede også i 2017 at blive konkretiseret i
en samarbejdsaftale mellem Skanderborg Kommune og
Skanderborg Forsyningen med fokus på det gode samarbejde. Samarbejdsaftalen indeholder konkrete retningslinjer for samarbejdet mellem kommunen og forsyningen
og organiseringen heraf.
Der har også været gensidige besøg hos kommune og
forsyning og medarbejderdage med teambuilding for at
sikre et tillidsfuldt samarbejde og forståelse for hinandens
roller og opgaver.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Klimatilpasning
Byudvikling og nye byområder
Erhvervsliv
Ledningsejergruppen
Økonomi
Andre projektgrupper
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Byggemodninger
Der kommer flere og flere beboere til Skanderborg og det
kræver mere plads til boliger og erhverv. I forsyningen
sikrer vi professionel rådgivning, modellering og etablering af vandforsyning og kloakering til de nye grunde, der
udstykkes.
Som del af en optrappet informationsindsats i 2017 fik
kommunen og forsyningen lavet tegneserien nedenfor for
at illustrere processen fra ide til færdigt projekt. Som en
forsimplet version viser den, hvordan byggemodning er
alt andet end ukompliceret.
Byggemodninger
mio. kr./år.
30
25
20
15
10
5
0
2013

2014

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

2015

2016

2017
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Bestyrelse

Forsyningen deltog med 5 billeder af stærke kvinder i Stockholm
International Water Institutes #WaterWomen fotokonkurrence.
Billedet af Jannie Sif Herskind blev udråbt som en af vinderne
fordi det ”illustrerede, hvordan kvinder kan varetage funktioner
som tidligere var forbeholdt mænd”.

Internt i Skanderborg Forsyning har 2017 haft fokus på den
gode arbejdsplads, medarbejdernes forskellighed og valget
til den nye bestyrelse.

Den gode arbejdsplads
For medarbejderne i Skanderborg Forsyning har 2017 budt
på en høj grad af omstilling til nye procedurer, tættere samarbejde med partnere og kunder, forberedelse af AquaGlobe og nye lokaler. Sideløbende har der været fokus på
at sikre den gode arbejdsplads for alle, og hvordan vi som
kolleger kan tage hensyn til forskelligt arbejdspres, forskellige måder at håndtere det på og samtidigt fastholde et
godt kollegaskab og gode arbejdsforhold. Der har desuden
være flere vellykkede arrangementer i regi af personaleforeningen.

Forskellighed
I forsyningen arbejder mange forskellige funktioner og med
forskellige uddannelsesbaggrunde. Det konstruktive samarbejde mellem mange forskellige fagligheder giver gode
resultater, men det kræver også noget af medarbejderne at
kunne oversætte deres viden til andre domæner og lade sig
berige af andres faglighed.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
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Den nye og udvidede bestyrelse i Skanderborg
Forsyning trådte til ved årsskiftet.

Ny bestyrelse

På vegne af bestyrelsen modtog den
tidligere formand Henrik Müller prisen for
’Årets Offentlige Bestyrelse’.

I 2017 vandt bestyrelsen i Skanderborg Forsyning prisen
som Årets Offentlige Bestyrelse for deres arbejde med
aktivt ejerskab i ejerpolitikken, den visionære retning og
den gode kompetenceafklaring. Både kommunalvalget og
forbrugervalget med imponerende 11 stærke profiler gav
nye ansigter til bestyrelsen men også gengangere, hvor fx
tidligere næstformand Martin Frausing Poulsen blev den
nye formand.
Medlemmer af den afgående bestyrelse
• Henrik Müller
(formand, generalforsamlingsudpeget)
• Martin Frausing Poulsen
(næstformand, generalforsamlingsudpeget)
• Jens Szabo (generalforsamlingsudpeget)
• Kurt Myhlert Olsen (generalforsamlingsudpeget)
• Palle Langkjær (forbrugervalgt)
• Malene Stub Selmer (forbrugervalgt)
• Stig Jonasen (medarbejdervalgt)
I 2017 besluttede medarbejderne i forsyningen, at de
ønskede fuld repræsentation i bestyrelsen. Derfor indgår
der tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra 2018.
Der er desuden fortsat to forbrugervalgte medlemmer, da
generalforsamlingen valgte at udpege den ene forbrugervalgte. Med denne opsætning ser bestyrelsen i Skanderborg Forsyning således ud:

