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LedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegningLedelsespåtegning    

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 for 
Skive Vand A/S. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2014. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktivi-
teter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle 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. 

Skive, den 8. maj 2015 
Direktion: 

 

    

Mogens Johnsen Nielsen      

Bestyrelse: 

 

 

 

 

 
Jesper Elbæk Pedersen 
formand 

 Søren Hylleberg Sørensen 
næstformand 

 Jan Dyhrberg Andersen 

 

 

 

 

 
Ove Dalsgaard  Bent Dyrberg  Lone Knudsen 

 

 

 

 

 
Lars Yde  Else Holm 

medarbejderrepræsentant 
 Peder Mortensen 

medarbejderrepræsentant 
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Den uafhængige revisors erklæringerDen uafhængige revisors erklæringerDen uafhængige revisors erklæringerDen uafhængige revisors erklæringer    

Til Til Til Til kapitalejerenkapitalejerenkapitalejerenkapitalejeren    i i i i Skive Vand A/SSkive Vand A/SSkive Vand A/SSkive Vand A/S    

Påtegning på årsregnskabetPåtegning på årsregnskabetPåtegning på årsregnskabetPåtegning på årsregnskabet    

Vi har revideret årsregnskabet for Skive Vand A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, 
egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsens ansvar for årsregnskabetLedelsens ansvar for årsregnskabetLedelsens 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar Revisors ansvar Revisors ansvar Revisors ansvar     

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med inter-
nationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og 
udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshand-
linger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et ret-
visende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusi-
on om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, 
om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion Konklusion Konklusion Konklusion     

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 
samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven. 

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet     

Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på note 2 i årsregnskabet, som beskriver den usikkerhed, der er omkring den 
beløbsmæssige størrelse af den udskudte skatteforpligtelse, der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle an-
lægsaktiver samt den hertil hørende opkrævningsret hos forbrugerne.  

Udtalelse om lUdtalelse om lUdtalelse om lUdtalelse om ledelsesberetningedelsesberetningedelsesberetningedelsesberetningenenenen    

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision 
af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

Aarhus, den 8. maj 2015 
ERNST & YOUNG 
Godkendt Revisionspartnerselskab 

Jakob Nyborg Claus Dalager 
statsaut. revisor statsaut. revisor 
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    

Oplysninger om selskabetOplysninger om selskabetOplysninger om selskabetOplysninger om selskabet    

Navn 
Adresse, postnr. by 

Skive Vand A/S 
Norgesvej 5 
7800 Skive 

CVR-nr. 
Stiftet 
Hjemstedskommune 
Regnskabsår 

30 23 89 74 
31. januar 2007 
Skive 
1. januar – 31. december 

Bestyrelse Jesper Elbæk Pedersen, formand 
Søren Hylleberg Sørensen, næstformand 
Jan Dyhrberg Andersen  
Ove Dalsgaard 
Bent Dyrberg 
Lone Knudsen 
Lars Yde 
Else Holm, medarbejderrepræsentant 
Peder Mortensen, medarbejderrepræsentant 

Direktion Mogens Johnsen Nielsen 

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab 
Værkmestergade 25 
8000 Aarhus C 
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    

HovedHovedHovedHoved----    og nøgletalog nøgletalog nøgletalog nøgletal    
                     
tttt....kr.kr.kr.kr.    2014201420142014    2013201320132013    2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010    

      
HovedtalHovedtalHovedtalHovedtal         
Nettoomsætning 92.797 92.574 88.758 88.287 66.969 
Bruttoresultat 23.071 22.566 16.671 13.816 -24.412 
Resultat af ordinær primær drift 13.010 13.173 7.923 7.549 -31.853 
Resultat af finansielle poster -820 770 1.420 2.052 1.383 
Årets resultatÅrets resultatÅrets resultatÅrets resultat    ----3.0203.0203.0203.020    6.8306.8306.8306.830    ----10.31210.31210.31210.312    5.4665.4665.4665.466    ----10.40610.40610.40610.406    
      
Anlægsaktiver 1.450.362 1.428.775 1.397.268 1.411.064 1.406.063 
Omsætningsaktiver 27.483 45.758 66.532 65.650 80.889 
Balancesum 1.477.845 1.474.533 1.463.800 1.476.714 1.486.952 
EgenkapitalEgenkapitalEgenkapitalEgenkapital 1.1.1.1.389.389.389.389.112112112112    1.392.1321.392.1321.392.1321.392.132    1.385.3021.385.3021.385.3021.385.302    1.395.6151.395.6151.395.6151.395.615    1.389.9061.389.9061.389.9061.389.906    
      
Pengestrøm fra driftsaktiviteten 37.926 49.299 62.055 27.192 76.407 
Pengestrøm til investeringsaktiviteten -79.563 -86.348 -54.436 -52.261 -32.310 
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver -79.563 -86.348 -54.436 -52.261 -32.310 
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten 27.093 8.808 0 0 0 
Pengestrøm i altPengestrøm i altPengestrøm i altPengestrøm i alt    ----14.54414.54414.54414.544    ----28.24128.24128.24128.241    7.6197.6197.6197.619    ----25.06925.06925.06925.069    44.09744.09744.09744.097    
      
NøgletalNøgletalNøgletalNøgletal         
Overskudsgrad -3,3 % 7,3 % -15,3 % 6,2 % -17,6 % 
Bruttomargin 24,9 % 25,0 % 18,8 % 15,6 % -36,5 % 
Soliditetsgrad 94,0 % 94,4 % 94,6 % 94,5 % 93,5 % 
Egenkapitalforrentning -0,2 % 0,5 % -0,7 % 0,4 % -1,3 % 
      
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftiGennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftiGennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftiGennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigedegedegedegede    38 35 34 32 30 
                        

Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 

Prisudvikling 2007Prisudvikling 2007Prisudvikling 2007Prisudvikling 2007----2015201520152015    

Samlet pris (variabel og fast afgift) vand og spildevand ved årsforbrug på 150 m3 ekskl. moms, statsafgift og drikkevandsgebyr. 

 

 

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Vand i alt 150 m3 spildevand i alt 150m3



 
 

 

Skive Vand A/SSkive Vand A/SSkive Vand A/SSkive Vand A/S    

Årsrapport 2014 

6

LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    

BeretningBeretningBeretningBeretning    

    
 

Årsrapport 2014Årsrapport 2014Årsrapport 2014Årsrapport 2014    

BranchenBranchenBranchenBranchen    

Skive Vand A/S er medlem af brancheforeningen DANVA – Dansk Vand- og Spildevandsforening. Foreningen har tidligere primært 
været et faglige forum for medlemmerne, men det politiske lobbyarbejde foreningen også udfører, fylder mere og mere og er også 
blevet særdeles vigtigt for foreningens medlemmer, fordi branchen har fået større politisk opmærksomhed med flere love og be-
kendtgørelser til følge. 

Det har desværre vist sig, at vandsektorloven, som trådte i kraft den 1. januar 2010, er alt for kompliceret, mangelfuld og bureau-
kratisk og vil tillige give en ikke tilsigtet beskatning af branchen. Alle forligspartier erkender, at loven ikke er hensigtsmæssig, og 
at beskatning af selskaberne er et brud på de klare politiske tilsagn, der blev givet, da loven blev vedtaget – branchen skulle øko-
nomisk hvile i sig selv og ikke være et skatteobjekt. Det har betydet massiv kritik af loven fra mange sider, blandt andet DANVA. 
Forligspartierne har derfor igangsat et evalueringsarbejde af loven. Evalueringen blev offentliggjort i marts 2014. DANVA præsen-
terede den 10. april 2014 foreningens holdninger til vandsektorloven og evalueringen for Folketingets miljøudvalg.   

