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Skive Vand A/S

Årsrapport 2019

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Skive Vand A/S for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for ud-
viklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stil-
ling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skive, den 26. maj 2020
Direktion:

Mogens Johnsen Nielsen

Bestyrelse:

Betina Bugge
formand

Søren Hylleberg Sørensen
næstformand

Jens Jørgen Iversen

Ove Dalsgaard Gert Refsgaard Jepsen Lone Marie Meier Knudsen

Per Bjørslev Jeppesen Per Lajgaard
medarbejderrepræsentant

Benny Eigaard Bjørn
medarbejderrepræsentant
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Skive Vand A/S

Årsrapport 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Skive Vand A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Skive Vand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herun-
der 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, 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 revi-
sion, 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. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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 professio-
nel skepsis under revisionen. Herudover:

 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, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Skive Vand A/S

Årsrapport 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 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 usik-
kerhed 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 revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

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

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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold 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 fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aarhus, den 26. maj 2020

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Vangsø Ørts Morten Østerkjærhus
statsaut. revisor
mne42774

statsaut. revisor
mne45930
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Skive Vand A/S

Årsrapport 2019

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn Skive Vand A/S
Adresse, postnr., by Norgesvej 5, 7800 Skive

CVR-nr. 30 23 89 74
Stiftet 31. januar 2007
Hjemstedskommune Skive
Regnskabsår 1. januar - 31. december

Bestyrelse Betina Bugge, formand
Søren Hylleberg Sørensen, næstformand
Jens Jørgen Iversen
Ove Dalsgaard
Gert Refsgaard Jepsen
Lone Marie Meier Knudsen
Per Bjørslev Jeppesen
Per Lajgaard, medarbejderrepræsentant
Benny Eigaard Bjørn, medarbejderrepræsentant

Direktion Mogens Johnsen Nielsen

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C
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Skive Vand A/S

Årsrapport 2019

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

t.kr. 2019 2018 2017 2016 2015

Hovedtal

Nettoomsætning 116.147 -77.425 280.617 103.863 91.170
Bruttoresultat 37.857 -156.220 204.060 28.143 11.260
Resultat af primær drift 30.825 -162.716 195.901 19.380 -12.436
Resultat af finansielle poster -2.491 -1.670 -2.081 -1.301 -1.407
Årets resultat 24.670 3.726 7.145 7.494 -13.843

Anlægsaktiver 1.528.469 1.497.910 1.674.926 1.488.081 1.453.153
Omsætningsaktiver 42.372 50.807 48.524 24.280 32.341
Aktiver i alt (balancesum) 1.570.841 1.548.717 1.723.450 1.512.361 1.485.494
Egenkapital 1.418.304 1.393.634 1.389.908 1.382.763 1.375.269

Pengestrømme fra driftsaktiviteten 74.844 63.088 51.983 59.865 37.409
Pengestrømme til investerings-

aktiviteten -85.323 -62.273 -62.114 -92.923 -63.405
Investering i materielle anlægsaktiver -85.323 -62.273 0 0 0
Pengestrømme fra finansierings-

aktiviteten -2.646 -2.599 38.530 20.966 32.090
Pengestrøm i alt -13.125 -1.784 28.399 -12.092 6.094

Nøgletal

Overskudsgrad  %23,4  %225,1  %67,3  %8,5  %-13,6
Bruttomargin  %32,6  %201,8  %72,7  %27,1  %12,4
Soliditetsgrad  %90,3  %90,0  %80,6  %91,4  %92,6
Egenkapitalforrentning  %1,8  %0,3  %0,5  %0,5  %-1,0

Gennemsnitligt antal fuldtidsbe-
skæftigede 33 32 36 37 38

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

Resultat af primær drift Resultat før finansielle poster reguleret for
andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger

Overskudsgrad
Driftsresultat (EBIT) x 100

Nettoomsætning

Bruttomargin
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning

Soliditetsgrad
Egenkapital ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning
Resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

Hoved- og nøgletal for 2018 og 2017 er påvirket af særlige poster vedrørende opkrævningsret og ud-
skudt skat.
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Ledelsesberetning 

 
 

Skive Vands formål er at sikre tilstrækkelig sundt og godt drikkevand til alle selskabets kunder i Skive 
Kommune samt at aflede, transportere og rense spildevandet fra husholdninger og erhverv, så der sik-
res høj sundhed og hygiejne samt et rent og godt vandmiljø.  

Rent vand skal være en selvfølge – det gælder både vores drikkevand og vores spildevand. 

Bestyrelsen 

Ved generalforsamlingen den 28. maj 2019 blev Betina Bugge genvalgt som formand. Der var genvalg 
til Per B. Jeppesen og Jens Jørgen Iversen.  

Som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem tiltrådte Benny Bjørn en 4-årig valgperiode i steder for Peder 
Mortensen. 

Skive Kommune 

Skive Vand bistår løbende Skive Kommune med at udarbejde forslag til Spildevandsplan, bl.a. for at 
sikre, at der er sammenhæng mellem spildevandsplanen og Skive Vands anlægsbudgetter. Spildevands-
planen beskriver, hvorledes håndtering af spildevand for både kloakerede og ikke-kloakerede områder 
skal foregå. I praksis er det Skive Kommune, der fastlægger, hvilke ejendomme der skal kloakeres, Skive 
Kommune og Skive Vand der i fællesskab fastlægger, hvor der separatkloakeres, og Skive Vand alene 
hvor der skal foretages kloakrenoveringer. 

Hvert år afholdes der ca. 10 samarbejds- og koordineringsmøder mellem ledende medarbejdere fra 
Skive Kommune og Skive Vand. 

Klima & Energi Strategi 2029 

Skive Vand søger at understøtte Skive Kommunes strategi om at være CO2-neutral i 2029. 

Der er vedholdende fokus på energibesparelser, og der er stadig rentable besparelser at finde.  

På sigt kan der suppleres med energiproducerende anlæg på selskabets lokationer. 

Besøgstjeneste 

Skive Vand modtager grupper til rundvisning på Skive Vandværk og Skive Renseanlæg. Grupperne er fra 
folkeskolen fra 6. klasse og opefter, VUC, gymnasium, teknisk skole og forskellige foreninger. 

I 2019 har der været ca. 380 besøgende på vandværket og 26 grupper med 642 deltagere på rensean-
lægget. 