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Medlemmer af den nye bestyrelse
• Martin Frausing Poulsen
(formand, generalforsamlingsudpeget)
• Søren Nielsen (næstformand, generalforsamlingsudpeget)
• Birte M. Andersen (generalforsamlingsudpeget)
• Kurt Myhlert Olsen (generalforsamlingsudpeget)
• Palle Langkjær
(forbrugervalgt og generalforsamlingsudpeget)
• Benny Nielsen (forbrugervalgt)
• Jakob Højer Andersen (medarbejdervalgt)
• Birthe Dall (medarbejdervalgt)
• Bengt Fromholt-Iversen (medarbejdervalgt)
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48

MEDARBEJDERE

41,4 år
ER MEDARBEJDERNES
GENNEMSNITSALDER

38 %
62 %

Mænd
Kvinder

MEDARBEJDERE FORDELT PÅ KØN

50
50 %
%

50
50 %
%

Mænd
Kvinder

LEDELSEN FORDELT PÅ KØN

30 %

28 %

27 %

15 %

20’erne 30’erne

40’erne

50’erne

MEDARBEJDERFORDELING
PÅ ALDER

Risici og lovmæssige forhold
Særlige risici
Generelle risici
Selskabets væsentligste driftsrisici er knyttet til lovgrundlaget omkring vand- og spildevandsforsyninger – herunder
i særlig grad kravene inden for miljø og forsyningssikkerhed. 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 certificeret i ISO 22000 (Fødevaresikkerhed),
ISO 9001 (Kvalitetsledelse) og ISO 14001 (Miljøledelse).
Vi arbejder videre mod fl ere ISO certificeringer og yderligere professionalisering.

Begivenheder efter balancedagen

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

Selskabet forventer en omsætning i 2018 på 110 – 120
mio. kr. og et resultat efter skat i størrelsesordenen
20 – 25 mio. kr.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S er velkonsolideret
med en soliditetsgrad på 86,7 % og en egenkapital pr. 31.
december 2017 på 1.514.859 t.kr.

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

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af
væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Forventet udvikling
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.

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 Forsyningsvirksomhed A/S gøre AquaGlobe til et kraftcenter for dansk
vandteknologi – et innovations-, demonstrations- og
besøgscenter, centralt placeret tæt på nogle af Danmarks
førende vandteknologivirksomheder.

IT og persondataforordning
Persondataforordning skal blandt andet beskytte den elektroniske behandling af personoplysninger langt bedre end
i dag. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S forventer at
have persondataforordning fuldt implementeret inden den
25. maj 2018.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
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Fremtiden 2018
er kendt i hele verden for vores
” Danmark
store viden og teknologi på vand – og vores
eksport er stigende. Det skyldes bl.a. et tæt
samarbejde mellem de danske forsyninger,
teknologivirksomheder og uddannelsesinstitutioner. Det skal vi fortsætte med,
og det skal udbygges – både i Danmark
og resten af verden. Her mener vi, at
AquaGlobe kan gøre en forskel.
– Per Trøjbo, Senior Vice President i Kamstrup

udkanten i en skov i Skander” Hvorfor
borg har potentiale til at blive en af
verdens vigtigste steder.
– Mads Nipper, CEO i Grundfos

er vandteknologi i verdens” Det
klasse som vi – I – kan vise folk,
der kommer fra hele verden.
– Karsten Dybvad, CEO i DI

2018 er godt i gang med gode bud på, hvad fremtiden
bringer for Skanderborg Forsyning og AquaGlobe.
Allerede den 12. januar bød AquaGlobe partnerne indenfor i den nye bygning til en præsentation af 14 innovative
projekter, en ny visuel identitet for AquaGlobe og oplæg
af Per Trøjbo, Senior Vice President i Kamstrup.
Den 2. marts havde AquaGlobe budt vandbranchen indenfor til sin Grand Opening med oplæg af Mads Nipper
(CEO i Grundfos), Karsten Dybvad (CEO i DI) og Philipp
Schröder (professor på AU og medlem af regeringens
disruptionsudvalg).

Ned slag i kalenderen indtil medio 2018:
• Lancering af kundepaneler på Vandet Dag
• Task Force for vandkrisen i Sydafrika med ambassaden
i Pretoria, miljøministeriet og branchens virksomheder
• Miljø- og Fødevareministeriet og Innovationsfonden i
samarbejde med DI, DANVA og Dansk Miljøteknologi
– og branchekonferencen ’Vandvision – 3 år efter’.
• Region Midtjylland samler lokalpolitikere om klimatilpasning
• Udenrigsministeriets Global Industri Team samler
100 deltagere fra 14 lande om dansk vand- og affaldsteknologi.

Til Grand Opening den 2. marts lancerede vi også vores
Water Tech Disruption Sessions. Her samlede vi partnere
og Start Ups omkring fire udfordringer for verden – og for
Skanderborg. ’Realtidsmåling af vandkvalitet’ vandt, men
vi arbejder videre alle udfordringer i 2018.