Branchens skattebetaling har med nogle principielle sager været prøvet ved Landsskatteretten, som desværre ikke gav branchen 
medhold. DANVA har derfor besluttet at gå videre til domstolene for her at få en afgørelse på de principielle skattesager. 
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    

BeretningBeretningBeretningBeretning    

Det har været forligspartiernes klare hensigt at få vedtaget en revideret vandsektorlov inden det kommende folketingsvalg. For at 
denne plan kunne lykkes var det nødvendigt, at forligspartierne kunne enes om en ny lovtekst inden julen 2014. Det var tæt på, 
men lykkedes desværre ikke. Den 30.april blev forligspartierne enige om en forligstekst, som efterfølgende skal udmøntes til en ny 
vandsektorlov senere på året. Med det kendskab vi har til forliget på nuværende tidspunkt løses problemerne med omfattende bu-
reaukrati og skattebetalingen desværre ikke. Vi kan håbe, at det i arbejderne frem mod den endelige lovtekst kan ske tilretninger, 
som kan løse dette. 

FFFForbrugerrepræsentanter til bestyrelsenorbrugerrepræsentanter til bestyrelsenorbrugerrepræsentanter til bestyrelsenorbrugerrepræsentanter til bestyrelsen    

Fra den 1. januar 2014 er bestyrelsen udvidet med 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, hvorefter bestyrelsen består af i alt 9 
medlemmer. Udvidelsen er en konsekvens af ”Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber” og valget, der foregik ul-
timo 2013. I Skive Vand A/S har vi hele tiden set det som en styrke at have en bred repræsentation i bestyrelsen og det har været 
positivt, inspirerende og givende at have Ove Dalsgaard og Bent Dyrberg som forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Information til kunderInformation til kunderInformation til kunderInformation til kunder    

De seneste år har der været meget fokus på at give god, fyldestgørende og rettidig informationen til ejendomsejere og andre der vil 
blive berørt af vores anlægsarbejder. 

Skive Vand har som mål at kommende og nuværende kunder, som vil blive berørt af anlægsarbejde informeres så tidligt som mu-
ligt med brev til den enkelte kunde. Medfører arbejdet omkostninger for kunden vil vi gerne informere ca. et år før anlægsarbejdet 
påbegyndes. Herved har kunden en rimelig tidshorisont til at prioritere sin økonomi. 

Der er foretaget en række initiativer og indsatser for at højne informationsniveauet til kunderne. 

Pressens omtaler af anlægsopgaver og den øgede informationsindsats ved store anlægsarbejder har givet en række gode erfarin-
ger med hvilken information kunderne efterspørger og ad hvilke kanaler vi kan nå de relevante kunder. 

På dette grundlag er der udarbejdet en ”drejebog” for information til kunderne fra det tidspunkt det besluttes at et anlægsprojekt 
skal gennemføres og gennem hele projektforløbet med breve, orienteringsmøder mm. og til anlægsprojektet er afsluttet med en 
kundetilfredshedsundersøgelse. Denne drejebog vil løbende blive opdateret med de erfaringer der høstes. En af de erfaringer, der 
senest er høstet, er, at skiltning ved omkørsler skal være bedre. Ved de seneste arbejder i Breum og Balling er der ved skiltning og-
så gjort opmærksom på, hvornår anlægsarbejderne påbegyndes, og hvornår omkørslerne træder i kraft og ophører. 

Området eller byen, der skal arbejdes i, tilbydes at have en repræsentant med til hvert byggemøde. Det kan være købmanden, en 
fra grundejerforeningen eller en anden lokalt synlig person. 

Dette tilbud har de taget i mod i Harre og Breum med et meget tilfredsstillende resultat for alle parter. Det tilfører forståelse og 
indsigt til begge parter. 

Ny administrationsNy administrationsNy administrationsNy administrationsbygningbygningbygningbygning    

Selskabets lejemål i det tidligere rådhus i Durup blev i 2013 opsagt med virkning pr. 1. juli 2014 fordi udlejer selv ønskede at an-
vende bygningen. Efter undersøgelser af flere alternativer blev det besluttet at udvide den eksisterende kontorbygning på rensean-
lægget på Norgesvej i Skive, således at alt personale samles her. Den 20. juni 2014 blev der flyttet ind efter nogle hektiske dage 
med færdiggørelse af bygningen.  

Bygningen er et konventionelt betonelementbyggeri med ekstra isolering og solceller, hvilket betyder, at det er en 0-energi byg-
ning og dermed understøtter den kommunale ambition om energirigtigt byggeri. 
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    

BeretningBeretningBeretningBeretning    

Omkring bygningen er der etableret 4 forskellige typer LAR anlæg - Lokal Afledning af Regnvand - således at regnvand fra bygnin-
gen og parkeringsarealer nedsives på grunden i særlige opbyggede og tilplantede områder. Med de 4 typer LAR-anlæg vil vi gerne 
vise husejere, hvordan de kan nedsive regnvandet på egen grund, og hvilken beplantning der kan anvendes fremfor at lede regn-
vandet til kloakken. Hvor det er muligt at foretage nedsivning af regnvandet, er det at foretrække, da det er til gavn for grundvandet 
og naturen.  

 

 

Den nye administrationsbygning på Norgesvej 5 i Skive er en tilbygning til eksisterende kontorbygning. 

ØkonomiØkonomiØkonomiØkonomisk udviklisk udviklisk udviklisk udvikling i 2014ng i 2014ng i 2014ng i 2014    

Årets resultat er et underskud på 0,5 mio. kr. før skat og 3,0 mio. kr. efter skat mod et budgetteret underskud efter skat på 3,2 
mio. kr. 

Årets resultat anses for tilfredsstillende under hensyn til realiserede tab ved afgang på materielle anlægsaktiver. Tab på materielle 
anlægsaktiver skyldes ledningsnet af dårlig beskaffenhed, som er renoveret/udskiftet før afskrivningsperiodens udløb. Det er ikke 
altid muligt at planlægge i hvilken rækkefølge renoveringsprojekter skal gennemføres, og i hvilket regnskabsår de kan afsluttes. 
Der kan derfor forekomme udsving i tabets størrelse i de enkelte regnskabsår. 

Tabets påvirkning på udvikling af årets resultat for 2014 og 2013 er som følger: 

tttt....kr.kr.kr.kr.    2014201420142014    2013201320132013             

Årets resultat  -3.020   6.830 
Tab ved afgang af materielle anlægsaktiver 13.146   9.904          

Resultat korrigeret for tab ved afgang 10.126 16.734          
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    

BeretningBeretningBeretningBeretning    

Tab ved afgang af materielle anlægsaktiver påvirker ikke selskabets likviditet. 

Til delvis finansiering af udgifter til investeringer i vandværker, udbygning og renovering af kloaknettet samt ny kontorbygning er 
der optaget lån på 33,0 mio. kr. i KommuneKredit. 

I henhold til bestemmelserne i prisloftbekendtgørelsen § 21 skal den del af investeringerne, som ikke er finansieret ved indtægter 
fra forbrugerene, effektiviseringsgevinster og regulering for afvigelse af investeringsrammen, finansieres ved optagelse af lån. 

Årets resultat før skat i henhold til årsregnskabsloven udviser som tidligere nævnt et underskud på 0,5 mio. kr. Selskabet er end-
videre underlagt "hvile i sig selv princippet" efter vandsektorloven, hvor indtægterne over tid skal dække de omkostninger, der er 
til drift og investeringer i forbindelse med vand- og spildevandsaktiviteter. 

I "hvile i sig selv princippet" indgår årets faktiske omkostninger til drift og investeringer samt afdrag på og optagelse af lån, mens 
årsregnskabet efter årsregnskabsloven indeholder årets faktiske omkostninger til drift, afskrivninger på investeringer og årets re-
gulering vedrørende indregnet overdækning. 

Årets resultat efter "hvile i sig selv princippet" viser et overskud på 16 t.kr. Forskellen til årsregnskabet kan vises således: 

 t.kr.t.kr.t.kr.t.kr.         