Der har gennem de senere år været en stigende interesse for at komme på besøg, fordi klima og vand-
miljø har fået øget fokus. 
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Ledelsesberetning 

Drikkevand 

Vandselskaberne fik i foråret 2019 igen en overraskelse med fund af et nyt pesticid i drikkevandet. 

Et nyt stof - Chlorothalonil-amidsulfonsyre, forkortet CTA – er fundet i drikkevandet, især på Sjælland, 
hvor et vandværk blev lukket ned i 5 uger. Pesticidet er et svampemiddel, der er anvendt af landbruget 
og i maling i perioden 1982 til 2000, hvor det blev forbudt.  

Miljøstyrelsen meddelte i april 2019, at det fremover er obligatorisk at kontrollere for CTA som led i den 
regelmæssige drikkevandskontrol. Det blev yderligere krævet, at alle vandværker skal analysere for CTA 
i afgang fra vandværker og i alle boringer inden den 1. november 2019. 

Skive Vand fik hurtigt foretaget analyser fra alle 9 vandværker og alle 28 aktive boringer. 

Alle analyser viste, at vandet er helt fri for indhold af CTA. 

Rent drikkevand skal være en selvfølge, og Skive Vand vil ikke have uvished og usikkerhed om kvaliteten 
af drikkevandet, der leveres til kunderne. Derfor har Skive Vand fået foretaget en screening for pestici-
der, der er meget mere omfattende end den lovpligtige analyse, som omfatter 38 stoffer. 

Der er screenet 416 forskellige pesticider og nedbrydningsprodukter heraf. 

Resultaterne er modtaget med stor lettelse. Der var ikke fundet spor af nogen af de stoffer, der er 
screenet for i drikkevandet fra Skive Vands i alt 9 vandværker. 

Det er ikke en 100 % garanti, men det er det bedste, der for nuværende kan gøres. 

Miljøstyrelsen har i efteråret 2019 besluttet at gennemføre en meget grundig analyse af, hvilke pestici-
der og nedbrydningsprodukter der kan være nedsivet til grundvandet. I undersøgelsen er der udtaget 
250 boringer fordelt over hele landet, heraf 3 af Skive Vands drikkevandsboringer.  

Resultatet forventes medio 2020. 

Generelt er kvaliteten af drikkevandet her på Skive-egnen helt i top. Det er billigt, langt mere klimaven-
ligt og bedre i kvalitet end det vand, som købes på flaske. 

Boringsnære beskyttelsesområder – BNBO  

En ventet aftale om beskyttelse af drikkevandet blev indgået af Miljø- og fødevareministeren den 11. ja-
nuar 2019 med et bredt flertal i Folketinget. Aftalen betyder bl.a., at kommunerne inden 2022 skal have 
udpeget BNBO og foretaget vurdering af behovet for indsatser for beskyttelse af drikkevandet, for ek-
sempel ved indgåelse af aftaler om dyrkningsrestriktioner eller egentlig opkøb af jorden. Lodsejerne skal 
kompenseres økonomisk af vandselskaberne. På landsplan drejer det sig om ca. 5.500 boringer og et 
areal på ca. 22.000 hektar. Aftalen indeholder disse 4 elementer: 

• Sprøjteforbud i boringsnære beskyttelsesområder. 

• Screening af drikkevandet for flere stoffer. 

• Forbud mod salg af koncentrerede pesticider til private. 

• Indsats for at fremme bæredygtig anvendelse af pesticider. 

Vandsektoren ser dog gerne, at man udvider beskyttelsen af vores grundvand til også at omfatte sårbare 
arealer i de grundvandsdannende områder, hvilket kan ske ved dyrkningsaftaler, opkøb eller jordforde-
ling. 

Vandfond 

I september 2018 godkendte Skive Byråd forslag til kommissorium for oprettelse af en vandfond med 
formålet at beskytte drikkevandsindvindingen ved dyrkningsrestriktioner, skovrejsning og andre tiltag, 
mod erstatning til ejendomsejeren. Tiltagene finansieres ved opkrævning af et bidrag pr. oppumpet 
vandmængde hos de deltagende vandværker. Taksterne vil blive hævet med et tilsvarende beløb. Primo 
2019 afholdt kommunen møder med vandværkerne for at undersøge interessen for deltagelse i en 
vandfond. 
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Ledelsesberetning 

Skive Vands bestyrelse har drøftet initiativet og vurderet, at en vandfond ikke for nuværende er i Skive 
Vands interesse, da selskabet har foretaget og fortsat foretager investeringer i nye drikkevandsboringer 
og kildepladser for at sikre rent og godt drikkevand i fremtiden. Skive Vand vurderer løbende, sammen 
med kommunens embedsmænd og fageksperter, hvilke tiltag der er hensigtsmæssige at udføre for at 
sikre drikkevandsressourcen i de områder, Skive Vand indvinder drikkevand fra. Arbejdet med at imple-
mentere BNBO vil yderligere give erfaring til fremtidige indsatser. 

Formandskabet og direktøren har på møde med Teknik- og Miljøudvalget i juni 2019 orienteret om, 
hvorfor Skive Vand for nuværende ikke ønsker at deltage i en vandfond. 

I februar 2020 har Skive Kommune besluttet at arbejde frem mod etablering af en vandfond sammen 
med de vandværker, der frivilligt ønsker at deltage.  

Nyt vandværk i Lem 

Byggeriet af det nye 
vandværk i Lem blev 
påbegyndt i efteråret 
2018 og afsluttet ul-
timo 2019. Vandvær-
ket er herefter testet 
og afprøvet og leve-
rede vand til kunderne 
fra marts i år. 

I løbet af 2020 fjernes 
det gamle vandværk. 

 

     
                 Det nye vandværk i Lem. 

Vandboringer 

For at sikre, at der altid er tilstrækkeligt og godt drikkevand til rådighed, og boringerne er i god stand, er 
det med mellemrum nødvendigt at renovere boringer eller etablere nye boringer. På Fur er der i øjeblik-
ket 2 boringer på vandværksgrunden, som begge er i dårlig teknisk stand. Der er derfor i 2019 etableret 
en 2 nye boringer til Fur Vandværk. Boringerne er prøvepumpet, og vandanalyserne er godkendt. Der er 
indgået aftale om køb af arealet med de nye boringer, og de vil begge blive sat i drift i 2020. 

Der er lignende tekniske problemer med 2 boringer på Ørslevkloster Vandværk. Der arbejdes på at finde 
egnet placering til 2 nye boringer. 