Skanderborg Forsyningsvirksomhed 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 2017.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse
for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets
finansielle stilling.
Årsregnskabet for 2017 er væsentligt påvirket af indregningen af udskudt skat på selskabets
anlægsaktiver foranlediget af Landsrettens afgørelse i skattesagen af 16. januar 2018 samt indregning af en tilsvarende opkrævningsret hos selskabets forbrugere. Der henvises til note 3 herom.
Der er betydelig usikkerhed knyttet til den indregnede udskudte skat samt den tilsvarende
lovbestemte opkrævningsret vedrørende udskudt skat. Der henvises til note 2 herom.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Skanderborg, den 8. maj 2018
Direktion:

____________________________
Jens F. Bastrup
Adm. Dir.

Bestyrelse:

____________________________

____________________________

____________________________

Martin Frausing Poulsen
Bestyrelsesformand

Søren Nielsen
Næstformand

Birte M. Andersen

____________________________

____________________________

____________________________

Kurt Myhlert Olsen

Palle Langkjær
Forbrugervalgt

Benny Nielsen
Forbrugervalgt

____________________________

____________________________

____________________________

Jakob Højer Andersen
Medarbejdervalgt

Birthe Dall
Medarbejdervalgt

Bengt Fromholt-Iversen
Medarbejdervalgt
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter
årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af
selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2017 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Vi henleder opmærksomheden på note 2, hvoraf det fremgår, at der er betydelig usikkerhed knyttet til den indregnede udskudte skat samt til den tilsvarende lovbestemte
opkrævningsret vedrørende udskudt skat.
Dette forhold har ikke medført modifikation til vores
konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab,
der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for
den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med
internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.

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
Uafhængighed
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med
internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold i regnskabet
Vi henleder opmærksomheden på note 3, hvoraf det
fremgår, at årsregnskabet for 2017 er væsentligt påvirket
af indregningen af udskudt skat på selskabets anlægsaktiver foranlediget af Landsrettens afgørelse i skattesagen af
16. januar 2018 samt indregning af en tilsvarende opkrævningsret hos selskabets forbrugere.
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Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at
afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad
af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en
garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne
træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:

• 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.

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne
grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget
af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.

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

• 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.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores
ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse
overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig
fejlinformation.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen
har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed,
skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan
dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte
driften.
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen 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 8. maj 2018
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

__________________________
Ulrik Vangsø Ørts
Statsaut. revisor
MNE-nr.: mne42774
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Resultatopgørelse
Note

t. kr.

2017

2016

4

Nettoomsætning

291.793

114.526

16,5

Produktionsomkostninger

-26.500

-26.284

Bruttoresultat

265.293

88.242

16,5

Distributionsomkostninger

-41.127

-44.962

16,5

Administrationsomkostninger

-15.118

-12.232

209.048

31.048

367

3

-2.260

-1.489

207.155

29.562

119

88

-677

-400

Resultat før skat

206.597

29.250

Skat af årets resultat

-124.625

-5.621

81.972

23.629

		
Resultat af primær drift
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
		
Resultat før finansielle poster
6

Finansielle indtægter

7

Finansielle omkostninger

8

Årets resultat
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
Note

2017

2016

Software

3.693

3.178

I alt

3.693

3.178

100.240

79.524

1.285.290

1.278.971

85.996

87.249

t. kr.

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
9

10

Immaterielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Spildevandsanlæg
Vandtekniske anlæg
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5.090

3.188

68.644

54.762

1.545.260

1.503.694

2.782

3.015

Opkrævningsret klimatilpasningsprojekter

108.373

83.968

Opkrævningsret udskudt skat

163.513

0

I alt

274.668

86.983

1.823.621

1.593.855

Materielle anlægsaktiver under udførelse
I alt
11

Finansielle anlægsaktiver
Opkrævningsret tjenestemandspension

ANLÆGSAKTIVER I ALT
OMSÆTNINGSAKTIVER
Varebeholdninger
Varebeholdninger

1.665

1.866

I alt

1.665

1.866

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

6.654

2.946

Tilgodehavende Skanderborg Kommune

4.402

725

Andre tilgodehavender

2.364

10.620

349

347

I alt

13.769

14.638

Likvide beholdninger

19.276

33.749

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

34.710

50.253

1.858.331

1.644.108

Tilgodehavender

12

Periodeafgrænsningsposter

AKTIVER I ALT
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
Note

t. kr.