Resultat før skat ifølge årsregnskab -497 
Afskrivninger/tab ved afhændelse 55.604 
Investeringer og afdrag -79.825 
Optagelse af lån 33.000 
Regulatorisk over-/underdækning -8.266      

Hvile i sig selv (overdækning)Hvile i sig selv (overdækning)Hvile i sig selv (overdækning)Hvile i sig selv (overdækning)      16      
     

SkatSkatSkatSkat    

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 standardpriser for anlægsaktiver-
ne. Disse værdier ligger over de regnskabsmæssige værdier. Selskabet har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser an-
vendelse 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 kendel-
ser af 26. juni 2014 afsagt de første domme vedrørende problemstillingen, og disse er i overvejende grad faldet ud til SKAT’s for-
del. 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. 

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 afledte udskud-
te skatteforpligtelse. På baggrund heraf er den udskudte skat og tilhørende opkrævningsret hos forbrugerne ikke indregnet i års-
regnskabet. Såfremt sagerne i de civile domstole helt skulle falde ud til SKAT’s fordel, vil der skulle indregnes en udskudt skatte-
forpligtelse i niveauet 183 mio. kr., der modsvares af en opkrævningsret i samme niveau før tilbagediskontering. Der henvises til 
note 2 i årsregnskabet. 

Som følge af SKAT’s afgørelser har selskabet valgt at indsende genoptagelsesanmodninger baseret på SKAT’s værdier, som viser, 
at der ikke er betalbare skatter for perioden indtil 2012, men en betalbar skat på 2.523 t.kr. vedrørende 2013, som er indregnet i 
regnskabet. Den foreløbige opgørelse af skattepligtig indkomst for 2014 viser en skattepligtig indkomst på nul. 



 
 

 

Skive Vand A/SSkive Vand A/SSkive Vand A/SSkive Vand A/S    

Årsrapport 2014 

10 

LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    

BeretningBeretningBeretningBeretning    

Overholdelse af prisloftOverholdelse af prisloftOverholdelse af prisloftOverholdelse af prisloft    

Forsyningssekretariatet udmelder årlige prislofter, som er de maksimale indtægter, der må opkræves på henholdsvis vand- og 
spildevandsområdet:   

mio. kr.mio. kr.mio. kr.mio. kr.    Prisloft for 2014Prisloft for 2014Prisloft for 2014Prisloft for 2014    Opkrævet i 2014Opkrævet i 2014Opkrævet i 2014Opkrævet i 2014    ForskelForskelForskelForskel                 

Vand 41,5 34,0 7,5 
Spildevand 86,1 58,3 27,8 
    

Selskabet har således overholdt de udmeldte prislofter for 2014. 

 

SpildevandSpildevandSpildevandSpildevand    

Spildevandsaktiviteterne omfatter transport og rensning af spildevand, samt tømning af bundfældningstanke.    

Transport af spildevandet fra 15.180 forbrugssteder foregår gennem ca. 1000 km kloakledning og rensning foregår på selskabets 
5 renseanlæg. 

Som entreprenør for Skive Kommune foretages tømning af 6.616 bundfældningstanke. Helårsbeboelse får foretaget en årlig tøm-
ning og fritidsboliger hvert andet år. 

Anlægsarbejder på spildevandAnlægsarbejder på spildevandAnlægsarbejder på spildevandAnlægsarbejder på spildevand    

De anlægsarbejder der udtages til gennemførelse styres af: 

► Spildevandsplan for Skive Kommune som angiver, hvor der skal etableres ny spildevandskloakering, og hvor der skal foreta-
ges separering af regn- og spildevand 

► Hvor der er ønske om byfornyelser, vejomlægninger eller lignende 

► Renovering af eksisterende ledninger ud fra Skive Vands fornyelsesplaner. 

I 2014 har de største renoveringsarbejder været: 

► Sallinggade, Christiansgade og Engtoften i Skive 

► Nørregade mm. i Balling 

► Roslevvej og Østergade i Jebjerg 

► Harre by 

► Engvej i Durup. 

Udbygning af ledningsnettet har været: 

► Hostrup Strand etape 1 og 2. 
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    

BeretningBeretningBeretningBeretning    

Ledningsnettet er renoveret og udbygget for i alt 53,0 mio. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovering af ledningsnettet. Ventiler og rør udskiftes. 

DriftDriftDriftDrift    

I 2013 er der arbejdet med opsætning og implementering af driftsprogrammer til styring og registrering af alle driftsopgaver. Pro-
grammet er implementeret og idriftsat primo 2014. Dette sikrer, at der løbende udføres de vedligeholdelsesarbejder med de in-
tervaller og kvalitet, der giver en effektiv og økonomisk drift. 

RenseanlægRenseanlægRenseanlægRenseanlæg    

Alle 5 renseanlæg har i 2014 overholdt kravene til rensning at spildevandet.  

På renseanlæggene produceres ca. 5.300 tons spildevandsslam pr. år. Indholdet af gødningsstoffer er højt og indholdet af andre 
stoffer så lavt at slammet er godkendt som gødning på landbrugsjord. Det er derfor valgt, at slammet udbringes på landbrugsjord, 
og dermed igen indgår i naturens kredsløb. Der er dokumentation og sporbarhed for hver enkelt udbringning.  

Det undersøges om slammet fra renseanlægget i Skive er egnet til forgasning, og dermed bidrage til energiproduktion. Resultatet 
heraf er endnu ikke modtaget, men det forventes ikke, at det er muligt at udvinde så meget gas af slammet at det er rentabelt. 

De primære procesanlæg på renseanlægget i Skive runder nu 25 år og de øvrige anlægsdele er op til 40 år gamle. For at sikre, at 
anlægget fungerer effektivt, og er i god stand mange år endnu, udføres der en gennemgribende tilstandsvurdering. De vitale be-
tonkonstruktioner er undersøgt og fundet i ganske fin stand. I øjeblikket gennemgås maskin- og styringsanlæg. Resultatet af un-
dersøgelserne vil resultere i en renoveringsplan, så det sikres, at anlægget har lang levetid, er energieffektivt og selvfølgelig over-
holder rensningskravene nu og i fremtiden. 
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    

BeretningBeretningBeretningBeretning    

 

 

Skive renseanlæg. Procestanken med Skive Fjord i baggrunden. 

LedningsdriftLedningsdriftLedningsdriftLedningsdrift    

Der har i 2014 været 378 driftshændelser på ledningsnettet som har krævet en aktiv handling på nettet eller en vejledning af en 
kunde. De hyppigste hændelser er forstoppelse i stik- eller hovedledninger, defekte dæksler og sætninger i veje og fortove. 

PumpestationerPumpestationerPumpestationerPumpestationer    

Alle pumpestationer er serviceret og vedligeholdt efter selskabets vedligeholdsplan. 

BassinerBassinerBassinerBassiner        

I 2014 har der været udført tilsyn og grøn pleje på alle selskabets 111 bassiner. Det er aftalt med kommunens miljøafdeling, hvor-
ledes den grønne pleje skal foregå for at skade dyre- og plantelivet så lidt som muligt, med samtidig opretholde et fuldt funktions-
dygtigt teknisk anlæg. Et enkelt bassin er oprenset for slam og bevoksning. 
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    

BeretningBeretningBeretningBeretning    

 

 

Regnvandsbassin i Brårupparken i Skive. En del bassiner er såkaldte våde bassiner. Det vil sige der står vand i bassinnet hele året 
og ligner næsten en naturlig sø. 

RenoveringRenoveringRenoveringRenovering    fornyelse af ledningsanlægfornyelse af ledningsanlægfornyelse af ledningsanlægfornyelse af ledningsanlæg    

Der er renoveret af 13 km regn- og spildevandsledninger mod 12 km året før. 

Kloaknettet er også udbygget med 13 km regn- og spildevandsledninger, 8 km trykledninger samt 2 bassiner. 

Der er udarbejdet en kloakfornyelsesplan for Roslev, som vil danne grundlag for en kommende prioritering af kloakarbejderne i 
Roslev.  

TømningsordningenTømningsordningenTømningsordningenTømningsordningen    

Der er i 2014 tømt 5.666 bundfældningstanke af de 6.616 tanke, der er tilsluttet ordningen. Tanke for fritidshuse tømmes kun 
hvert andet år. 