Vandkvalitet 

Drikkevandets kvalitet fra selskabets 9 vandværker og 28 boringer er meget tilfredsstillende og overhol-
der alle kvalitetskrav. 

Der er fundet spor af Chloridazon i Lem, Thise og Ørslevkloster vandværker. I Thise og Grønning vand-
værker er der fundet spor af DMS. De målte koncentrationer er langt under grænseværdierne, faktisk er 
det tæt på den laveste koncentration, laboratoriet kan måle. 

Vandforbrug 

Vandforbruget (vandsalget) i 2019 har været 2.405.025 m3 mod 2.491.754 m3 i 2018.  

Det mindre vandsalg på 3,5 % skyldes, at der i 2018 var et noget større forbrug ved husstandene, pri-
mært på grund af den meget tørre sommer. Forbruget hos virksomhederne har samme niveau som i 
2018. 
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Ledelsesberetning 

Vandtab 

I 2019 har vandtabet (forskel mellem udpumpede vandmængder og solgte vandmængder) været 6,1 %. 

I 2018 var vandtabet 6,9 %. Det gennemsnitlige vandtab på landsplan er på ca. 7,6 %. 

Ved et vandtab på 
mere end 10 % skal 
der betales en straf-
afgift til Staten. 

Vandtabet består af 
vand tabt ved utæt-
heder på lednings-
nettet, vand anvendt 
til udskylning og 
rensning af lednings-
nettet ved etablering 
af nye ledninger og 
ombygning og repa-
ration af eksiste-
rende ledninger samt 
vandtab ved frost-
sprængte vandmå-
lere. 

Anlægsarbejder på vandforsyning 

Der er i årets løb etableret 8,9 km nye vandledninger og udskiftet 2,8 km. 

De nye ledninger er etableret på Fur og i GreenLab Skive området, og der er foretaget renovering og ud-
skiftning i Villaparken, Drosselvej og Lærkevej i Balling samt i Præstegårdsmarken i Lem. 

Der er udført anlægsarbejder på ledningsnettet for i alt 5,0 mio. kr. 

Spildevand 

Renseanlæg 

Der er siden 2016 foretaget renovering og fornyelse af renseanlægget på Norgesvej i Skive. Renoverin-
gen er en længere proces, fordi anlægget hele tiden skal være i drift og rense spildevandet til den nor-
male standard. Derfor foretages renoveringen i etaper.  
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Ledelsesberetning 

Renoveringen er startet 
ved udløbet og efterklarin-
gen, hvor det rensede spil-
devand ledes ud i Skive å. 
Renoveringen er nu nået 
frem til den sidste etape, 
som er forbehandlingsan-
lægget, hvor det ubehand-
lede spildevand modtages. 
Forbehandlingsanlægget 
er fra 1973 med anlægs-
dele fra 1989 og trænger 
til en gennemgribende re-
novering. Forbehandlings-
anlægget består af ind-
løbsbygværker, riste, ind-
løbspumper, sand- og 
fedtfang samt det åbne 
bassin ud mod å-diget. 

 
 

Bassinet mod å-diget er 
uhygiejnisk, vanskeligt at 
rengøre og giver lugtgener. 
Det er et uskønt syn for de 
mange mennesker, der 
færdes på å-diget forbi 
renseanlægget. Det er et 
årelangt ønske for Skive 
Vand at få fjernet dette 
bassin. 

I august 2019 blev byggeri 
af det nye forbehandlings-
anlæg påbegyndt, og an-
lægget forventes idriftsat i 
oktober 2020. Byggeriet 
beløber sig til 33 mio. kr.
  

 

Efter fornyelse af forbehandlingsanlægget vil Skive renseanlæg være opdateret som et moderne 2- 
strengsanlæg med bedre rensning, hygiejne og arbejdsmiljø, hvor alle anlægsdele kan serviceres.  

Selskabets i alt 5 renseanlæg har i 2019 overholdt myndighedskravene til rensning af spildevandet.  

Slammineraliseringsanlægget i Stårup er fortsat i drift. Slammet fra Skive renseanlæg pumpes til anlæg-
get med undtagelse af 3 vintermåneder, hvor det afvandes og bringes på landbrugsjord. 

I maj-juni 2019 observeres et insektangreb på tagrørsplanterne i samtlige 18 bassiner i slammineralise-
ringsanlægget. Insekterne er en sommerfugleart kaldet tagrørsugler (Noctuidae). 

Indløbsbygning med pumpesump. Det nye udligningsbassin ses til venstre. 
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Ledelsesberetning 

I forbindelse med afklaring af problemets 
omfang, blev der også konstateret en no-
get våd slamrest, hvilket ikke er optimalt 
for anlæggets funktion. 

Af hensyn til anlæggets fremtidige drift 
blev det valgt at stoppe udpumpning af 
overskudsslam fra Skive renseanlæg. 

 

Det var derfor nødvendigt, 
som tidligere, at behandle 
overskudsslammet på Skive 
renseanlæg og udbringe det 
behandlede slam på land-
brugsjord, hvilket har bety-
det en meromkostning til 
slambehandlingen i 2019. 

Det forventes at slamminera-
liseringsanlægget kommer i 
normal drift i løbet af 2020. 

 

 

 

Viborgvej, Skive 

Kloaksepareringen af Viborgvej fra Engvej mod øst til byskiltet har været en stor og kompliceret opgave, 
fordi vejen skulle holdes åben i begge kørselsretninger. Det gav meget lidt fysisk plads til omlægning af 
de mange ledningsanlæg og store omkostninger til trafiksikring og skiltning. Der har været udfordringer 
undervejs, som er løst, og tidsplanen er næsten blevet overholdt. Til trods for de gener, arbejdet har gi-
vet for trafikanterne, har stort set ingen givet udtryk for utilfredshed. 

Der er afholdt afleveringsforretning, og entreprenøren afhjælper de fundne fejl primo 2020. 

Glattrup Bæk 

Efter regnvandsseparering af Skive kaserne, Glattrup, Brårup og Egerisområdet er det nødvendigt at 
etablere nye regnvandsbassiner langs Glattrup Bæk. Projektet omfatter etablering af 3 store regnvands-
bassiner til erstatning for 2 små bassiner samt forlægning af Glattrup Bæk i en ”klimakorridor”. Regn-
vandsbassinerne skal rense og forsinke regnvand fra de separerede områder. 

Bassinerne etableres i det grønne om-
råde fra omfartsvejen i syd til Thors-
vej i nord.  

