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Årsrapport 2020

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Skive Vand A/S for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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 17. maj 2021
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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Årsrapport 2020

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 2020,
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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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.
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Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 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 17. maj 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Vangsø Ørts Morten Østerkjærhus
statsaut. revisor
mne42774

statsaut. revisor
mne45930
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Årsrapport 2020

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 EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C
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Årsrapport 2020

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

t.kr. 2020 2019 2018 2017 2016

Hovedtal

Nettoomsætning 105.887 116.147 -77.425 280.617 103.863
Bruttoresultat 28.106 37.857 -156.220 204.060 28.143
Resultat af primær drift 21.410 30.824 -162.716 195.901 19.380
Finansielle poster -832 -2.491 -1.670 -2.081 -1.301
Årets resultat 17.198 24.670 3.726 7.145 7.494

Anlægsaktiver 1.549.576 1.528.470 1.497.910 1.674.926 1.488.081
Omsætningsaktiver 26.933 42.372 50.807 48.524 24.280
Aktiver i alt (balancesum) 1.576.509 1.570.842 1.548.717 1.723.450 1.512.361
Egenkapital 1.435.502 1.418.304 1.393.634 1.389.908 1.382.763

Pengestrømme fra driftsaktiviteten 66.124 74.844 63.088 51.983 59.865
Pengestrømme til investerings-

aktiviteten -72.825 -85.323 -62.273 -62.114 -92.923
Heraf til investering i materielle

anlægsaktiver -72.825 -85.323 -62.273 -62.114 -92.923
Pengestrømme fra finansierings-

aktiviteten -2.690 -2.646 -2.599 38.530 20.966
Pengestrøm i alt -9.391 -13.125 -1.784 28.399 -12.092

Nøgletal

Overskudsgrad  %14,4  %23,4  %225,1  %67,3  %8,5
Bruttomargin  %26,5  %32,6  %201,8  %72,7  %27,1
Soliditetsgrad  %91,1  %90,3  %90,0  %80,6  %91,4
Egenkapitalforrentning  %1,2  %1,8  %0,3  %0,5  %0,5

Gennemsnitligt antal fuldtidsbe-
skæftigede 32 33 32 36 37

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 2020 

 

 

 

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 

sikres høj sundhed og hygiejne samt et rent og godt vandmiljø.  

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

Coronaen har også påvirket Skive Vand. Der er indført særlige retningslinjer for at reducere risiko for 

spredning af Corona virus. Medarbejdere som har mulighed for at arbejde hjemmefra, har gjort dette. 

Coronasituationen har ikke haft nævneværdig indflydelse på produktiviteten. 

Bestyrelsen 

På generalforsamlingen den 26. maj 2020 var der genvalg til Betina Bugge, Søren Hylleberg Sørensen 

og Lone Knudsen som alle var på valg.  

Betina Bugge blev genvalgt som formand. 

 
Skive Kommune 

Skive Vand bistår Skive Kommune med udarbejdelse af forslag til Spildevandsplan for at sikre at der er 

sammenhæng mellem Spildevandsplanen og Skive Vands anlægsbudgetter. Ved dette samarbejde 

kommer viden og kompetencer fra begge parter i spil til fælles gavn. 

Der er afholdt 5 formelle samarbejds- og koordineringsmøder mellem ledende medarbejdere fra Skive 

kommune og Skive Vand. På møderne behandles specielle enkeltsager og parternes langsigtede ønsker 

og mål. Normalt afholdes der ca. 10 årlige møder, men corona epidemien har reduceret antallet af 

møder. 

Skive Kommunes ejerstrategi for Skive Vand er revideret efter høring hos Skive Vand og Teknisk 

Forvaltning. Der er foretaget mindre justeringer i ejerstrategien som er gældende de kommende 4 år. 

Ejerstrategien blev godkendt af Byrådet den 15. december 2020. 

Foranlediget af massiv presseomtale af kloakoverløb til Øresund i Københavnsområdet inviterede Teknik 

og Miljøudvalget i juni måned Skive Vands formand, næstformand og direktør til at orientere om 

kloakoverløb i Skive Kommune, samt redegøre for hvilke tiltag selskabet arbejder med for at reducere 

de fremtidige overløb til åer og vandløb. 