2017

2016

		PASSIVER
EGENKAPITAL
		Selskabskapital

20.000

20.000

1.494.859

1.412.887

1.514.859

1.432.887

14		Udskudt skat

163.513

39.359

15		Andre hensatte forpligtelser

104.502

93.166

268.015

132.525

		KommuneKredit

40.905

21.542

		Gæld til Skanderborg kommune, klimatilpasningsprojekter

12.146

0

		I alt

53.051

21.542

		Overført resultat
EGENKAPITAL I ALT
HENSATTE FORPLIGTELSER

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT
		
GÆLDSFORPLIGTELSER
13

Langfristede gældsforpligtelser

		Kortfristede gældsforpligtelser
13		Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

6.132

12.079

		Leverandører af varer og tjenesteydelser

9.827

33.504

0

673

		Gæld til Skanderborg Kommune
		Skyldig selskabsskat

1.382

910

		Anden gæld

5.065

9.988

22.406

57.154

75.457

78.696

1.858.331

1.644.108

I alt
		
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT
		
		PASSIVER I ALT

1		Anvendt regnskabspraksis
2		Usikkerhed om indregning og måling
3		Særlige poster
17		Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
18		Eventualaktiver
19		Sikkerhedsstillelser
20		Nærtstående parter
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Egenkapitalopgørelse
Note

t. kr.

Selskabskapital

		Egenkapital 1. januar 2016
21		Overført, jf. resultatdisponering
		Egenkapital 1. januar 2017
21		Overført, jf. resultatdisponering

Overført resultat

I alt

20.000

1.389.258

1.409.258

0

23.629

23.629

20.000

1.412.887

1.432.887

0

81.972

81.972

20.000

1.494.859

1.514.859

		
		Egenkapital 31. december 2017
Virksomhedens aktiekapital har uændret været 20.000 t.kr. de seneste 5 år.

Pengestrømsopgørelse
Note

t. kr.

2017

2016

		Årets resultat

81.972

23.629

22		Reguleringer

-18.322

92.900

		Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital

63.650

116.529

23		Ændring i driftskapital

-28.199

-26.865

		Pengestrømme fra primær drift

35.451

89.664

119

88

		Renteindbetalinger m.v.
		Renteudbetalinger m.v.

-677

-400

		Pengestrømme fra driftsaktivitet

34.893

89.352

		Køb af immaterielle anlægsaktiver

-1.738

-1.917

		Køb af materielle anlægsaktiver
Pengestrømme til investeringsaktivitet

-84.063

-91.786

-85.801

-93.703

-1.620

-1.176

		
		Afdrag på langfristede gældsforpligtelser
		Låneprovenue ved optagelse af gæld

38.055

0

		Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

36.435

-1.176

		Årets pengestrøm

-14.473

-5.527

		Likvider 1. januar

33.749

39.276

		Likvider 31. december

19.276

33.749

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.
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Noter
1. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S for

Administrationsomkostninger

2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er

bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder.

afholdt i året til ledelse og administration af virksomheden, herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlo-

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

kaler og kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som
benyttes i administrationen.

Resultatopgørelsen

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Nettoomsætning

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabspo-

Nettoomsætningen omfatter vand- og afledningsafgifter, fast

ster af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivi-

afgift, tilslutningsbidrag, vejbidrag m.v.og indregnes i resultatop-

teter, herunder lejeindtægter.

gørelsen i takt med levering.
Afskrivninger
Nettoomsætningen korrigeres med en eventuel over- eller

Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og

underdækning samt regulering af opkrævningsretten vedrørende

materielle anlægsaktiver.

udskudt skat.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb indtægtsram-

af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede

men for levering af vand eller afledning af spildevand, indregnes

brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede

forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.

brugstider:

Er de hos forbrugerne opkrævede beløb lavere end prisloftet for
levering af vand eller afledning af spildevand, indregnes forskellen

Software

som en underdækning, hvis forskellen forventes opkrævet.

Bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3 – 5 år
20 – 75 år
3 – 30 år

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag

Netaktiver

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

Forsinkelsesbassiner

50 år

former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Pumpestationer

20 år

Maskiner
Produktionsomkostninger

Specialudstyr, f.eks. laboratorieudstyr

60 – 75 år

10 – 15 år
5 – 10 år

Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens produktion af vand, rensning af spildevand, drift

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis

og vedligehold af indvindingsområder, pumpestationer og brønde

produktions-, distributions- og administrationsomkostninger. Anlæg

m.v., SRO-anlæg, personaleomkostninger, afskrivninger på pro-

under udførelse udgøres af anlæg, der på balancedagen endnu ikke

duktionsanlæg/pumpestationer/renseanlæg/ vandbehandling m.v.,

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

miljø, forskning og udvikling.
Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver
Distributionsomkostninger

opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgs-

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan

omkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunk-

henføres til distribution af vand og spildevand. Under regn-

tet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under

skabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af

afskrivninger.

ledningsnet og målere, personaleomkostninger og afskrivninger
på distributionsaktiver. Omkostninger ved aflæsning af forbrugs-