Arbejdet udføres i samarbejde med 
Skive Kommune, som en del af områ-
dets forskønnelse.  Hen over efteråret 
har anlægsarbejdet været udfordret 
af vanskelige arbejdsforhold på grund 
af meget regn. Det betyder, at 
færdiggørelse og indvielse først vil 
ske i foråret 2020. 

 

 

Tagrørsugle – larve. Tagrørsugle – sommerfugl. 

Det sydligste af de nye bassiner i Glattrup. 
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Ledelsesberetning 

Viborgvej, Højslev 

I forbindelse med kloaksepareringen i Højslev er det mod forventning ikke muligt at håndtere regnvan-
det ved en ombygning af det eksisterende regnvandsbassin ved vandløbet Teglværksgrøften bag tegl-
værket.  

Skive Vand har derfor erhvervet et areal langs Teglværksgrøften med henblik på at omlægge denne og 
etablere 2 nye regnvandsbassiner.  

GreenLab Skive 

Der er etableret spildevandskloakering og en midlertidig pumpestation i GreenLab-områdets etape 1. 

Da GreenLab Skive området er en stor matrikel, hvor der udlejes arealer til virksomheder, er der med 
Skive Kommune som grundejer udarbejdet en særlig aftale for betaling af tilslutningsbidrag for spilde-
vand.  

Anlægsarbejder på spildevand 

De anlægsarbejder, der udtages til gennemførelse, 
styres af: 

• Spildevandsplan for Skive Kommune, som angi-
ver, hvor der skal etableres ny kloakering, og 
hvor der bør foretages separering af regn- og 
spildevand. 

• Hvor der er ønske om byfornyelser, vejomlægnin-
ger eller lignende. 

• Renovering af eksisterende kloakledninger ud fra 
Skive Vands fornyelsesplaner. 

I 2019 har de største fornyelses- og renoveringsarbej-
der været: 

• Viborgvej, Skive 

• Viborgvej, Højslev (Billede – spildevandsledning i 
stor dybde) 

Regnvandsbassiner i Glattrup, Skive. 

Udbygning af ledningsnettet har været: 

► GreenLab Skive. 

 

 

Ledningsnettet er renoveret og udbygget for i alt 49,4 mio. kr. mod 42,1 mio. i 2018.   

Afregnet spildevandsmængde 

Den afregnede spildevandsmængde i 2019 er på 1.826.760 m3 svarende til en stigning på 0,7 % i for-
hold til året før. 

Ledningsdrift 

Der har i 2019 været 446 driftshændelser (mod 378 hændelser i 2018) på ledningsnettet, som har kræ-
vet en aktiv handling eller en vejledning af en kunde. Det anses for et acceptabelt niveau. De hyppigste 
hændelser er forstoppelse i stik- eller hovedledninger, defekte dæksler, rotter og sætninger i veje og for-
tove. 

Viborgvej i Højslev. Spildevandsledning i stor dybde. 
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Ledelsesberetning 

Pumpestationer 

Alle 304 pumpestationer er vedligeholdt efter selska-
bets vedligeholdsplan. 

Der er stadig problemer med engangsklude, hår og lig-
nende, der skylles ud i toilettet og medfører stop af 
pumperne. 

Bassiner 

I 2019 er der oprenset 3 regnvandsbassiner.  

Skive Vand ejer i alt 113 bassiner, som fordeler sig 
med 80 regnvandsbassiner, 27 fælles bassiner samt 6 
spildevandsbassiner. 

Det er aftalt med kommunens miljøafdeling, hvorledes 
oprensning og pleje af selskabets bassiner skal foregå 
for at skade dyre- og plantelivet så lidt som muligt, 
men samtidig opretholde et fuldt funktionsdygtigt tek-
nisk anlæg.  

Der må de kommende år forventes at skulle anvendes 
flere resurser på vedligeholdelse af bassiner. 

 

Renovering og fornyelse af ledningsanlæg 

Der er renoveret 5,2 km regn- og spildevandsledninger mod 3,8 km året før. 

Kloaknettet er udbygget med 1,6 km regn- og spildevandsledninger, 1,0 km trykledninger samt 1 bas-
sin. 

Regnbetingede overløb fra kloaknettet 

Der er øget politisk fokus og interesse for de regnbetingede overløb fra kloaknettet. Spildevandsselska-
berne og myndighederne kritiseres for, at der ikke er tilstrækkelige data om disse overløb, så der kan 
gives et bedre overblik over omfang og mængder og dermed, hvor meget vandmiljøet påvirkes. 

Kritikken har været understøttet af, at der hen over sommeren 2019 har der været en del badestrande 
med blå flag, der er blevet lukket, når der har været store regnskyl. Det har primært været omkring 
Nordsjælland og trekantområdet i det jyske, der har været eksponeret i pressen.  

Skive Kommune har også stort fokus på badevandskvaliteten og specielt, hvor der er blå flag. Når kom-
munen registrerer en dårlig badevandskvalitet, bliver det sammen med Skive Vand undersøgt, om foru-
reningen stammer fra kloaknettet. 

Skive Vand er bekendt med, at der i 2019 har været én måling med dårlig badevandskvalitet. Målingen 
var ved Virksund. Her kan Skive Vand med rimelig sikkerhed oplyse, at badevandet ikke var forurenet 
med spildevand fra kloaknettet. 

Årsagen til overløbene er, at kloaknettet er opbygget som et fælles rør til spildevand og regnvand. 
Regnvandet opsamles fra veje, tage og befæstede arealer. Ved kraftige regnskyl kan kloaknettet blive 
fyldt helt op med oversvømmelse af kældere og terræn til følge. For at undgå dette er der forskellige 
steder i nettet etableret bygværker, hvor det opblandede spilde- og regnvand kan aflaste nettet på be-
stemte steder på en kontrolleret måde.  

Med tiden er der tilkoblet nye bebyggelser i den yderste ende af et eksisterende net. Der er kommet 
større befæstede arealer – den tidligere grusindkørsel har fået fliser med afløb til kloakken – og regn-
mængderne er blevet større over kortere tidsrum. Det betyder, at kloaknettet ikke længere har tilstræk-
kelig kapacitet, og der kommer flere kælderoversvømmelser og hyppigere regnbetingede overløb fra 
overløbsbygværkerne. 