 

8 
 

Mødet gav udvalget et indblik i hvorledes kloaknettet er opbygget og hvorfor der er overløb, samt 

hvorfor overløb ikke kan fjernes på kort sigt. Overløbene sker ved kraftig regn og består spildevand og 

regnvand, hvor hovedparten af vandet er regnvand. 

Det blev ligeledes oplyst, at processen med at fjerne overløbene er en fælles prioriteringsopgave for 

Skive Kommune og Skive Vand. Viden og kompetencer fra begge parter skal anvendes for at få 

prioriteret de projekter, der samlet giver mest miljø for pengene. Begge parter har tillid til, at vi i 

fællesskab får prioriteret de løsninger der er bedst for borgerne. 

 

Overløbsbygværk ved Sdr. Boulevard i Skive. Bygværket er en indbygget  

”sikkerhedsventil” i kloaknettet som anvendes ved kraftig regn. 

 
Energi og Bæredygtighedsstrategi og FNs verdensmål 

Skive Vand søger at understøtte Skive Kommunes Energi og Bæredygtighedsstrategi hvor det er muligt 

og giver mening for selskabet.  

Der er i 2021 planlagt et temamøde i bestyrelsen hvor der udvælges et antal verdensmål og delmål som 

selskabet vil have fokus på i den fremadrettede udvikling.  

 

Besøgstjeneste 

Det har desværre ikke været muligt at gennemføre undervisning af skoleelever i samme omfang som 

tidligere, da det blev valgt at indstille undervisningen medio marts 2020 på grund af coronaepidemien. 

Frem til nedlukningen er der modtaget 9 skoleklasser med 180 elever til undervisning i transport og 

rensning af spildevand. Undervisningen afsluttes med rundvisning på Skive Renseanlæg. 

Skive Vandværk har haft besøg af 7 skoleklasser med 128 elever som har fået undervisning i hvorledes 

grundvandet dannes og beskyttes samt behandles på vandværket, så det er egnet som drikkevand. 

I 2020 modtog i alt 308 elever undervisning mod 1.025 elever i 2019. 

 

Drikkevand 
Miljøstyrelsen har i 2020 undersøgt 263 vandboringer fordelt over hele landet for 415 forskellige 

pesticid stoffer der kan være nedsivet til grundvandet. I undersøgelsen indgik 3 af Skive Vands boringer 

og der blev ikke fundet nye ukendte stoffer i boringerne. Miljøstyrelsens undersøgelse betyder at der er 

blevet tilføjet yderligere 6 stoffer til den obligatoriske analyse af boringers vandkvalitet, så der nu også 

skal analyseres for 45 pesticidstoffer. 
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Der er udarbejdet et nyt regulativ for vandforsyningen til afløsning af regulativet fra 2010. Formålet 

med et regulativ er at formidle klare og præcise leveringsbetingelser til forbrugerne og på den måde 

undgå uenigheder og konflikter.  

Regulativet er en samling af lovbaserede forpligtelser, normer, praksis, politiker og erfaring for 

vandværksdrift og nye tendenser indenfor vandbranchen. Regulativet er godkendt af byrådet i 

november 2020. 

Ved de obligatoriske analyser af vandet fra boringer, vandværker og fra ledningsnettet er der ikke været 

overskridelser af grænseværdierne. 

Der er i alt udført 99 analyser af vandkvaliteten i 2020. 

Boringsnære beskyttelsesområder – BNBO 

For at beskytte drikkevandet besluttede Folketinget i januar 2019 at kommunerne inden udgangen af 

2022 skal have foretaget vurdering af behovet for indsatser og gennemført disse ved hver enkelt 

drikkevandsboring. Beskyttelsen kan for eksempel ske ved indgåelse af dyrkningsrestriktioner mod 

økonomisk kompensation til lodsejeren eller opkøb af jorden. Omkostningerne til beskyttelsen skal 

afholdes af den enkelte vandforsyning. 

 

 
Boring tilhørende Selde vandværk. Rød streg markerer BNBO området.  

Grøn streg markerer forslag til område med dyrkningsrestriktioner. Blå streg er skel. 