Grunde afskrives ikke.

målere betragtes som en distributionsomkostning.
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Finansielle indtægter og omkostninger

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatop-

virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regn-

gørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle

skabsmæssigt skøn.

poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Finansielle anlægsaktiver
Skat

Lovbestemt opkrævningsret måles til kostpris eller en lavere net-

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede

torealisationsværdi.

skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat.
Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan

Betalte selskabsskatter anses i henhold til indtægtsreguleringen

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

for vandselskaber (bekendtgørelse om økonomiske rammer for

kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

vandselskaber § 23 stk. 4 nr. 4 og 5) som en omkostning, der
justerer selskabets økonomiske ramme og dermed kan tillægges
vandselskabets takster krone for krone. Den udskudte skat svarer

Balancen

til en forventet skattebetaling på sigt og dermed til en opkræv-

Immaterielle anlægsaktiver

ningsret hos selskabets forbrugere på en tilsvarende størrelse.

Immaterielle anlægsaktiver udgøres primært af software.
De immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af

Opkrævningsret overfor forbrugerne vedrørende tjenestemands-

akkumuleret af- og nedskrivninger.

pensioner måles til kostpris. Opkrævningsretten nedbringes i takt
med opkrævninger hos forbrugerne korrigeret for årlige regulerin-

Materielle anlægsaktiver

ger af den opgjorte tjenestemandsforpligtelse.

Grunde er værdiansat til overtagelsesværdien, som var den offentlige ejendomsvurdering på daværende tidspunkt. Produktions- og

Opkrævningsret overfor forbrugerne opstået som følge af at

distributionsanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

selskabet medfinansierer Skanderborg Kommunes klimatilpas-

afskrivninger.

ningsprojekter indregnes og måles til kostpris. Opkrævningsretten
nedbringes i takt med budgetterede opkrævninger hos forbru-

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel

gerne.

forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle akti-

tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til

ver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

brug.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedProduktionsanlæg udgøres af indvindingsanlæg, boringer, rens-

skrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver.

ningsanlæg, bassiner, tekniske anlæg, hovedledninger, pumpesta-

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne

tioner, knuder og stikledninger m.v.

er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Distributionsanlæg udgøres af spildevandsledninger, pumpesta-

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af netto-

tioner knuder m.v.

salgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets

aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved

restværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskriv-

salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

ningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundel-

regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

sen for nedskrivningen ikke længere består.
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Varebeholdninger

Hensatte forpligtelser

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

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en

torealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne

tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det

lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgø-

er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug

res som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og

af selskabets økonomiske ressourcer.

omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en

forventet salgspris.

tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det
er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug

Tilgodehavender

af selskabets økonomiske ressourcer.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Hensatte forpligtelser opstået som følge af, at selskabet medDer foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurde-

finansierer Skanderborg Kommunes klimatilpasningsprojekter

res at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehaven-

indregnes og måles til kostpris. Betalingsforpligtelsen nedbringes

de eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis

i takt med budgetterede betalinger vedrørende klimatilpasnings-

der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgode-

projekter. Der er tilsvarende indregnet en opkrævningsret hos

havende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt

forbrugerne vedrørende hensættelsen til medfinansiering af

niveau.

klimatilpasningsprojekterne.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation

Selskabsskat

på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på portefølje-

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat ind-

niveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne

regnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige ind-

baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering

komst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster

i overensstemmelse med virksomhedens risikostyringspolitik.

samt betalte acontoskatter.

De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat
baseret på historiske tabserfaringer.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabs-

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

mæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de for-

hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige

ventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle

beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af

modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes

ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af

den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

forpligtelsen.

Periodeafgrænsningsposter

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesat-

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter

ser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når

forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte
skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive
udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening

Egenkapital

eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for

Foreslået udbytte

samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændrin-

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet

ger i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som

Den indregnede udskudte skatteforpligtelse er alene opstået som

en særskilt post under egenkapitalen.

følge af aktiviteten efter udskillelsen fra Skanderborg Kommune
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den 1. januar 2010 og kan således ikke henføres til den eventuelle

Segmentoplysninger

udskudte skatteforpligtelse omtalt i note 2, der er behæftet med

Segmentoplysninger opgøres i henhold til vandforsyningsloven

betydelig usikkerhed.

og lov om betalingsregler for spildevand, og omfatter resultatopgørelser for hvert af forsyningsområderne vand, spildevand, og

Gældsforpligtelser

tøm- ningsordning.