Af de 5.666 tømte tanke er der modtaget 26 klager, svarende til en klageprocent på 0,45. 

Takster (spildevand)Takster (spildevand)Takster (spildevand)Takster (spildevand)    

Taksterne i 2014 er uændret i forhold til 2013.  
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    

BeretningBeretningBeretningBeretning    

Det faste bidrag er 525 kr. pr. år og det variable bidrag er 25,50 kr./m3 (eksklusiv moms). 

Tilslutningsbidraget er reguleret efter pristallet, jf. betalingsloven for spildevand. 

Taksterne er indenfor rammerne i det udmeldte prisloft for 2014. 

Med virkning fra 1. januar 2014 er der i henhold til lov nr. 902 af 4. juli 2013 indført en rabat på vandafledningsbidraget efter en 
trappemodel. For at opnå rabat skal det årlige vandforbrug være større end 500 m3 og der skal i ejendommen drives erhverv på 
markedsmæssige vilkår. 

Nøgletal for spildevandNøgletal for spildevandNøgletal for spildevandNøgletal for spildevand    

I det følgende er vist en række nøgletal for Spildevandsdelen baseret på kalenderåret 2014: 

 

 
    
    
    
    
    
    
    

 

 

VandforsyningVandforsyningVandforsyningVandforsyning    

Vandforsyningens virksomhed omfatter produktion og distribution af drikkevand. Produktionen foregår på selskabets 10 vandvær-
ker. 

VandkvalitetVandkvalitetVandkvalitetVandkvalitet    

Vandkvaliteten af drikkevand til forbrugeren fra alle selskabets vandværker har været tilfredsstillende. 

Til forbrugerne på Selde vandværk var det i november 2014 nødvendigt at udstede en kogeanbefaling, da der ifølge vandanalyser 
var en forurening af vandet med et stort indhold af coliforme bakterier. 

Det viste sig dog heldigvis, at de dårlige analyseresultater skyldes fejl på det laboratorium, som havde analyseret vandprøverne. 
Inden der var gået et døgn kunne kogeanbefalingen afmeldes. 

Vores beredskab i forbindelse med ”forureningshændelsen” virkede tilfredsstillende. 

VandforbrugVandforbrugVandforbrugVandforbrug    

Vandforbruget (vandsalget) i 2014 har været noget større end i 2013 (ca. 41.000 m3 større). 

Vandsalget i 2014 var på 2.366.608 m3 mod 2.325.912 m3 i 2013. Det større vandsalg skyldes primært større forbrug hos nogle 
store virksomheder. 

VandtabVandtabVandtabVandtab    

I 2014 har vandtabet (forskel mellem udpumpede vandmængder og solgte vandmængder) været 8,2 %. 

I 2013 var vandtabet 10,1 %. Det kan ikke forventes, at vandtabet kan bringes yderligere ned. 

 2014 
Vandmængde tilført renseanlæggene 7.191.517 m3

Spildevandsmængde som afregnes (m3/år) 1.849.759 m3

Antal km. ledningsnet 1068 km
Heraf antal km trykledninger 190 km
Antal pumpestationer 227 stk.
Antal bassiner 116 stk.
Antal enheder tilsluttet offentlig kloak    15.196 forbrugssteder 
Antal enheder på tømningsordningen 6.616 forbrugssteder
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LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    

BeretningBeretningBeretningBeretning    

Anlægsarbejder på vandforsyningAnlægsarbejder på vandforsyningAnlægsarbejder på vandforsyningAnlægsarbejder på vandforsyning    

Der er i årets løb foretaget fornyelse af ca. 17 km vandledninger mod 13,8 km året før. 

Der er udført større renoveringsarbejder følgende steder: 

► Sallinggade, Christiansgade, skovbakken, Mellemtoften, højlundsvej og Petravej i Skive 

► Rønbjerg 

► Bøstrup 

► Hostrup Strand 

Der er i 2014 etableret ca. 0,3 km nye ledninger (udstykninger og ledningsforstærkninger).  

I 2013 blev der lavet ca. 3 km ny ledning. 

Der er udført anlægsarbejder på ledningsnettet for i alt 7,4 mio. kr.  

VandværkerVandværkerVandværkerVandværker    

Byggeriet af det nye vandværk i Skive er afsluttet i 2014. Siden august måned 2014 har det nye vandværk leveret rent drikkevand 
til forbrugerne. Det nye vandværk fremstår som et moderne og fremtidssikret anlæg, og er model for en række af de nye vandvær-
ker, der er under bygning i Danmark. Vandværket er bygget som en levnedsmiddelvirksomhed, med stor fokus på hygiejne og for-
syningssikkerhed.  
 

 

Filterbeholdere på det nye Skive Vandværk på Jegstrupvej. 



 
 

 

Skive Vand A/SSkive Vand A/SSkive Vand A/SSkive Vand A/S    

Årsrapport 2014 

16 

LedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetningLedelsesberetning    

BeretningBeretningBeretningBeretning    

Udbygning af Vihøj vandværk nord for Breum, som blandt andet forsyner Thise mejeri, er påbegyndt med udarbejdelse af et skitse-
projekt og et udbudsprojekt. Der er udført en boring ned i et dybt magasin, hvor forudgående undersøgelser viste, at der kunne for-
ventes rigeligt og godt vand. Det viste sig desværre, at boringen slet ikke kunne levere de vandmængder, der er nødvendig. Endelig 
afklaring af størrelse og omfang af det nyt vandværk ved Vihøj afventer, at der bliver lavet en ny boring i området, så vandressource 
og vandkvalitet kendes. Byggeriet af et nyt Vihøj vandværk forventes påbegyndt i 2015. 

På vandværket i Junget er filteranlægget udskiftet. I byggeperioden, og under den efterfølgende indkøring, var der etableret et 
midlertidigt UV-anlæg (anlæg til fjernelse af eventuelle bakterier i vandet med ultraviolet lys). Forbrugerne har ikke haft de store 
gener i forbindelse med udskiftning af filteranlægget. 

Kildepladser og GrundvandsbeskyttelseKildepladser og GrundvandsbeskyttelseKildepladser og GrundvandsbeskyttelseKildepladser og Grundvandsbeskyttelse    

Der arbejdes med planer om at etablere en ny kildeplads for Fur vandværk. Det videre arbejde hermed afventer Skive Kommunes 
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Fur. 

I 2014 er der som tidligere nævnt udført en prøveboring for Vihøj vandværk. Desværre viste det sig, at den udførte boring, ikke 
kunne levere den ønskede vandmængde. Boringen blev ført ned til et dybtliggende magasin 140-160 m under terræn. 

I starten af 2015 vil der blive lavet en ny boring for Vihøj vandværk. Den nye boring forventes, at skulle indvinde vand fra et sand-
magasin 80-95 m under terræn.  

Der har været indledende undersøgelser om etablering af nye boringer i Selde og ved Regionalvandværket i Lem. Der forventes gi-
vet tilladelse til disse boringer i 2015, så de også kan udføres samme år.  

Takster/PrisloftTakster/PrisloftTakster/PrisloftTakster/Prisloft    

Taksterne for vand i 2014 er uændrede i forhold til 2013.   

Taksterne er indenfor rammerne i det udmeldte prisloft for 2014.  

IndsatsplanlægningIndsatsplanlægningIndsatsplanlægningIndsatsplanlægning    

Skive Kommune er i gang med udarbejdelsen af en Indsatsplan for Selde – Junget området. Planen er endnu ikke afsluttet. 

Skive Kommune er startet på indsatsplanlægningen på Fur. Indsatsplanen er endnu ikke færdig. 

Skive og Viborg kommuner udarbejder i fællesskab en Indsatsplan for Skive – Stoholm området. Denne Indsatsplan forventes 
færdig medio 2015. Planen omfatter bl.a. Skive vandværks kildepladser i Tastum Sø og i Tastum Plantage. Indsatsplanen forven-
tes politisk godkendt i 2015. 