Dykpumpe fra pumpestation dækket af engangsklude og lignende der 

ikke skulle være skyllet ud i toilettet. 
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Ledelsesberetning 

Det er også en udfordring, at drænvand og indsivende højtstående grundvand optager en del af kapaci-
teten i kloaknettet. 

Den langsigtede løsning på at fjerne overløbene er, at hele kloaksystemet er separeret. Men det vil tage 
årtier, inden det er tilendebragt. I øjeblikket er ca. 50 % af kloaknettet separeret. 

Skive Vand har i samarbejde med et konsulentfirma igangsat et arbejde, som skal vise, hvor og i hvilken 
rækkefølge der skal gøres en indsats mod indsivende vand i kloaknettet for at reducere overløb. Dette 
arbejde afsluttes i 2020 og giver en datamodel, som vil danne grundlag for en del af de kommende inve-
steringer. 

I 2020 installeres udstyr til registrering af overløb i udvalgte overløbsbygværker. 

Tømningsordningen. 

Som entreprenør for Skive Kommune foretager Skive Vand tømning af bundfældningstanke.  

Der er i 2019 tømt 4.417 bundfældningstanke af de 6.279 tanke, der er tilsluttet ordningen. Tanke for 
fritidshuse tømmes kun hvert andet år. 

Af de 4.417 tømte tanke er der modtaget 6 klager, svarende til en klageprocent på 0,14. 

Økonomisk udvikling i 2019. 

Årets resultat er et overskud på 24,7 mio. kr. efter skat mod et budgetteret overskud efter skat på 10,1 
mio. kr. 

Årets resultat anses for tilfredsstillende. Den positive afvigelse i forhold til budgettet skyldes primært 
øgede tilslutningsbidrag. Investeringer i ledningsanlæg i de tilsluttede områder indgår under aktiver i 
posten produktions- og distributionsanlæg. 

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 renoverings-
projekter skal gennemføres, og i hvilket regnskabsår de kan afsluttes. Der kan derfor forekomme ud-
sving i tabets størrelse i de enkelte regnskabsår. 

Tabets påvirkning på udvikling af årets resultat for 2019, 2018 og 2017 er som følger: 

t.kr. 2019 2018 2017 
 

   

Årets resultat 24.670 3.726 7.145 
Tab ved afgang af materielle anlægsaktiver 4.241 12.362 7.327 
 

   

Resultat korrigeret for tab ved afgang 28.911 16.088 14.472 

 
   

    

Tab ved afgang af materielle anlægsaktiver påvirker ikke selskabets likviditet. 

Til finansiering af udgifter til investeringer i vandværker, udbygning og renovering af kloaknettet er det 
ikke nødvendigt at optage lån.  

Selskabets overskudslikviditet anbringes på konti i banker, der af staten er udpeget som systemiske ban-
ker. 

Selskabet er 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 spildevandsaktivite-
ter. 

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 omkostnin-
ger til drift, afskrivninger på investeringer og årets regulering vedrørende indregnet overdækning. 
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Ledelsesberetning 

Årets resultat efter "hvile-i-sig-selv princippet" viser et underskud på 14.342 t.kr. Forskellen til årsregn-
skabet kan vises således: 

t.kr. 2019 2018 2017 
 

   

Resultat før skat ifølge årsregnskab 24.670 3.726 7.145 
Afskrivninger/tab ved afhændelse 52.007 59.551 52.828 
Investeringer og afdrag -87.969 -64.872 -64.414 
Optagelse af lån 0 0 0 
Regulatorisk over-/underdækning -3.050 -767 -6.156 
 

   

Hvile-i-sig-selv (+=overdækning) -14.342 -2.362 -10.597 

 
   

    

Vandsektoren har været igennem et omfattende sagsforløb om den skattemæssige værdiansættelse af 
vandsektorselskabernes anlægsaktiver. Pilotsagerne i sagskomplekset blev afgjort af Højesteret den 8. 
november 2018. Selskabet har derfor indregnet konsekvenserne af pilotsagerne i årsregnskabet og 
selvangivelsen for 2018, således at årsregnskab og selvangivelse var retvisende. I løbet af 2019 har 
Skattestyrelsen udsendt et styresignal, og der har løbende været drøftelser med Skattestyrelsen om 
håndtering af afgørelsen. Styresignalet og drøftelserne med Skattestyrelsen ændrer ikke ved indregnin-
gen af Højesteretsafgørelsen i selskabets årsregnskab og selvangivelse for 2018. Status vedrørende 
skattesagen er derfor uændret i forhold til sidste år, og der afventes således fortsat endelig håndtering 
af selskabets konkrete sag.  

Det forventes, at selskabets sag hjemvises af Skatteankestyrelsen, hvorefter Skattestyrelsen vil anmode 
om materiale til brug for nye skatteopgørelser. Efterfølgende kan Skattestyrelsen afgøre sagen, hvorved 
sagsforløbet er afsluttet.  

Overholdelse af indtægtsrammen 

Efter den nye vandsektorlov er 2019 det tredje år, hvor Forsyningssekretariatet har fastsat indtægts-
rammer for Skive Vand. Inden for indtægtsrammen for såvel drikkevand som spildevand skal selskabet 
kunne afholde alle omkostninger til drift, investeringer samt renter og afdrag på lån. 

mio. kr. 

Indtægts-
ramme for 

2019 

Opkrævet i 

2019 Forskel 
 

   

Drikkevand 40,3 41,2 -1,9 
Spildevand 76,6 87,4 -10,9 
    

Indtægtsrammerne for såvel drikkevand som spildevand er overskredet i 2019.  

Overskridelsen for drikkevand forventes udlignet i fremtidig indtægtsramme. Overskridelsen for spilde-
vand modregnes i den ikke opkrævede indtægtsramme for 2018 og får derfor ingen konsekvenser. 
Overskridelsen fremkommer på grund af tilslutningsbidrag fra GreenLab Skive. 

Takster 

Taksterne i 2019 er uændret i forhold til 2018.  

Taksterne er inden for rammerne i de udmeldte indtægtsrammer for 2019.  

Taksterne i 2020 er også uændret i forhold til 2019. Taksterne er således uændret siden 2017. 

Skive Vand er underlagt ”hvile-i-sig-selv princippet”, hvilket betyder, at der ikke kan trækkes penge ud 
af selskabet. Takststigningen anvendes udelukkende til investeringer i drikkevands- og spildevandssyste-
met til gavn for borgere og virksomheder i kommunen.  
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Ledelsesberetning 

De kommende år 

I de kommende mange år vil den løbende renovering af ledningsnettene for drikkevand og spildevand 
fortsætte. Samtidig udtages områder til separering af kloaknettet, hvor der vil være øget fokus på at re-
ducere overløb fra kloaknettet. 