 

Før vurdering af indsatserne kan igangsættes skal der foretages supplerende beregninger af hver enkelt 

BNBO. Beregningerne skal foretages af Miljøstyrelsen og er endnu ikke afsluttet. 

 

Vandboringer 

Ud fra vandanalyser vurderes det løbende hvilken teknisk stand boringen er i og om vandkvaliteten fra 

boringen er tilfredsstillende. På Fur er de 2 boringer på vandværksgrunden i dårlig teknisk stand og 

vandet har et forholdsvis højt indhold at nitrat. Der er derfor etableret 2 nye boringer nordvest for 

vandværket på et areal Skive Vand har erhvervet. De 2 boringer på vandværksgrunden tages ud af drift 

og lukkes. 
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2 boringer på Ørslevkloster vandværk er ligeledes i dårlig teknisk stand og der er derfor søgt efter en 

placering af en ny kildeplads med rigeligt og godt vand. Placeringen er fundet umiddelbart nord for Hald 

by i et nyt skovområde og der er opnået tilladelser til at foretage prøveboringer. En indsigelse, med 

opsættende virkning, mod tilladelsen blev modtaget i høringsperioden har desværre medført at 

prøveboringerne ikke forventes igangsat før i 2022. 

Vandkvalitet 

Drikkevandets kvalitet fra selskabets 9 vandværker og 28 boringer er meget tilfredsstillende og 

overholder alle kvalitetskrav.  

Der er fundet spor af uønskede stoffer i vandet fra enkelte vandværker. De målte koncentrationer er 

langt under grænseværdierne, faktisk er det tæt på den laveste koncentration laboratoriet kan måle. 

Fra Ørslevkloster vandværk er der fundet spor af Chloridazon. Fra Grønning vandværk er der fundet 

spor af DMS. 

I vandet fra Thise vandværk er der fundet spor af Chloridazon, Alachlor og DMS. På sigt er det planen at 

Thise vandværk skal lukkes og området forsynes fra Vihøj vandværk. 

Nyt vandværk i Lem 

Byggeriet af det nye vandværk blev påbegyndt i efteråret 2018 og afsluttet i januar 2020. Herefter er 

værket testet og indkørt. Fra medio april leverede det nye vandværk drikkevandet til kunderne og det 

gamle værk blev lukket og er blevet fjernet i løbet af efteråret. 

Det store område omkring vandværket er ikke længere indhegnet. Der er ryddet op i beplantningen så 

vandværksgrunden nu kan indgå som en del af der rekreative område i den nordlige del af Lem by. 

Anlægsomkostningen for at bygge det nye vandværk er 19,2 mio. kr. 

 

Vandforbrug 

Vandforbruget (Vandsalget) har været på 2.528.411 m3 hvilket er 5,3 % % større end i 2019. 

Det øgede vandsalg kommer fra større forbrug i landbrug og industri. 

 

Vandtab 

Vandtabet, som er forskellen mellem den udpumpede vandmængde fra vandværkerne og den solgte 

vandmængde, har været 5,3 %. 

 

 
 
 

Anlægsarbejder på vandforsyningen 

For at forbedre trykforholdene og forsyningssikkerheden i Balling, Oddense og Greenlab Skive er der 

etableret en ny 6,9 km lang Ø315 forsyningsledning direkte fra det nye vandværk i Lem til 

ledningsnettet i Balling. 
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Der er etableret 1,8 km nye vandledninger og foretaget udskiftning af 4,3 km ledning. 

 

Der er udført anlægsarbejder på ledningsnettet for i alt 7,8 mio. kr. mod 5,0 kr. året før. 

 

Spildevand 

Renseanlæg 

Den sidste etape af renovering og fornyelse af Skive renseanlæg er nu afsluttet med idriftsættelse af et 

nyt forbehandlingsanlæg.  

De første tanker om fornyelse af renseanlægget blev gjort i 2015, fordi store dele af anlægget trængte 

til fornyelse eller renovering. De ældste anlægsdele var fra 1973 og de nyeste fra 1990.  