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det
modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser
til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved
anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem prove-

Nøgletallene

nuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforenin-

låneperioden.

gens ”Anbefalinger og Nøgletal 2015”.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet
Pengestrømsopgørelsen

således:

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

Overskudsgrad

Resultat af ordinær primær drift x 100
_________________________________
Nettoomsætning

begyndelse og slutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat

Bruttomargin

Bruttoresultat x 100
__________________
Nettoomsætning

Soliditetsgrad

Egenkapital ultimo x 100
______________________
Passiver i alt, ultimo

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 finansielle aktiver.

Egenkapitalforrentning

Årets resultat efter skat x 100
___________________________
Gennemsnitlig egenkapital

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedens selskabskapital og
omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på
rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet bankgæld
samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes
til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for
værdiændringer.
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2. Usikkerhed om indregning og måling

Branchen har valgt at anke de to pilotsager, der den 16. januar
2018 blev afgjort i Landsretten, til Højesteret. Sagerne vedrører den metode, som branchen har anvendt til opgørelse af de
skattemæssige indgangsværdier af materielle anlægsaktiver.
Såfremt branchen vinder sagerne i Højesteret kan det betyde en
reduktion af den nu indregnede udskudte skat. Ændringer til den
indregnede udskudte skat vil have en tilsvarende beløbsmæssig
effekt på den indregnede opkrævningsret.
Der er således usikkerhed knyttet til den endelige opgørelse af
udskudt skat af anlægsaktiver og den tilsvarende opkrævningsret.

3. Særlige poster
2017

2016

Indregning af opkrævningsret vedrørende udskudt skat på anlægsaktiver ved stiftelsen

163.513

0

I alt

163.513

0

Indregning af udskudt skat vedrørende anlægsaktiver ved stiftelsen

-118.392

0

I alt

-118.392

0

Nettoomsætningen

163.513

0

Skat af årets resultat

-118.392

0

45.121

0

t. kr.

Indtægter

Omkostninger

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet

Resultat af særlige poster, netto
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Selskabet har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser

Opkrævningsretten har ikke tidligere været indregnet i selskabets

de af selskabet anvendte myndighedsfastsatte standardpriser

årsregnskab. Med de væsentlige justeringer til den udskudte

som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsvær-

skat, der er indregnet i årsregnskabet, finder ledelsen, at det giver

dier. SKAT har lagt til grund, at de skattemæssige indgangsvær-

et mere retvisende billede af selskabets årsregnskab og dermed

dier skal beregnes skønsmæssigt ud fra en tillempet DCF-model.

selskabets finansielle stilling at indregne opkrævningsretten i års-

Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning offentlig-

regnskabet. Hvis opkrævningsretten ikke blev indregnet i årsregn-

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

skabet ville selskabets egenkapital blive væsentligt formindsket

sige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end

svarende til den udskudte skat baseret på de af SKAT opgjorte

de myndighedsfastsatte standardpriser. Selskabet, samt branchen

værdier af selskabets anlægsaktiver ved stiftelsen, hvilket efter

i øvrigt, er uenig i SKAT’s afgørelser, hvorfor disse blev påklaget til

ledelsens opfattelse ikke er retvisende, idet selskabsskat kan

Landsskatteretten.

opkræves hos forbrugerne krone for krone.

Landsskatteretten har i kendelser af 26. juni 2014 afsagt de første

Der indregnet en opkrævningsret på i alt 163.513 t.kr., hvoraf

afgørelser vedrørende problemstillingen, og disse er i overve-

118.392 t.kr. vedrører opkrævningsretten på udskudt skat af

jende grad faldet ud til SKATs fordel. Afgørelserne blev anket, idet

selskabets anlægsaktiver ved stiftelsen.

branchen er af den opfattelse, at de ikke er i overensstemmelse
med lovens ordlyd samt intentionerne med vandsektorloven.
Sagen blev af branchen indbragt for de civile domstole ved to
pilotsager i Landsretten. Østre Landsret afsagde den 16. januar
2018 domme i de to pilotsager. Østre Landsret gav med dissens
SKAT medhold og godkendte hermed, at SKAT kunne foretage et
skøn over de skattemæssige indgangsværdier. Der har hidtil ikke
været indregnet udskudt skat vedrørende de materielle anlægsaktiver ved stiftelsen, som er anfægtet af SKAT, henset til den
betydelige usikkerhed, der har været omkring de skattemæssige
indgangsværdier, jf. ovenstående sager. Som følge af dommene i
Østre Landsret ser selskabet sig nu nødsaget til at indregne den
udskudte skat baseret på de af SKAT opgjorte værdier af selskabets anlægsaktiver ved stiftelsen.
Betalte selskabsskatter anses i henhold til indtægtsreguleringen
for vandselskaber (bekendtgørelse om økonomiske rammer for
vandselskaber § 23, stk. 4, nr. 4 og 5) som en omkostning, der
justerer selskabets økonomiske ramme og dermed kan tillægges vandselskabets takster krone for krone. Den udskudte skat
i et vandselskab svarer til en forventet skattebetaling på sigt og
udgør dermed efter ledelsens opfattelse en opkrævningsret hos
selskabets forbrugere på en tilsvarende størrelse.
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4. Nettoomsætning
2017

t. kr.