Vandforsyningsplan for Skive Vandforsyningsplan for Skive Vandforsyningsplan for Skive Vandforsyningsplan for Skive KKKKommuneommuneommuneommune    

Skive Kommune har i 2012 godkendt Vandforsyningsplan 2012–2021.  

Beredskabsplan og DDSBeredskabsplan og DDSBeredskabsplan og DDSBeredskabsplan og DDS    

Der er i 2014 lavet en revision af Beredskabsplanen for vandforsyningen (Skive Vand A/S).  

I 2014 er der arbejdet med Dokumentet Drikkevands Sikkerhed, kaldet DDS. Systemet med DDS går ud på at afklare sandsynlig-
hed for utilsigtede hændelser, og derefter lave foranstaltninger som kan forhindre utilsigtede hændelser. Desuden udarbejdes der 
procedurer/instrukser for udførelse af særlige arbejder. DDS-systemet vil blive implementeret i Skive Vand A/S i 2015. 

Personalet i driften på vandforsyningsområdet har i 2014 deltaget i kursusvirksomhed om vandværksdrift og hygiejne kurser. 
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LedelLedelLedelLedelsesberetningsesberetningsesberetningsesberetning    

BeretningBeretningBeretningBeretning    

BenchmarkingBenchmarkingBenchmarkingBenchmarking    

Skive Vand A/S har i 2014 deltaget i DANVA’s benchmarking. Selskabet er på de fleste områder i den bedste halvdel af de delta-
gende selskaber. De områder, hvor vi er i den nedre halvdel, er på vandtab (2013 tal) og energiforbrug pr. udpumpet m3. Med et 
nyt vandværk i Skive og en indsats for at finde lækager på ledningsnettet har vi flyttet os til den bedste halvdel. 

Nøgletal for selskabet (Vandforsyningsområdet)Nøgletal for selskabet (Vandforsyningsområdet)Nøgletal for selskabet (Vandforsyningsområdet)Nøgletal for selskabet (Vandforsyningsområdet)    

I det følgende er vist en række nøgletal for Vandforsyningsområdet baseret på kalenderåret 2014: 

 

 2014 
Udpumpede vandmængder (m3/år), 2014 2.577.724 m3 

Solgte vandmængder (m3/år), 2014 2.366.608 m3 

Umålt forbrug / vandtab % 8,2 % 
Antal personer som forsynes med drikkevand fra Skive Vand A/S ca. 36.000 personer 
Antal vandmålere i forsyningsområdet ca. 13.750 
Antal km. ledningsnet ca. 720 km 
Gennemsnitsforbrug pr. person (m3/år) ca. 50 m3/år 

 

 

Det nye Skive vandværk. 
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Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar ––––    31. december31. december31. december31. december    

ResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelseResultatopgørelse    
          

NoteNoteNoteNote    tttt....kr.kr.kr.kr.    2014201420142014    2013201320132013              

 Omsætning    84.531 89.345 
4 Over-/underdækning    8.266 3.229     

 NettoomsætningNettoomsætningNettoomsætningNettoomsætning    92.797 92.574 
 Produktions- og distributionsomkostninger -69.726 -70.008     

 Bruttoresultat Bruttoresultat Bruttoresultat Bruttoresultat     23.071 22.566 
 Administrationsomkostninger  -10.061 -9.393     

 Resultat af ordinær primær driftResultat af ordinær primær driftResultat af ordinær primær driftResultat af ordinær primær drift    13.010 13.173 
 Andre driftsindtægter  1.534 4.407 

5 Andre driftsomkostninger -14.221 -11.520           

 Resultat af primær driftResultat af primær driftResultat af primær driftResultat af primær drift    323 6.060 
6 Finansielle indtægter  1.160 1.048 
7 Finansielle omkostninger -1.980 -278     

 Resultat før skatResultat før skatResultat før skatResultat før skat -497 6.830 
8 Skat af årets resultat -2.523 0     

 Årets resultatÅrets resultatÅrets resultatÅrets resultat -3.020 6.830     
    
    
 Forslag til resultatdisponeringForslag til resultatdisponeringForslag til resultatdisponeringForslag til resultatdisponering      
 Overført resultat -3.020 6.830           

  -3.020 6.830     
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Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar ––––    31. december31. december31. december31. december    

BalanceBalanceBalanceBalance    
          

NoteNoteNoteNote    tttt....kr.kr.kr.kr.    2014201420142014    2013201320132013                 

 AKTIVERAKTIVERAKTIVERAKTIVER   
 AnlægsaktiverAnlægsaktiverAnlægsaktiverAnlægsaktiver      

9 Materielle Materielle Materielle Materielle anlægsaktiveranlægsaktiveranlægsaktiveranlægsaktiver   
 Grunde og bygninger    32.941 22.221 
 Produktions- og distributionsanlæg 1.327.762 1.319.992 
 Andre anlæg, driftsmidler og inventar  3.519 2.852 
 Igangværende investeringer 73.685 69.370              

     1.437.907 1.414.435              

 Finansielle anlægsaktiverFinansielle anlægsaktiverFinansielle anlægsaktiverFinansielle anlægsaktiver   
 Opkrævningsret, tjenestemandspensionsforpligtelser 4.529 4.529 
 Tilgodehavender hos Skive Kommune 7.926 9.811              

  12.455 14.340              

 Anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt     1.450.362 1.428.775              

 OmsætningsaktiverOmsætningsaktiverOmsætningsaktiverOmsætningsaktiver      
 VarebeholdningerVarebeholdningerVarebeholdningerVarebeholdninger      
 Råvarer og hjælpematerialer 4.791 2.714              

10 TilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavender   
 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 5.025 6.083 
 Tilgodehavender hos Skive Kommune 4.087 5.047 
 Andre tilgodehavender 5.062 9.280 
 Periodeafgrænsningsposter 886 458              

  15.060 20.868              

 Likvide beholdningerLikvide beholdningerLikvide beholdningerLikvide beholdninger    7.632 22.176              

 Omsætningsaktiver i altOmsætningsaktiver i altOmsætningsaktiver i altOmsætningsaktiver i alt    27.483 45.758        

 AKTIVER I ALTAKTIVER I ALTAKTIVER I ALTAKTIVER I ALT 1.477.845 1.474.533           
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Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar ––––    31. december31. december31. december31. december    

BalanceBalanceBalanceBalance    
       

NoteNoteNoteNote    tttt....kr.kr.kr.kr.    2014201420142014    2013201320132013                 

 PASSIVERPASSIVERPASSIVERPASSIVER   
 EgenkapitalEgenkapitalEgenkapitalEgenkapital   
 Aktiekapital 21.026 21.026 
 Opskrivningshenlæggelser 339.161 342.699 
 Overført resultat 1.028.925 1.028.407              

 Egenkapital i altEgenkapital i altEgenkapital i altEgenkapital i alt 1.389.112 1.392.132              

 Hensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelserHensatte forpligtelser      
 Tjenestemandspensionsforpligtelser 4.529 4.529              

 Hensatte Hensatte Hensatte Hensatte forpligtelser i altforpligtelser i altforpligtelser i altforpligtelser i alt    4.529 4.529              

 GældsforpligtelserGældsforpligtelserGældsforpligtelserGældsforpligtelser      
11 Langfristede gældforpligtelserLangfristede gældforpligtelserLangfristede gældforpligtelserLangfristede gældforpligtelser      

 KommuneKredit 35.300 8.546 
 Reguleringsmæssig overdækning 25.899 34.398              

     61.199 42.944              

 Kortfristede gældsforpligtelserKortfristede gældsforpligtelserKortfristede gældsforpligtelserKortfristede gældsforpligtelser      
11 Kortfristet del af gæld til KommuneKredit 601 262 
11 Reguleringsmæssig overdækning 4.074 3.842 

 Leverandørgæld 11.508 25.143 
 Skyldig selskabsskat 2.523 0 
 Anden gæld 4.299 3.650 
 Periodeafgrænsningsposter 0 2.031              

  23.005 34.928              

 Gældsforpligtelser i altGældsforpligtelser i altGældsforpligtelser i altGældsforpligtelser i alt 84.204 77.872        