En renovering er vanskeliggjort af, at renseanlægget er opbygget som et et-strengs anlæg, så der er 

ikke umiddelbart muligt at tage anlægsdele ud af drift uden det giver problemer med rensning af 

spildevandet, hvilket naturligvis ikke er acceptabelt. 

I 2015 blev der af en ekstern rådgiver udarbejdet et renoverings- og fornyelsesprojekt med en beregnet 

omkostning på ikke under 75 mio. kr. 

Med udgangspunkt i fornyelsesprojektet blev det valgt at dele projektet op i mindre etaper og lade det 

daglige driftspersonale være omdrejningspunktet i designprocessen for at sikre, at de daglige 

driftserfaringer og arbejdsmiljø blev indarbejdet. En væsentlig opgave har været at få anlægget opdelt i 

2 separate processtrenge og under hele ombygningen at opretholde fuld rensekapacitet. Det er på 

fornem vis lykkes og betyder at renseanlægget nu er et fuldt moderne 2-strengs anlæg, som er 

højvandssikret med nye el-tavler og SRO-systemer. Samtidig er den hydrauliske kapacitet øget med 15 

%. Anlægget renser spildevandet, så det rensede spildevand kun indeholder 1/3 af de tilladte stoffer i 

henhold til anlæggets udledningstilladelse. 

Omkostningen til hele fornyelsesprojektet af Skive renseanlæg har været 56 mio. kr. 

 

Det nye forbehandlingsanlæg hvor der er lige så meget under jorden som over jorden.  

Til venstre ses det nye beton bassin som erstatter det tidligere bassin som gav lugtgener.  

Til højre sand- og fedtfanget fra 1990 som er ombygget og moderniseret. 

 

 

Anlægsarbejder på ledningsnettet 

Ledningsanlægget er renoveret og udbygget for i alt 25,1 mio. kr. mod 49,4 mio. kr. året før. 
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Viborgvej i Skive og Højslev 

Kloakseparering af Viborgvej i Skive og Højslev er afsluttet. I Højslev er der opkøbt et areal bag 

teglværket langs vandløbet Teglværksgrøften hvor der etableres regnvandsbassiner for at håndtere 

regnvandet fra de separerede områder. I samarbejde med Skive kommune gøres området mere 

attraktivt som rekreativt område med forskellige stiforløb ved regnvandsbassinerne. 

 

Glattrup Bæk 

Arbejdet med færdiggørelse af projektet har været udfordret af store mængder regn i anlægsperioden 

og færdiggørelse af separering på kasernen. Der er få udeståender inden projektet er helt afsluttet. 

Som fin udsmykning har Ålekongen nu fået hjemsted i det nordlige regnvandsbassin. 

 

 
Ålekongen i det nordligste af de 3 regnvandsbassiner ved Glattrup bæk. 

 

Resenvej, Skive 

Kloakseparering og renoveringen af Resenvej i Skive udføres som et fælles projekt mellem Skive 

kommune og Skive Vand. Første etape fra Havnevej mod nord er afsluttet i 2020. Den næste etape er 

påbegyndt primo 2021 ved Åge Nielsens Vej. Der pågår undersøgelser af hvor det er muligt at placere 

regnvandsbassiner i området. Projektet forventes afsluttet i 2022. 

 

Ledningsdrift 

Der har i 2020 været 495 driftshændelser (mod 446 hændelser i 2019) på ledningsnettet, som har 

krævet en aktiv handling af Skive Vand 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 fortove. 

304 pumpestationer er vedligeholdt efter selskabets vedligeholdsplan. 

Der er stadig problemer med engangsklude, hår og lignende, der skylles ud i toilettet og medfører stop 

af pumperne. 

 

Regnvandsbassiner 

Over vinteren 2020/21 er der oprenset 10 regnvandsbassiner.  

Oprensning og vedligeholdelse af selskabets bassiner foregår i vinterhalvåret for at skåne dyre- og 

plante livet så meget som muligt, med samtidig opretholde et fuldt funktionsdygtigt teknisk anlæg.  

Skive Vand ejer og vedligeholder i alt 115 bassiner som fordeler sig med 82 regnvandsbassiner, 27 

fælles bassiner samt 6 spildevandsbassiner. 
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Et nyt regnvandsbassin er under etablering hvor Vindevej i Skive krydser omfartsvejen. Bassinet skal 

håndtere en del af regnvandet fra dele af byområdet når kloaksepareringen påbegyndes i 2021. 