Omsætning vedrørende vand

Vand

Spildevand

Tømningsordning

I alt

0

14.708

101.629

0

101.629

0

1.153

1.153

10.875

-84

10.791
128.281

14.708

0

Omsætning vedrørende spildevand

0

Tømningsordning

0

Over-/underdækning

0

Nettoomsætning

14.708

112.504

1.069

Produktionsomkostninger

-2.980

-23.520

0

-26.500

Distributionsomkostninger

-2.937

-37.322

0

-40.259

Administrationsomkostninger

-3.127

-11.789

-202

-15.118

Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat

0

365

2

367

-252

-2.007

-869

-3.128

5.412

38.230

0

43.643

14

105

0

119

-212

-465

0

-677

5.214

37.871

0

43.085

Segmentoplysningerne for 2017 er reguleret for de særlige poster vedrørende indregning af udskudt skat
og den hertil relaterede opkrævningsret, der fremgår af årsrapportens note 3.

2016
Omsætning vedrørende vand

t. kr.

Vand

Spildevand

Tømningsordning

I alt

14.487

0

0

14.487

Omsætning vedrørende spildevand

0

96.582

0

96.582

Tømningsordning

0

0

1.218

1.218

-158

2.239

Over-/underdækning

-296

2.693

Nettoomsætning

14.191

99.275

1.060

114.526

Produktionsomkostninger

-3.321

-22.963

0

-26.284

Distributionsomkostninger

-3.626

-40.428

-908

-44.962

-1.849

-10.231

-152

-12.232

0

3

0

3

-104

-1.385

0

-1.489

5.291

24.271

0

29.562

Administrationsomkostninger
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Resultat før skat
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81

0

88

-229

-171

0

-400

5.069

24.181

0

29.250
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5. Afskrivning på immaterielle og materielle anlægsaktiver
2017

2016

1.223

1.252

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

40.612

39.994

I alt

41.835

41.246

t. kr.

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver

Afskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen i følgende poster:
Produktionsomkostninger

7.225

7.443

32.831

31.909

1.779

1.894

41.835

41.246

2017

2016

Andre finansielle indtægter

119

88

I alt

119

88

2017

2016

Renteomkostninger, KommuneKredit

504

319

Andre finansielle omkostninger

173

81

I alt

677

400

2017

2016

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst

1.382

910

Årets regulering af udskudt skat

5.761

5.036

-910

-325

Regulering af udskudt skat vedr. tidligere år

118.392

0

I alt

124.625

5.621

Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
I alt

6. Finansielle indtægter
t. kr.

7. Finansielle omkostninger
t. kr.

8. Skat af årets resultat
t. kr.

Regulering af skat vedrørende tidligere år
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9. Immaterielle anlægsaktiver
Software

t. kr.

Kostpris 1. januar 2017

4.430

Tilgang i årets løb

1.738

Kostpris 31. december 2017

6.168

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017

1.252

Årets afskrivninger

1.223

Af- og nedskrivninger 31. december 2017

2.475

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017

3.693

10. Materielle anlægsaktiver
t. kr.

Grunde og
bygninger

Spildevandsanlæg

Vandtekniske
anlæg

Andre anlæg,
driftsmateri
el og inventar

Materielle
anlægsaktiv
er under
udførelse

I alt

97.689

1.486.348

101.382

8.748

54.762

1.748.929

Tilgang i årets løb

0

0

0

0

84.063

84.063

Afgang i årets løb

0

-2.425

0

0

0

-2.425

23.275

42.169

1.874

2.863

-70.181

0

120.964

1.526.092

103.256

11.611

68.644

1.830.567

18.165

207.377

14.133

5.560

0

245.235

2.559

33.964

3.127

961

0

40.611

Kostpris 1. januar 2017

Overførsel fra andre poster
Kostpris 31. december 2017
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017
Årets afskrivninger

0

-539

0

0

0

-539

20.724

240.802

17.260

6.521

0

285.307

100.240

1.285.290

85.996

5.090

68.644

1.545.260

Årets af- og nedskriv. på afhændede aktiv
Af- og nedskrivninger 31. dec. 2017
Regnskabsmæssig værdi 31. dec. 2017

11. Finansielle anlægsaktiver
t. kr.

Kostpris 1. januar 2017

Opkrævningsret
tjenestemandspension

Opkrævningsret
klimatilpasningsprojekter

Opkrævningsret
udskudt
skat

I alt

3.015

83.968

0

86.983

Tilgang i årets løb

0

24.405

163.513

187.918

Afgang i årets løb

-233

0

0

-233

2.782

108.373

163.513

274.668

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017
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12. Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter periodisering af omkostninger, der vedrører efterfølgende år.