 PASSIVER I ALTPASSIVER I ALTPASSIVER I ALTPASSIVER I ALT 1.477.845 1.474.533           
       

1 Anvendt regnskabspraksis   
2 Usikkerhed vedrørende indregning og måling   
3 Segmentoplysninger   

12 Eventualposter m.v.   
13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser   
14 Nærtstående parter   
15 Medarbejderforhold   
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Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar ––––    31. december31. december31. december31. december    

EgenkapitalopgørelseEgenkapitalopgørelseEgenkapitalopgørelseEgenkapitalopgørelse    

tttt....kr.kr.kr.kr.    AktieAktieAktieAktiekapitalkapitalkapitalkapital    
Opskrivnings-Opskrivnings-Opskrivnings-Opskrivnings-
henlæggelserhenlæggelserhenlæggelserhenlæggelser    

Overført Overført Overført Overført     
resultatresultatresultatresultat    I altI altI altI alt                     

Saldo 1. januar 2013 21.026 344.800 1.019.476 1.385.302 
Overført, jf. resultatdisponering 0 0 6.830 6.830 
Regulering vedrørende afhændede aktiver  -2.101 2.101 0                  

Saldo 31. december Saldo 31. december Saldo 31. december Saldo 31. december 2013201320132013    21.026 342.699 1.028.407 1.392.132 
                 

     
Saldo 1. januar 2014 21.026 342.699 1.028.407 1.392.132 
Overført, jf. resultatdisponering 0 0 -3.020 -3.020 
Regulering vedrørende afhændede aktiver 0 -3.538 3.538 0                  

Saldo 31. december Saldo 31. december Saldo 31. december Saldo 31. december 2014201420142014    21.026 339.161 1.028.925 1.389.112                  

     

De seneste 5 års ændringer af aktiekapitalen specificeres således: 

tttt....kr.kr.kr.kr.    2014201420142014    2013201320132013    2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010                         

Saldo 1. januar 21.026 21.026 21.026 21.018 11.000 
Tilgang ved kapitalforhøjelse 0 0 0 8 10.018                      

 21.026 21.026 21.026 21.026 21.018                      

      

Det er endnu uafklaret, i hvilket omfang "Overført resultat" kan udloddes til aktionærerne. 

Selskabskapitalen består af 21.026 aktier a nominelt 10.000 kr.  

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. 
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Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar ––––    31. december31. december31. december31. december    

PengestrømsopgøPengestrømsopgøPengestrømsopgøPengestrømsopgørelserelserelserelse    
             

NoteNoteNoteNote    tttt....kr.kr.kr.kr.    2014201420142014    2013201320132013      
        

 Årets resultat  -3.020 6.830 
16 Andre reguleringer 51.167 49.125 
17 Ændring i driftskapital -9.401 -7.426   

        

 Pengestrømme fra primær drift før finansielle posterPengestrømme fra primær drift før finansielle posterPengestrømme fra primær drift før finansielle posterPengestrømme fra primær drift før finansielle poster    38.746 48.529 
 Finansielle poster, netto -820 770   

0000    0000    

 Pengestrømme fra driftsaktivitetPengestrømme fra driftsaktivitetPengestrømme fra driftsaktivitetPengestrømme fra driftsaktivitet    37.926 49.299   
  

 Køb af materielle anlægsaktiver -79.563 -86.348   
  

 Pengestrømme til investeringsaktivitetPengestrømme til investeringsaktivitetPengestrømme til investeringsaktivitetPengestrømme til investeringsaktivitet    -79.563 -86.348 
     

0 0 

 PengestrømmePengestrømmePengestrømmePengestrømme    fra finansiefra finansiefra finansiefra finansieringsaktivitetringsaktivitetringsaktivitetringsaktivitet    27.093 8.808 
     

  

 Årets pengestrømmeÅrets pengestrømmeÅrets pengestrømmeÅrets pengestrømme    -14.544 -28.241 
 Likvider 1. januar 2014 22.176 50.417   

0 0 

 Likvider 31. december Likvider 31. december Likvider 31. december Likvider 31. december 2014201420142014    7.632 22.176  
 

        
    

Pengestrømsopgørelse kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele. 
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Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar ––––    31. december31. december31. december31. december    

NoterNoterNoterNoter    

1111    AnvendtAnvendtAnvendtAnvendt    regnskabspraksisregnskabspraksisregnskabspraksisregnskabspraksis    

Årsrapporten for Skive Vand A/S for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor 
klasse C-virksomhed med tilvalg af segmentoplysninger. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

ResultatopgørelsenResultatopgørelsenResultatopgørelsenResultatopgørelsen    

NettoomsætningNettoomsætningNettoomsætningNettoomsætning    

Nettoomsætningen omfatter indtægter ved salg af vand, afledning af spildevand, indtægter vedrørende tømningsordningen, fast 
bidrag, tilslutningsbidrag, vejbidrag m.v., og indregnes i resultatopgørelsen, i takt med levering/modtagelse, hvis indtægten kan 
opgøres pålideligt og forventes modtaget.  

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. 

Nettoomsætningen reguleres med en eventuel over-/underdækning. 

ProduktionsProduktionsProduktionsProduktions----    og distributionsog distributionsog distributionsog distributionsomkostningeromkostningeromkostningeromkostninger    

Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende produktion af vand, rensning af spildevand, tømning af sam-
letanke, drift og vedligehold af indvindingsområder, pumpestationer og brønde, SRO-anlæg, personaleomkostninger, afskrivnin-
ger på produktionsanlæg, pumpestationer, renseanlæg, vandbehandlingsanlæg, miljø, forskning og udvikling mv. 

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til transport af drikkevand og afledning af spildevand. 
Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet og målere, personaleomkostninger og af-
skrivning på distributionsaktiver mv. Omkostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning. 

AdministrationsomkostningerAdministrationsomkostningerAdministrationsomkostningerAdministrationsomkostninger    

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til medarbejdere i admini-
strationen, kundeadministration og information, administrativ it, revision, kontorhold, afskrivninger vedrørende aktiver, der benyt-
tes til administration, inkassobehandling, tab på kunder mv. 

Andre driftsindtægter og Andre driftsindtægter og Andre driftsindtægter og Andre driftsindtægter og ----omkostningeromkostningeromkostningeromkostninger    

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hoved-
aktivitet, herunder fortjeneste og tab vedrørende afhændelse af materielle anlægsaktiver. 

Finansielle indtægter og omkostningerFinansielle indtægter og omkostningerFinansielle indtægter og omkostningerFinansielle indtægter og omkostninger    

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, stiftelsesprovision og gebyrer. 

Skat af åretSkat af åretSkat af åretSkat af årets resultats resultats resultats resultat    

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan 
henføres til årets resultat. 
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Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar ––––    31. december31. december31. december31. december    

NoterNoterNoterNoter    

1111    Anvendt regnskabspraksis (fortsat)Anvendt regnskabspraksis (fortsat)Anvendt regnskabspraksis (fortsat)Anvendt regnskabspraksis (fortsat)    

BalanceBalanceBalanceBalancennnn    

Materielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiverMaterielle anlægsaktiver    

Grunde og bygninger, produktions- og distributionsanlæg m.v. samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med 
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi 
efter afsluttet brugstid.  

Der afskrives ikke på grunde. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugsti-
der:  

  
Grunde og bygninger 20-50 år 
Produktions- og distributionsomkostninger 20-75 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-20 år 
  

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 tages i brug. Der afskrives ikke på anlæg 
under udførelse (igangværende investeringer). 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgs-
omkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under 
andre driftsomkostninger henholdsvis andre driftsindtægter. 

Værdiforringelse af anlægsaktiverVærdiforringelse af anlægsaktiverVærdiforringelse af anlægsaktiverVærdiforringelse af anlægsaktiver    

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som ud-
trykkes ved afskrivning.    

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest 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 nutidsvær-
dien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. 

VarebeholdningerVarebeholdningerVarebeholdningerVarebeholdninger    

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne 
lavere værdi. 