Registrering af regnbetingede overløb fra kloaknettet 

Der er stor fokus på at reducere overløb fra kloaknettet, men der mangler valide data for hvor og hvor 

ofte der er overløb. For at tilvejebringe et solidt beslutningsgrundlag for de kommende indsatser og 

investeringer etableres der måleudstyr på udvalgte overløbsbygværker. Udvælgelsen af bygværker som 

monteres med måleudstyr, sker i samarbejde med Skive kommune. Der er i øjeblikket installeret udstyr i 

18 bygværker og der installeres løbende udstyr i flere bygværker. 

 

Tømningsordningen 

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

Der er i 2020 tømt 5.327 bundfældningstanke af de 6.272 tanke der er tilsluttet ordningen.  Tanke for 

fritidshuse tømmes kun hvert andet år. 

Af de 5.327 tømte tanke er der modtaget 7 klager, svarende til en klageprocent på 0,13. 

 

Afregnet spildevandsmængde 

Den afregnede spildevandsmængde i 2020 er på 1.875.328 m3 svarende til en stigning på 2,7 % i 

forhold til året før. 

 

Vejafvandingsbidrag 

I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg og Skive Vands betalingsvedtægt, godkendt af 

Byrådet i 2019, skal Skive kommune betale et bidrag for afledning af vejvand til selskabets ledningsnet. 

Ved dom i Øster Landsret, afsagt den 6. december 2019, er grundlaget for beregning af bidraget 

ændret. 

Efter det nye grundlag er det udelukkende anlægsudgifter til kloakledninger, bassiner og 

overløbsbygværker der leder vejvand, der kan indgå i beregning af bidraget af det kommunale vejbidrag. 

 

Konsekvensen af dommen er, at det fremtidige vejafvandingsbidrag vil blive mindre i fremtiden. 

Forholdet omkring beregningsmodellen er endnu ikke fuldt afklaret med Skive Kommune. 

 

Økonomisk udvikling i 2020 
Årets resultat er et overskud på 17,2 mio. kr. efter skat mod et budgetteret overskud efter skat på 10,2 

mio. kr. 

Årets resultat anses for tilfredsstillende.  

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 

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 2020, 2019 og 2018 er som følger: 

tkr.        2020       2019        2018 

Årets resultat                                      17.198                24.670       3.726 

Tab ved afgang af materielle anlægsaktiver    6.752      4.241     12.362 

Resultat korrigeret for tab ved afgang  23.950    29.911     16.088 

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.  
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Selskabets overskuds likviditet anbringes på konti i banker, der af staten er udpeget som systemiske 

banker. 

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 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 regulering vedrørende indregnet overdækning. 

Årets resultat efter "hvile i sig selv princippet" viser et underskud på 12.900 tkr. Forskellen til 
årsregnskabet kan vises således: 

     2020      2019      2018     

Resultat før skat ifølge årsregnskab                              14.370 24.670 3.726 

Afskrivninger/tab ved afhændelse 51.539 52.007 59.551 

Investeringer og afdrag -75.515 -87.969 -64.872 

Optagelse af lån 0 0 0 

Regulatorisk over-/underdækning -3.294 -3.050 -767     

Hvile i sig selv (overdækning) -12.900 -14.342 -2.362     
 

 

Overholdelse af indtægtsrammen 

Efter den nye vandsektorlov er 2020 det fjerde år hvor Forsyningssekretariatet har fastsat 

indtægtsrammer 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. 

Indtægtsramme 

for 2020 Opkrævet i 2020 Forskel     

Drikkevand 40,1 40,2 -0,1 

Spildevand 75,9 75,9 0,0 

    

Indtægtsrammerne for såvel drikkevand som spildevand er stort set overholdt i 2020.  

Overskridelsen for drikkevand forventes udlignet i fremtidig indtægtsramme.  

 
Takster 

Taksterne i 2020 er uændret i forhold til 2019.  

Taksterne er inden for rammerne i de udmeldte indtægtsrammer for 2020.  