13. Langfristede gældsforpligtelser

Gæld i alt
31/12 2017

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

KommuneKredit

46.628

5.723

40.905

34.614

Gæld til Skanderborg kommune, klimatilpaningsprojekter

12.555

409

12.146

10.440

I alt

59.183

6.132

53.051

45.054

t. kr.

14. Udskudt skat
2017

2016

39.359

34.648

5.762

5.036

Regulering vedrørende tidligere år

118.392

-325

Udskudt skat 31. december

163.513

39.359

2017

2016

Saldo primo 1. januar

93.166

49.530

Årets hensættelse

11.851

44.741

Årets forbrug af hensættelser

-235

-1.105

Årets ubenyttede hensættelser, der er tilbageført

-280

0

104.502

93.166

t. kr.

Udskudt skat 1. januar
Årets udskudte skat

15. Andre hensatte forpligtelser
t. kr.

Andre hensatte forpligtelser 31. december

Andre hensatte forpligtelser består af tjenestemandspensionsforpligtelser på 2.781 t.kr (2016: 3.015 t.kr.).,
gæld til Skanderborg Kommune vedrørende klimatilpasningsprojekter på 95.818 t.kr. (2016: 83.968 t.kr.)
og øvrige hensatte forpligtelser på 5.903 t.kr. (2016: 6.183 t.kr.)
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16. Personaleomkostninger
2017

2016

Lønninger

22.071

20.901

Pensioner

2.107

2.051

496

459

24.674

23.411

48

45

t. kr.

Andre omkostninger til social sikring
I alt

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede

Vederlag til selskabets ledelse udgør samlet 1.237 kr. (2016: 1.178 tkr.).
Vederlag til direktion og bestyrelse er oplyst samlet under henvisning til Årsregnskabslovens § 98b, stk. 3.

17. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre eventualforpligtelser
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S’ eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.
Herudover er selskabet i gang med afklaring af aftaler om konkrete byggemodninger fra før selskabets stiftelse,
herunder videreførelsen af udstykningerne samt afklaring af økonomiske forhold i relation hertil.

18. Eventualaktiver
Selskabet har en underdækning for 2016 på 6,1 mio. kr., imens der for 2017 er opgjort en underdækning på 10,5 mio. kr.
Det er endnu ikke besluttet i hvilket omfang, selskabet vil gøre brug af denne opkrævningsret, hvorfor nettobeløbet ikke er
aktiveret i balancen.
Selskabet har ligesom branchen i øvrigt anfægtet SKAT værdiansættelse af de skattemæssige indgangsværdier på selskabets anlægsaktiver. Branchen har ført sager mod SKAT i både Landsskatteretten og Landsretten, hvor SKAT imidlertid har
fået medhold begge steder. Branchen har anket sagerne fra Landsretten til Højesteret. Såfremt branchen vinder sagerne i
Højesteret kan det betyde en reduktion af den indregnede udskudte skat og opkrævningsret. Der henvises til note 3.

19. Sikkerhedsstillelser
Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2017.
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20. Nærtstående parter
Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S’ nærtstående parter omfatter følgende:
Bestemmende indflydelse
Nærtstående
part
Bopæl/Hjemsted
Grundlag for bestemmende indflydelse
______________________________________________________________________________________________________________
Skanderborg Kommune
Skanderborg Fælled, 8660 Skanderborg
Kapitalbesiddelse

Transaktioner med nærtstående parter.
Transaktioner med nærtstående parter er foregået på markedsvilkår.

21. Resultatdisponering
2017

2016

Overført resultat

81.972

23.629

I alt

81.972

23.629

2017

2016

41.834

41.246

-119

-88

1.883

4.482

t. kr.

Forslag til resultatdisponering

22. Reguleringer
t. kr.

Af- og nedskrivninger
Renteindtægter
Tab ved afhændelse af anlægsaktiver
Renteomkostninger

677

400

Afvikling overdækning

-10.875

-2.396

Ændring i udskudt skat

124.154

4.710

11.336

43.636

Ændring i andre hensatte forpligtelser
Ændring til opkrævningsret
Skat af årets resultat
I alt

-187.685

0

473

910

-18.322

92.900

2017

2016

201

166

23. Ændring i driftskapital
t. kr.

Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender

869

-40.264

Ændring i leverandørgæld m.v.

-29.269

13.233

I alt

-28.199

-26.865
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