Der vil i 2020 blive sat fokus på FNs 17 verdensmål med mål 6 ”Rent vand og sanitet” som omdrejnings-
punkt, samt hvorledes Skive Vand kan bidrage til 70 % CO2 reduktionsmålet. 

Drikkevand 

På Fur er der etableret 2 nye drikkevandsboringer ved Dalagervej, som skal færdiggøres med pumper, 
styring og ledninger til vandværket. 

På Ørslevkloster Vandværk er boringerne i teknisk dårlig stand, og der søges efter en ny placering for 
etablering af 2 nye boringer. 

For at forbedre forsyningssikkerheden og trykforholdene i Balling, Oddense og GreenLab Skive ved Kå-
strup, skal der etableres en ny hovedforsyningsledning fra Lem til Balling.  

Det er hensigten i 2021 at udbyde udskiftning af mekaniske vandmålere med henblik på at installere 
elektroniske fjernaflæste vandmålere i 2022 og 2023. Det forventes, at prisniveau og standard for kom-
munikation m.m. til den tid er konsolideret. Mange mindre og enkelte store vandforsyninger er påbe-
gyndt udskiftning til elektroniske vandmålere. 

Aftalen om beskyttelse af BNBO-områderne skal udmøntes af kommunen, og Skive Vand skal sørge for 
den tilhørende økonomiske kompensation. Vi kender endnu ikke, under hvilke bestemmelser dette skal 
udføres, og dermed heller ikke hvor omfangsrigt arbejdet kan blive.  

Spildevand 

Fornyelse af forbehandlingsanlægget på Skive renseanlæg er godt i gang og forventes afslutte til no-
vember 2020 som planlagt. Det er det sidste større anlægsarbejde, der er tilbage på renseanlæggene.  

Områdefornyelsen langs Glattrup bæk, som udføres i samarbejde med Skive Kommune og borgerne, er 
blevet noget forsinket primært forårsaget af det meget regnfulde efterår og vinter. Projektet vil give 
Skive Vand en række regnvandsbassiner samtidig med, at Glattrup bæk flyttes, så den bliver synlig og 
tilgængelig, hvorved områdets rekreative værdi øges til gavn for beboerne i området. Samtidig ændrer 
Glattrup Bæk status fra et vandløb til et spildevandsteknisk anlæg, som ejes og drives af Skive Vand.  

Et lignende, men noget mindre projekt, skal udføres i 2020 i Højslev, hvor der etableres regnvandsbassi-
ner langs vandløbet Teglværksgrøften. 

Kloakseparering og renoveringen af Resenvej i Skive udføres som et fælles projekt mellem Skive  
Kommune og Skive Vand i 2020 og 2021.  



Skive Vand A/S

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note t.kr. 2019 2018

3

Bruttoomsætning
Skattesagen

Nettoomsætning

116.147
0

116.147

102.290
-179.715

-77.425
13,4 Produktions- og distributionsomkostninger -78.290 -78.795

Bruttoresultat 37.857 -156.220
13,4 Administrationsomkostninger -7.033 -6.495

Resultat af primær drift 30.824 -162.715
Andre driftsindtægter 948 916

5 Andre driftsomkostninger -4.611 -12.520

Resultat før finansielle poster 27.161 -174.319
6 Finansielle indtægter 695 578
7 Finansielle omkostninger -3.186 -2.248

Resultat før skat 24.670 -175.989
8
8

Skat af årets resultat
Skattesagen

0

0

0

179.715

Årets resultat 24.670 3.726
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Skive Vand A/S

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr. 2019 2018

AKTIVER
Anlægsaktiver

9 Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger 45.422 45.446
Produktions- og distributionsanlæg 1.406.177 1.411.290
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3.344 2.091
Materielle anlægsaktiver under udførelse 69.838 32.638

1.524.781 1.491.465

10 Finansielle anlægsaktiver
Tilgodehavende hos Skive Kommune 0 1.916
Opkrævningsret, tjenestemandspensionsforpligtelser 3.688 4.529

3.688 6.445

Anlægsaktiver i alt
1.528.469 1.497.910

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer 4.136 4.164

4.136 4.164

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 21.438 10.510
Tilgodehavende hos Skive Kommune 43 2.933
Andre tilgodehavender 1.046 4.596
Periodeafgrænsningsposter 585 355

23.112 18.394

Likvide beholdninger 15.124 28.249

Omsætningsaktiver i alt 42.372 50.807

AKTIVER I ALT 1.570.841 1.548.717
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Skive Vand A/S

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr. 2019 2018

PASSIVER
Egenkapital

11 Selskabskapital 21.026 21.026
Reserve for opskrivninger 280.764 334.166
Overført resultat 1.116.514 1.038.442

Egenkapital i alt 1.418.304 1.393.634

Hensatte forpligtelser
Tjenestemandspensionsforpligtelser 3.688 4.529

Hensatte forpligtelser i alt 3.688 4.529

Gældsforpligtelser
12 Langfristede gældsforpligtelser

KommuneKredit 119.551 122.242
Overdækning 0 6.419
Anden gæld 657 0

120.208 128.661

Kortfristede gældsforpligtelser
12 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 7.740 4.326

Leverandører af varer og tjenesteydelser 18.458 14.722
Anden gæld 2.443 2.845

28.641 21.893

Gældsforpligtelser i alt 148.849 150.554

PASSIVER I ALT 1.570.841 1.548.717

1 Anvendt regnskabspraksis
2 Særlige poster

14 Eventualaktiver
15 Sikkerhedsstillelser
16 Nærtstående parter

20



Skive Vand A/S

Årsrapport 2019

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

Note t.kr. Selskabskapital
Reserve for

opskrivninger Overført resultat I alt

Egenkapital
1. januar 2019 21.026 334.166 1.038.442 1.393.634

17 Overført via resultatdis-
ponering 0 0 24.670 24.670

Opløsning af tidligere års
opskrivning 0 -53.402 53.402 0

Egenkapital
31. december 2019 21.026 280.764 1.116.514 1.418.304
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Pengestrømsopgørelse

Note t.kr. 2019 2018

Årets resultat 24.670 3.726
18 Reguleringer 51.448 60.454

Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital 76.118 64.180
19 Ændring i driftskapital 1.217 578