Taksterne i 2021 er også uændret i forhold til 2020. 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. Eventuelle takststigninger anvendes udelukkende til investeringer i drikkevands- og 
spildevandssystemet til gavn for borgere og virksomheder i kommunen.  
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De kommende år 

Ved årsskiftet til 2021 blev et nyt økonomi- og lagerstyringssystem fra Microsoft taget i brug. Systemet 

er integreret til selskabets afregningssystem. Efter en flot indsats fra medarbejderne er indkøring af 

systemet afsluttet med forventning om en række gevinster i det daglige arbejde. 

 

Der vil fortsat ske en løbende renovering af ledningsnet for drikkevand for at sikre 

forsyningssikkerheden. 

 

Det har vist sig, at forsyningsledningen fra Vihøj vandværk til Thise ikke har den kapacitet som 

forventet. Det har vist sig at ledningens dimission og materiale ikke er som angivet på 

tegningsdokumentationen. Det er derfor nødvendigt at etablere en ekstra forsyningsledning fra 

vandværket til Thise i 2021. 

 

Desværre er der ikke sket den udvikling i prisniveau og standardisering af kommunikation til fjernaflæste 

målere som forventet. Udskiftning af de mekaniske vandmålere til elektroniske fjernaflæste vandmålere 

i 2022 og 2023 med planlagt udbud i 2021 er derfor udskudt indtil videre.  

Udviklingen på området følges tæt og der forventes at udføre forskellige test af aflæsningssystemer i 

2021.  

 

Aftalen om beskyttelse af BNBO områderne skal udmøntes af Skive Kommune 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.  

                    

Mange år frem skal der løbende foretages renovering af kloaknettet. Samtidig udtages områder til 

separering af kloaknettet hvor der vil hele tiden være fokus på at reducere overløb fra kloaknettet. 

Montering af udstyr for registrering og rapportering af overløb fra kloaknettet vil fortsætte så der 

derved skabes et godt billede af kloaknettets funktion og kapacitet. 

 

I 2021 år vil arbejdet med separering af Resenvej i Skive fortsætte. Separeringsprojekter vil blive 

påbegyndt i den nordlige del af Brårupvej i Skive, den vestlige bydel af Skive i området nord for 

Holstebrovej samt i dele af Jebjerg by. 



Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note t.kr. 2020 2019

2 Nettoomsætning 105.887 116.147
12,3 Produktions- og distributionsomkostninger -77.781 -78.290

Bruttoresultat 28.106 37.857
12,3 Administrationsomkostninger -6.696 -7.033

Resultat af primær drift 21.410 30.824
Andre driftsindtægter 916 948

4 Andre driftsomkostninger -7.124 -4.611

Resultat før finansielle poster 15.202 27.161
5 Finansielle indtægter 1.764 695
6 Finansielle omkostninger -2.596 -3.186

Resultat før skat 14.370 24.670
7 Skat af årets resultat 2.828 0

Årets resultat 17.198 24.670
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Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr. 2020 2019

AKTIVER
Anlægsaktiver

8 Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger 49.613 45.422
Produktions- og distributionsanlæg 1.433.347 1.406.178
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3.823 3.344
Materielle anlægsaktiver under udførelse 59.284 69.838

1.546.067 1.524.782

9 Finansielle anlægsaktiver
Opkrævningsret, tjenestemandspensionsforpligtelser 3.509 3.688

3.509 3.688

Anlægsaktiver i alt
1.549.576 1.528.470

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer 4.414 4.136

4.414 4.136

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.072 21.438
Tilgodehavende hos Skive Kommune 0 43
Tilgodehavende selskabsskat 3.968 0
Andre tilgodehavender 4.114 1.046
Periodeafgrænsningsposter 632 585

16.786 23.112

Likvide beholdninger 5.733 15.124

Omsætningsaktiver i alt 26.933 42.372

AKTIVER I ALT 1.576.509 1.570.842
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Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr. 2020 2019