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 

TilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavender    

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris sædvanligvis svarende til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forven-
tede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. 
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Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar ––––    31. december31. december31. december31. december    

NoterNoterNoterNoter    

1111    Anvendt regnskabspraksis (fortsat)Anvendt regnskabspraksis (fortsat)Anvendt regnskabspraksis (fortsat)Anvendt regnskabspraksis (fortsat)    

Reguleringsmæssig underdækning 

Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb er mindre end omkostningerne ved vand- og spildevandsaktiviteterne samt tøm-
ningsordningen, indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende, i det omfang underdækningen forventes opkrævet. 

PeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgrænsningsposterPeriodeafgrænsningsposter    

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regn-
skabsår. 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

Egenkapital Egenkapital Egenkapital Egenkapital ----    opskrivningshenlæggelseropskrivningshenlæggelseropskrivningshenlæggelseropskrivningshenlæggelser    

Opskrivning af den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver i forhold til kostpris bindes på en særskilt reserve på 
egenkapitalen benævnt ''opskrivningshenlæggelser''. Reserven kan ikke udloddes eller benyttes til dækning af underskud. Ved 
afhændelse af et opskrevet aktiv opløses den forholdsmæssige andel af opskrivningshenlæggelsen direkte til ''overført resultat'' 
under egenkapitalen. 

Selskabsskat og udskudt skatSelskabsskat og udskudt skatSelskabsskat og udskudt skatSelskabsskat og udskudt skat    

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige ind-
komst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.  

Udskudt skat måles af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, 
hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skattefor-
pligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.  

GældsforpligtelserGældsforpligtelserGældsforpligtelserGældsforpligtelser    

Finansielle gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 

Reguleringsmæssig overdækning 

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb omkostningerne ved vand- og spildevandsaktiviteterne samt tømningsordningen, 
indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse. 

PengestrømsopgørelsePengestrømsopgørelsePengestrømsopgørelsePengestrømsopgørelse    

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets 
forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. 

PengestrømPengestrømPengestrømPengestrømmemememe    fra driftsaktivitetfra driftsaktivitetfra driftsaktivitetfra driftsaktivitet    

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt 
betalt selskabsskat. 
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Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar ––––    31. december31. december31. december31. december    

NoterNoterNoterNoter    

1111    Anvendt regnskabspraksis (fortsat)Anvendt regnskabspraksis (fortsat)Anvendt regnskabspraksis (fortsat)Anvendt regnskabspraksis (fortsat)    

PengestrømPengestrømPengestrømPengestrømmemememe    tiltiltiltil    investeringsaktivitetinvesteringsaktivitetinvesteringsaktivitetinvesteringsaktivitet    

Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle anlægsaktiver. 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitetPengestrømme fra finansieringsaktivitetPengestrømme fra finansieringsaktivitetPengestrømme fra finansieringsaktivitet    

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og om-
kostninger forbundet hermed samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. 

LikviderLikviderLikviderLikvider    

Likvider omfatter likvide beholdninger. 

SegmentoplysningerSegmentoplysningerSegmentoplysningerSegmentoplysninger    

Der gives oplysninger på forretningssegmenter. Segmentoplysningerne følger selskabets regnskabspraksis, risici og interne øko-
nomistyring. 

NøgletalNøgletalNøgletalNøgletal    

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: 

Overskudsgrad 
Resultat af primær drift x 100

Nettoomsætning   

Bruttomargin 
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning   

Soliditetsgrad 
Egenkapital, ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo   

Egenkapitalforrentning   
Ordinært resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital   

 

2222    Usikkerhed vedrørende indregning og målingUsikkerhed vedrørende indregning og målingUsikkerhed vedrørende indregning og målingUsikkerhed vedrørende indregning og måling    

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 SKAT's vurdering, at de skattemæssige 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. 

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 afledte udskud-
te skatteforpligtelse. Såfremt sagerne i de civile domstole helt skulle falde ud til SKAT’s fordel, vil der skulle indregnes en udskudt 
skatteforpligtelse i niveauet 183 mio. kr., der modsvares af en opkrævningsret i samme niveau før tilbagediskontering.  
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Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar Årsregnskab 1. januar ––––    31. december31. december31. december31. december    

NoterNoterNoterNoter    

2222    Usikkerhed vedrørende indregning og målingUsikkerhed vedrørende indregning og målingUsikkerhed vedrørende indregning og målingUsikkerhed vedrørende indregning og måling    (fortsat)(fortsat)(fortsat)(fortsat)    

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 modsvares derfor i nominel værdi af en opkrævningsret. 

På baggrund heraf samt den betydelige usikkerhed, der er omkring de faktiske beløbsstørrelser, er den udskudte skatteforpligtel-
se og tilhørende opkrævningsret hos kunderne ikke indregnet.  

3333    SegmentoplysningerSegmentoplysningerSegmentoplysningerSegmentoplysninger        

tttt....kr.kr.kr.kr.    VandVandVandVand----forsyningforsyningforsyningforsyning    SpildevandSpildevandSpildevandSpildevand    
TømningsTømningsTømningsTømnings----

ordningordningordningordning    Total Total Total Total 2014201420142014                     

Opkrævet hos forbrugere 19.657 61.438 3.436 84.531 
Over-/underdækning 2.029 6.493 -256 8.266                  

NettoomsætningNettoomsætningNettoomsætningNettoomsætning    21.686 67.931 3.180 92.797 
Produktionsomkostninger -4.757 -14.758 -3.180 -22.695 
Distributionsomkostninger -7.279 -39.752 0 -47.031                  

BruttoresultatBruttoresultatBruttoresultatBruttoresultat    9.650 13.421 0 23.071 
Administrationsomkostninger -4.129 -5.932 0 -10.061                  

Resultat af ordinær primær driftResultat af ordinær primær driftResultat af ordinær primær driftResultat af ordinær primær drift    5.521 7.489 0 13.010 
Andre driftsindtægter 266 1.268 0 1.534 
Andre driftsomkostninger -2.713 -11.508 0 -14.221                  

Resultat af primær driftResultat af primær driftResultat af primær driftResultat af primær drift    3.074 -2.751 0 323 
Andre finansielle indtægter 255 905 0 1.160 
Andre finansielle omkostninger -1.335 -645 0 -1.980                  

Resultat før skatResultat før skatResultat før skatResultat før skat    1.994 -2.491 0 -497 
Skat af årets resultat -2.523 0 0 -2.523                  

Årets resultatÅrets resultatÅrets resultatÅrets resultat    -529 -2.491 0 -3.020 
                 
     
Materielle anlægsaktiver 275.484 1.162.423 0 1.437.907 
                 
     

 

         
tttt....kr.kr.kr.kr.    2014201420142014    2013201320132013             

4444    OverOverOverOver----/underdækning/underdækning/underdækning/underdækning    
Regulering af historisk overdækning  5.597 5.597 
Underdækning 2011, vand 0 -1.553 
Underdækning 2012, spildevand -1.755 0 
Overdækning 2013, vand -410 0 
Underdækning 2013, spildevand 1.933 0 
Underdækning 2014, spildevand 3.157 0 
Overdækning, tømningsordning -256 -815          

 8.266 3.229          
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t.kr.t.kr.t.kr.t.kr.    2014201420142014    2013201320132013             

5555    Andre driftsomkostningerAndre driftsomkostningerAndre driftsomkostningerAndre driftsomkostninger    
Tab ved afgang af anlægsaktiver 13.146 9.904 
Øvrige driftsomkostninger 1.075 1.616          

 14.221 11.520          
   

6666    Finansielle indtægterFinansielle indtægterFinansielle indtægterFinansielle indtægter    
Renter fra kreditinstitutter 523 367 
Renter fra Skive Kommune 371 426 
Andre finansielle indtægter 266 255          

 1.160 1.048          
   

7777    Finansielle omkostningerFinansielle omkostningerFinansielle omkostningerFinansielle omkostninger    
Renter til kreditinstitutter 979 278 
Kurstab og garantiprovision 938 0 
Andre finansielle omkostninger 63 0          