Pengestrømme fra primær drift 77.335 64.758
Finansielle poster, netto -2.491 -1.670

Pengestrømme fra driftsaktivitet 74.844 63.088

Køb af materielle anlægsaktiver -85.323 -62.273

Pengestrømme til investeringsaktivitet -85.323 -62.273

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser -2.646 -2.599

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -2.646 -2.599

Årets pengestrøm -13.125 -1.784
Likvider 1. januar 28.249 30.033

Likvider 31. december 15.124 28.249

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Skive Vand A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder med tilvalg af segmentoplysninger.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

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 reguleres med en eventuel over-/underdækning samt regulering af opkrævningsret-
ten vedrørende udskudt skat.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på veg-
ne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Over-/underdækning

Overstiger indtægtsrammen for vand og spildevand samt tømningsordning de hos forbrugerne opkræ-
vede beløb, indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende (underdækning). Overstiger de hos
forbrugerne opkrævede beløb indtægtsrammen for vand og spildevand samt tømningsordning, indreg-
nes forskellen i balancen som en forpligtelse (overdækning).

Nettoomsætningen korrigeres med en eventuel over- eller underdækning samt regulering af opkræv-
ningsretten vedrørende udskudt skat.

Produktionsomkostninger 

Produktions- og distributionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende produktion og
distribution af vand, rensning af spildevand, tømning af samletanke, drift og vedligehold af indvindings-
områder, pumpestationer og brønde, SRO-anlæg, personaleomkostninger, afskrivninger på
produktionsanlæg, pumpestationer, renseanlæg, vandbehandlingsanlæg, miljø, forskning og udvikling
m.v.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration
af virksomheden, herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlokaler og kontor-
omkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.
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Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.

Afskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 20-50 år
Produktions- og distributionsanlæg 20-75 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-20 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og admini-
strationsomkostninger.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremad-
rettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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).

Der afskrives ikke på grunde.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regule-
ring af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets
resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpri-
sen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellige.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver indreg-
nes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.
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Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle anlægsaktiver

Lovbestemt opkrævningsret måles til kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi.

Selskabet kan indregne omkostninger til tjenestemandspensioner direkte i selskabets takster.

Opkrævningsretten nedbringes i takt med opkrævninger hos forbrugerne korrigeret for årlige
reguleringer af den opgjorte tjenestemandsforpligtelse

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere
består.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostpri-
sen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som
salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere
salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Kostprisen for råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der forelig-
ger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning
på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt
niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. De objektive indikato-
rer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og
nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sik-
kerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende
eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
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Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til
likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Reserve for opskrivninger 

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

Reserven for opskrivninger reduceres med de foretagne afskrivninger, der kan henføres til opskrivnin-
gen.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til tjenestemandspensioner. Hensatte for-
pligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk for-
pligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets øko-
nomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtel-
sen tidsmæssigt forventes at ligge langt ude i fremtiden.

Selskabsskat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af
skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den
af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver ind-
regnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i
udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
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1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes ved
låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efter-
følgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Pengestrømsopgørelsen

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

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle og
finansielle aktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Segmentoplysninger

Der gives oplysninger på forretningssegmenter. Segmentoplysningerne følger selskabets regnskabs-
praksis, risici og interne økonomistyring.
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2 Særlige poster

Vandsektoren har været igennem et omfattende sagsforløb om den skattemæssige værdiansættelse af
vandsektorselskabernes anlægsaktiver. Pilotsagerne i sagskomplekset blev afgjort af Højesteret den 18.
november 2018. Selskabet har derfor indregnet konsekvenserne af pilotsagerne i årsregnskabet og
selvangivelsen for 2018, således at årsregnskab og selvangivelse var retvisende. 
I løbet af 2019 har Skattestyrelsen udsendt et styresignal, og der har løbende været drøftelser med
Skattestyrelsen om håndtering af afgørelsen. Styresignalet og drøftelserne med Skattestyrelsen ændrer
ikke ved indregningen af Højesteretsafgørelsen i selskabets årsregnskab og selvangivelse for 2018.
Status vedrørende skattesagen er derfor uændret i forhold til sidste år, og der afventes således fortsat
endelig håndtering af selskabets konkrete sag.

Det forventes, at selskabets sag hjemvises af Skatteankestyrelsen, hvorefter Skattestyrelsen vil anmode
om materiale til brug for nye skatteopgørelser. Efterfølgende kan Skattestyrelsen afgøre sagen, hvor-
ved sagsforløbet er afsluttet.

t.kr. 2019 2018

Indtægter
Indregning af opkrævningsret vedrørende udskudt skat på

anlægsaktiver ved stiftelsen 0 -179.715

0 -179.715

Omkostninger
Indregning af udskudt skat vedrørende anlægsaktiver ved stiftelsen 0 179.715

0 179.715

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet
Nettoomsætningen 0 -179.715
Skat af årets resultat 0 179.715

Resultat af særlige poster, netto 0 0
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3 Nettoomsætning

t.kr.
Vand-

forsyning Spildevand
Tømnings-

ordning I alt

2019

Opkrævet hos forbrugere 24.371 85.879 2.847 113.097

Over-/underdækning 3.361 0 -311 3.050

Nettoomsætning 27.732 85.879 2.536 116.147

Produktionsomkostninger -6.106 -17.914 -2.536 -26.556
Distributionsomkostninger -9.229 -42.505 0 -51.734

Administrationsomkostninger -2.461 -4.572 0 -7.033
Resultat af andre driftsposter -227 -3.436 0 -3.663

Resultat før finansielle poster 9.709 17.452 0 27.161
Andre finansielle indtægter 213 482 0 695
Andre finansielle omkostninger -1.340 -1.846 0 -3.186

Årets resultat 8.582 16.088 0 24.670

Materielle anlægsaktiver 307.506 1.217.275 0 1.524.781
Aktiver 0 0 0 1.570.841
Gældsforpligtelser 0 0 0 148.849

2018

Opkrævet hos forbrugerne 23.976 74.741 2.806 101.523

Lovbestemt opkrævningsret -35.813 -143.902 0 -179.715
Over-/underdækning 577 0 190 767

Nettoomsætning -11.260 -69.161 2.996 -77.425

Produktionsomkostninger -6.693 -17.837 -2.996 -27.526
Distributionsomkostninger -9.600 -41.669 0 -51.269