PASSIVER
Egenkapital

10 Selskabskapital 21.026 21.026
Reserve for opskrivninger 267.250 280.764
Overført resultat 1.147.226 1.116.514

Egenkapital i alt 1.435.502 1.418.304

Hensatte forpligtelser
Tjenestemandspensionsforpligtelser 3.509 3.688

Hensatte forpligtelser i alt 3.509 3.688

Gældsforpligtelser
11 Langfristede gældsforpligtelser

KommuneKredit 116.815 119.551
Anden gæld 0 657

116.815 120.208

Kortfristede gældsforpligtelser
11 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 2.736 7.740

Overdækning 1.756 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.981 18.459
Gæld til Skive Kommune 1.359 0
Anden gæld 5.851 2.443

20.683 28.642

Gældsforpligtelser i alt 137.498 148.850

PASSIVER I ALT 1.576.509 1.570.842

1 Anvendt regnskabspraksis
13 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
14 Eventualaktiver
15 Sikkerhedsstillelser
16 Nærtstående parter
17 Resultatdisponering
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Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

Note t.kr. Selskabskapital
Reserve for

opskrivninger
Overført
resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2020 21.026 280.764 1.116.514 1.418.304
17 Overført via resultatdisponering 0 0 17.198 17.198

Tilbageførsel af opskrivningshenlæggelse 0 -13.514 13.514 0

Egenkapital 31. december 2020 21.026 267.250 1.147.226 1.435.502
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Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

Note t.kr. 2020 2019

Årets resultat 17.198 24.670
18 Reguleringer 46.249 51.448

Pengestrømme fra primær drift før ændring i driftskapital 63.447 76.118
19 Ændring i driftskapital 4.649 1.217

Pengestrømme fra primær drift 68.096 77.335
Renteindbetalinger m.v. 624 695
Renteudbetalinger m.v. -2.596 -3.186

Pengestrømme fra driftsaktivitet 66.124 74.844

Køb af materielle anlægsaktiver -72.825 -85.323

Pengestrømme til investeringsaktivitet -72.825 -85.323

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser -2.690 -2.646

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -2.690 -2.646

Årets pengestrøm -9.391 -13.125
Likvider 1. januar 15.124 28.249

Likvider 31. december 5.733 15.124

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.
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Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Skive Vand A/S for 2020 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

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af omsætning valgt IAS 11/IAS 18.

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.

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), såfremt den
forventes opkrævet. Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb indtægtsrammen for vand og
spildevand samt tømningsordning, indregnes forskellen i balancen som en forpligtelse (overdækning).

Nettoomsætningen korrigeres med en eventuel over- eller underdækning.

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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Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

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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Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

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.

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehavender valgt IAS
39.

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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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 og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes
tillikvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Segmentoplysninger

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

t.kr.
Vand-

forsyning Spildevand
Tømnings-

ordning I alt

2020

Opkrævet hos forbrugere 24.531 75.217 2.845 102.593

Over-/underdækning 0 3.158 136 3.294
Nettoomsætning 24.531 78.375 2.981 105.887

Produktionsomkostninger -7.003 -13.377 -2.981 -23.361
Distributionsomkostninger -8.370 -46.050 0 -54.420

Administrationsomkostninger -2.339 -4.357 0 -6.696
Resultat af andre driftsposter -436 -5.772 0 -6.208

Resultat før finansielle poster 6.383 8.819 0 15.202
Andre finansielle indtægter 1.352 412 0 1.764
Andre finansielle omkostninger -1.090 -1.506 0 -2.596

Resultat før skat 6.645 7.725 0 14.370
Skat af årets resultat 2.828 0 0 2.828

Årets resultat 9.473 7.725 0 17.198

Materielle anlægsaktiver 310.603 1.235.464 0 1.546.067
Aktiver 0 0 0 1.576.509

2019

Opkrævet hos forbrugerne 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 1.570.842
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t.kr. 2020 2019

3 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 44.702 47.766

44.702 47.766

Afskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen i følgende poster:

Produktions- og distributionsomkostninger 44.649 47.367
Administrationsomkostninger 53 399

44.702 47.766

4 Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter tab ved salg eller afgang af materielle anlægsaktiver, herunder
andre driftsmidler med 6.752 t.kr. (2019: 4.241 t.kr.) og øvrige driftsomkostninger vedrørende
sideordnet aktivitet med 372 t.kr. (2019: 370 t.kr.).