 1.980 278          
   

8888    Skat af årets resultatSkat af årets resultatSkat af årets resultatSkat af årets resultat    
Skat vedrørende 2013 2.523 0          

 2.523 0          
   

9999    Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver     

t.kr. 
Grunde og byg-Grunde og byg-Grunde og byg-Grunde og byg-

ningerningerningerninger    
Produktion og di-Produktion og di-Produktion og di-Produktion og di-

stributionsstributionsstributionsstributions----anlæganlæganlæganlæg    

Andre anlæg, Andre anlæg, Andre anlæg, Andre anlæg, 
driftsmateriel og driftsmateriel og driftsmateriel og driftsmateriel og 

inventarinventarinventarinventar    
Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg under udfø-under udfø-under udfø-under udfø-

relserelserelserelse    I altI altI altI alt                         
Kostpris 1. januar 2014 39.644 1.171.427 6.875 69.370 1.287.316 
Tilgang 10.848 1.493 2.041 65.180 79.562 
Overført i året 1.459 59.406 0 -60.865 0 
Afgang 0 -11.442 0 0 -11.442                      
Kostpris 31. december 2014 51.951 1.220.884 8.916 73.685 1.355.436                      
Opskrivninger pr. 1. januar 2014 0 342.699 0 0 342.699 
Årets afgang 0 -3.538 0 0 -3.538                      
Opskrivninger 31. december 2014 0 339.161 0 0 339.161                      
Nedskrivninger pr. 1. januar 2014 -13.549 -16.053 0 0 -29.602 
Reguleringer 0 -223 0 0 -223                      
Nedskrivninger pr. 31. december 2014 

-13.549 -16.276 0 0 -29.825                      
Afskrivninger 1. januar 2014 -3.874 -178.081 -4.023 0 -185.978 
Afskrivninger -970 -40.114 -1.374 0 -42.458 
Reguleringer -617 353 0 0 -264 
Akk. afskrivninger tilbageført 0 1.835 0 0 1.835                      

Afskrivninger 31. december 2014 -5.461 -216.007 -5.397 0 -226.865                      
Regnskabsmæssig værdi 31.Regnskabsmæssig værdi 31.Regnskabsmæssig værdi 31.Regnskabsmæssig værdi 31.    december december december december 

2014201420142014    32.941 1.327.762 3.519 73.685 1.437.907                      
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9999    Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver (fortsat)(fortsat)(fortsat)(fortsat)    
         
tttt....kr.kr.kr.kr.    2014201420142014    2013201320132013             

    AfAfAfAf----    og nedskrivning af materielle anlægsaktiver og nedskrivning af materielle anlægsaktiver og nedskrivning af materielle anlægsaktiver og nedskrivning af materielle anlægsaktiver     
Produktionsomkostninger 6.590 6.812 
Distributionsomkostninger 35.445 35.379 
Administrationsomkostninger 423 1.093          

 42.458 43.284          
   

10101010    TilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavenderTilgodehavender    

Ingen tilgodehavender forfalder senere end 1 år efter regnskabsperiodens udløb. 

11111111    Langfristede Langfristede Langfristede Langfristede gældsforpligtelsergældsforpligtelsergældsforpligtelsergældsforpligtelser    

tttt....kr.kr.kr.kr.    
Gæld i alt Gæld i alt Gæld i alt Gæld i alt 

31313131/12/12/12/12    
Kortfristet an-Kortfristet an-Kortfristet an-Kortfristet an-

deldeldeldel    
Langfristet an-Langfristet an-Langfristet an-Langfristet an-

deldeldeldel    
Restgæld Restgæld Restgæld Restgæld     
efter 5 årefter 5 årefter 5 årefter 5 år                     

VandforsyningenVandforsyningenVandforsyningenVandforsyningen 
Kommunekredit (2012/13-201340431) 950 30 920 793 
Kommunekredit (2013/14-201442088)    20.708 251 20.456 19.360 

SpildevandsforsyningenSpildevandsforsyningenSpildevandsforsyningenSpildevandsforsyningen    
KommuneKredit (2012/13-201340432) 7.596 239 7.357 6.337 

Kommunekredit (2013/14-201442088)    6.647 81 6.567 6.215                  

 35.901 601 35.300 32.705                  

VandforsyningVandforsyningVandforsyningVandforsyning 
Historisk overdækning 14.637 2.439 12.198 2.439 
Overdækning 2013    410 410 0 0 

SpildevandsforsyningSpildevandsforsyningSpildevandsforsyningSpildevandsforsyning    
Historisk overdækning 18.946 3.158 15.788 3.158 
Underdækning 2013    -1.933 -1.933 0 0 
Underdækning 2014 -3.157 0 -3.157 0 

TømningsordningenTømningsordningenTømningsordningenTømningsordningen    
Reguleringsmæssig overdækning 1.070 0 1.070 0                  

 29.973 4.074 25.899 5.597                  

 65.874 4.675 61.199 38.302                  
     

11112222    Eventualposter m.v.Eventualposter m.v.Eventualposter m.v.Eventualposter m.v.    

Der henvises til note 2, som beskriver usikkerheden vedrørende fastsættelse af de skattemæssige indgangsværdier på selskabets 
materielle anlægsaktiver, og den deraf afledte udskudt og betalbar skat.  

Selskabets eventualforpligtelser omfatter i øvrigt de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.    

Selskabet har pr. 31. december 2014 akkumulerede ikke-indregnede underdækninger vedrørende spildevandsforsyningen på i alt 
283 t.kr., der kan opkræves hos forbrugerne i 2016. 
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Årsregnskab 1. Årsregnskab 1. Årsregnskab 1. Årsregnskab 1. januar januar januar januar ––––    31. december31. december31. december31. december    

NoterNoterNoterNoter    

11113333    Pantsætninger og sikkerhedsstillelserPantsætninger og sikkerhedsstillelserPantsætninger og sikkerhedsstillelserPantsætninger og sikkerhedsstillelser    

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser. 

11114444    Nærtstående parterNærtstående parterNærtstående parterNærtstående parter    

Skive Vand A/S' nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Skive Kommune, der er hovedaktionær. Skive Vand 
A/S' nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter Skive Vand A/S' bestyrelse og direktion. 

EjerforholdEjerforholdEjerforholdEjerforhold    

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapita-
len: 

Skive Kommune 
Torvegade 10 
7800 Skive 

         
tttt....kr.kr.kr.kr.    2014201420142014    2013201320132013             

11115555    MedarbejderforholdMedarbejderforholdMedarbejderforholdMedarbejderforhold    
Gager og lønninger 15.650 15.161 
Pensioner 2.668 2.602 
Andre omkostninger til social sikring 83 34          

 18.401 17.797          
Personaleomkostninger indregnes således i årsregnskabet: 

  
Produktionsomkostninger 4.265 4.655 
Distributionsomkostninger 3.641 3.193 
Administrationsomkostninger 5.450 4.766 
Andre driftsomkostninger 349 856 
Overført til anlægsinvesteringer 4.696 4.327          

 18.401 17.797          
   
Direktion og bestyrelse 880 850          
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 38 35          
   

11116666    Andre reguleringerAndre reguleringerAndre reguleringerAndre reguleringer    
Finansielle poster, netto 820 -770 
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 42.458 43.284 
Tab ved afgang af anlægsaktiver 13.145 9.598 
Andre reguleringer vedrørende anlægsaktiver 487 242 
Skat af årets resultat 2.523 0 
Indregnet overdækning -8.266 -3.229  0000    0000    

 51.167 49.125          
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tttt....kr.kr.kr.kr.    2014201420142014    2013201320132013             

11117777        Ændring i driftskapitalÆndring i driftskapitalÆndring i driftskapitalÆndring i driftskapital    
Ændring i varebeholdning -2.077 -184 
Ændring i tilgodehavender 7.693 -5.566 
Ændring i kortfristet gæld -15.017 -1.676  0000    0000    

 -9.401 -7.426          
   

 

 