Administrationsomkostninger -2.296 -4.199 0 -6.495
Resultat af andre driftsposter -3.625 -7.979 0 -11.604

Resultat før finansielle poster -33.474 -140.845 0 -174.319
Andre finansielle indtægter 152 426 0 578
Andre finansielle omkostninger -947 -1.301 0 -2.248

Resultat før skat -34.269 -141.720 0 -175.989
Skat af årets resultat 35.813 143.902 0 179.715

Årets resultat 1.544 2.182 0 3.726

Materielle anlægsaktiver 297.807 1.193.658 0 1.491.465
Aktiver 0 0 0 1.548.717
Gældsforpligtelser 0 0 0 150.554
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t.kr. 2019 2018

4 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 47.766 47.188

47.766 47.188

Afskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen i følgende poster:

Produktionsomkostninger 47.367 47.069
Administrationsomkostninger 399 120

47.766 47.189

5 Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter tab ved salg eller afgang af materielle anlægsaktiver, herunder
andre driftsmidler med 4.241 t.kr. (2018: 12.147 t.kr.) og øvrige driftsomkostninger vedrørende
sideordnet aktivitet med 370 t.kr. (2018: 373 t.kr.).

t.kr. 2019 2018

6 Finansielle indtægter
Renteindtægter fra Skive Kommune 67 132
Renteindtægter i øvrigt 169 120
Renter fra kreditinstitutter 459 326

695 578

7 Finansielle omkostninger
Garantiprovision 978 0
Renter til kreditinstitutter 2.056 2.101
Andre finansielle omkostninger 152 147

3.186 2.248

8 Skat af årets resultat
Regulering af skat vedrørende tidligere år 0 -179.715

0 -179.715

Specificeres således:

Skat af årets resultat 0 -179.715

0 -179.715
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9 Materielle anlægsaktiver

t.kr.
Grunde og
bygninger

Produktions- og
distributions-

anlæg

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Materielle
anlægsaktiver

under udførelse I alt

Kostpris 1. januar 2019 69.967 1.463.410 12.207 32.638 1.578.222
Regulering til primo 0 9.296 0 0 9.296
Tilgang i årets løb 1.415 0 2.702 81.206 85.323
Afgang i årets løb 0 -4.106 0 0 -4.106
Overførsel fra andre poster 0 44.006 0 -44.006 0

Kostpris 31. december 2019 71.382 1.512.606 14.909 69.838 1.668.735

Opskrivninger 1. januar 2019 0 334.166 0 0 334.166
Regulering til primo 0 -41.438 0 0 -41.438
Tilbageførsel af opskrivning på

afhændede aktiver 0 -1.469 0 0 -1.469
Afskrivning på tidligere års

opskrivning 0 -10.495 0 0 -10.495

Opskrivninger 31. december 2019 0 280.764 0 0 280.764

Af- og nedskrivninger
1. januar 2019 24.521 386.286 10.116 0 420.923

Regulering til primo 0 -32.142 0 0 -32.142
Årets afskrivninger 1.439 34.383 1.449 0 37.271
Tilbageførsel af af- og

nedskrivninger på afhændede
aktiver 0 -1.334 0 0 -1.334

Af- og nedskrivninger
31. december 2019 25.960 387.193 11.565 0 424.718

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2019 45.422 1.406.177 3.344 69.838 1.524.781

Regulering til primo vedrører tidligere års afskrivninger og afgange vedrørerende aktiver omfattet af
tidligere års opskrivning.

10 Finansielle anlægsaktiver

t.kr.

Tilgodehavende
hos Skive
Kommune

Opkrævningsret,
tjenestemands-

pensions-
forpligtelser I alt

Kostpris 1. januar 2019 1.916 4.529 6.445
Afgang i årets løb -1.916 -841 -2.757

Kostpris 31. december 2019 0 3.688 3.688

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 0 3.688 3.688
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t.kr. 2019 2018

11 Selskabskapital

Selskabskapitalen er fordelt således:

Aktier, 21.026 stk. a nom. 1.000,00 kr. 21.026 21.026

21.026 21.026

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Virksomhedens selskabskapital har uændret været 21.026 t.kr. de seneste 5 år.

12 Langfristede gældsforpligtelser

t.kr.
Gæld i alt

31/12 2019
Afdrag

næste år
Langfristet

andel
Restgæld
efter 5 år

KommuneKredit 122.241 2.690 119.551 108.332
Overdækning 5.050 5.050 0 0
Anden gæld 657 0 657 0

127.948 7.740 120.208 108.332

Af selskabets samlede gæld til KommuneKredit vedrører 51.211 t.kr. vandforsyningen og 71.030 t.kr.
spildevandsforsyningen.

Af selskabets samlede overdækning vedrører 1.893 t.kr. tømningsordningen, og 3.157 t.kr.
spildevandsforsyningen.

Langfristet anden gæld vedrører feriepenge til indefrysning.

t.kr. 2019 2018

13 Personaleomkostninger
Lønninger 16.430 15.608
Pensioner 2.556 2.290
Andre omkostninger til social sikring -37 124

18.949 18.022

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 33 32

Vederlag til selskabets direktion og bestyrelse udgør samlet 1.109 t.kr. inkl. pension (2018: 1.091
t.kr.).
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Noter

14 Eventualaktiver

Selskabet har pr. 31. december 2019 ikke indregnede udskudte skatteaktiver på i alt 249.389 t.kr.

Selskabet har pr. 31. december 2019 akkumulerede ikke-indregnede underdækninger vedrørende
vandforsyningen på i alt 914 t.kr. Underdækningen er ikke indregnet, da selskabet ikke forventer at
hæve taksterne for at opkræve underdækningen.

15 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2019.

16 Nærtstående parter

Skive Vand A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Nærtstående part Bopæl/Hjemsted
Grundlag for
bestemmende indflydelse

Skive Kommune Torvegade 10, 7800 Skive Ejer 100 % af aktiekapitalen

t.kr. 2019 2018

17 Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 24.670 3.726

24.670 3.726

18 Reguleringer
Af- og nedskrivninger 47.766 47.189
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver 4.241 12.362
Finansielle poster, netto 2.491 1.670
Regulering af lovbestemt opkrævningsret 0 179.715
Udskudt skat 0 -179.715
Over-/underdækning -3.050 -767

51.448 60.454

19 Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger 28 -387
Ændring i tilgodehavender -2.802 -3.657
Ændring i kortfristet gæld 3.991 4.622

1.217 578
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