t.kr. 2020 2019

5 Finansielle indtægter
Renteindtægter fra Skive Kommune 0 67
Renteindtægter i øvrigt 168 169
Rentegodtgørelse vedrørende skat 1.140 0
Renter fra kreditinstitutter 456 459

1.764 695

6 Finansielle omkostninger
Garantiprovision 478 978
Renter til kreditinstitutter 2.011 2.056
Andre finansielle omkostninger 107 152

2.596 3.186

7 Skat af årets resultat
Regulering af skat vedrørende tidligere år -2.828 0

-2.828 0
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8 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 2020 71.382 1.512.606 14.909 69.838 1.668.735
Tilgang i årets løb 4.676 165 1.293 66.691 72.825
Afgang i årets løb 0 -8.288 0 0 -8.288
Overførsel fra andre poster 906 75.944 395 -77.245 0

Kostpris 31. december 2020 76.964 1.580.427 16.597 59.284 1.733.272

Opskrivninger 1. januar 2020 0 280.765 0 0 280.765
Tilbageførsel af opskrivning på

afhændede aktiver 0 -3.074 0 0 -3.074
Afskrivning på tidligere års

opskrivning 0 -10.440 0 0 -10.440

Opskrivninger 31. december 2020 0 267.251 0 0 267.251

Af- og nedskrivninger
1. januar 2020 25.960 387.193 11.565 0 424.718

Årets afskrivninger 1.391 31.662 1.209 0 34.262
Årets af- og nedskrivninger på

afhændede aktiv 0 -4.524 0 0 -4.524

Af- og nedskrivninger
31. december 2020 27.351 414.331 12.774 0 454.456

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2020 49.613 1.433.347 3.823 59.284 1.546.067

9 Finansielle anlægsaktiver

t.kr.

Opkrævningsret,
tjenestemands-

pensions-
forpligtelser

Kostpris 1. januar 2020 3.688
Afgang i årets løb -179

Kostpris 31. december 2020 3.509

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 3.509
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t.kr. 2020 2019

10 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.

11 Langfristede gældsforpligtelser

t.kr.
Gæld i alt

31/12 2020
Afdrag

næste år
Langfristet

andel
Restgæld
efter 5 år

KommuneKredit 119.551 2.736 116.815 105.395

119.551 2.736 116.815 105.395

Af selskabets samlede gæld til KommuneKredit vedrører 50.097 t.kr. vandforsyningen og 69.454 t.kr.
spildevandsforsyningen.

t.kr. 2020 2019

12 Personaleomkostninger
Lønninger 16.560 16.430
Pensioner 2.451 2.556
Andre omkostninger til social sikring 69 -37

19.080 18.949

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 32 33

Vederlag til selskabets direktion og bestyrelse udgør samlet 1.123 t.kr. inkl. pension (2019: 1.109
t.kr.).

13 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Skive Vand A/S' eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser og
forpligtelser vedrørende indgåede entrepriseaftaler.
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14 Eventualaktiver

Selskabet har pr. 31. december 2020 ikke indregnede udskudte skatteaktiver på i alt 247.709 t.kr.
Skatteaktivet er ikke indregnet i årsregnskabet, idet det er uvist i hvilket omfang, skatteaktivet vil blive
anvendt de kommende år.

Selskabet har pr. 31. december 2020 akkumulerede ikke-indregnede underdækninger vedrørende
spildevandsforsyningen på i alt 6 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 2020.

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

Transaktioner med nærtstående parter

Virksomheden oplyser kun om transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på nor-
male markedsvilkår, jf. lovens § 98 c, stk. 7.

Alle transaktioner er gennemført på normale markedsvilkår.

t.kr. 2020 2019

17 Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 17.198 24.670

17.198 24.670

18 Reguleringer
Af- og nedskrivninger 44.702 47.766
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver 6.837 4.241
Finansielle poster, netto 832 2.491
Skat af årets resultat -2.828 0
Over-/underdækning -3.294 -3.050

46.249 51.448

19 Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger -278 28
Ændring i tilgodehavender 10.294 -2.802
Ændring i kortfristet gæld -5.367 3.991

4.649 1.217
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