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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2020 for Svendborg Forsyning A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og kon-

cernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets og

koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-

gen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 21. april 2021

Direktion      

Ole Steensberg Øgelund

direktør

Bestyrelse      

Niels Christian Nielsen

formand

Per Nykjær Jensen Birger Møller Jensen

Hans Jordan Kroman Claus Bøgeskov Mogensen Arne Knudsen

næstformand

Peer Munk Karl Magnus Bidstrup Jesper Kiel
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Svendborg Forsyning A/S

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af koncernens og

selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i over-

ensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Svendborg Forsyning A/S for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, her-

under anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncer-

nen (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-

re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-

visionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen i

overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere

krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse

regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grund-

lag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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 henhold

til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi

har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne til at

fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt

at likvidere koncernen eller selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre

dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i

overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i

Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som

følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de

enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af

regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 fejlinfor-

mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-

ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om

effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat

drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-

bundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og selskabets evne

til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå-

tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er til-

strækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er op-

nået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog med-
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

føre, at koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan

måde, at der gives et retvisende billede heraf.

 Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller

forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er

ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revi-

sionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler

i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Odense, den 21. april 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Claus Dalager

statsautoriseret revisor

mne26745

Mette Plambech

statsautoriseret revisor

mne34162
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Selskabsoplysninger

Selskabet Svendborg Forsyning A/S

Ryttermarken 21

5700 Svendborg

E-mail: post@vandogaffald.dk

Hjemmeside: www.vandogaffald.dk

CVR-nr.: 33 25 42 88

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Svendborg

Bestyrelse Niels Christian Nielsen, formand

Per Nykjær Jensen

Birger Møller Jensen

Hans Jordan Kroman

Claus Bøgeskov Mogensen

Arne Knudsen, næstformand

Peer Munk

Karl Magnus Bidstrup

Jesper Kiel

Direktion Ole Steensberg Øgelund

Revision PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Munkebjergvænget 1, 3. og 4. sal

5230 Odense M

Pengeinstitut Danske Bank - Finanscenter Fyn

Albani Torv 2-3, 5000 Odense C
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Koncernoversigt

Moderselskab

Svendborg 
Forsyning A/S
Svendborg, 
Danmark
Nom. TDKK 1.100

Konsoliderede 
100%

Svendborg Affald A/S
dattervirksomheder Svendborg, Danmark

Nom. TDKK 1.000

Associerede
100%

Svendborg Forsyningsservice A/S
virksomheder Svendborg, Danmark

Nom. TDKK 500

23,48%
SamAqua A/S
Odense, Danmark
Nom. 1.110

100%
Svendborg Spildevand A/S
Svendborg, Danmark
Nom. TDKK 10.001

100%
Svendborg Vand A/S
Svendborg, Danmark
Nom. TDKK 2.001

100%
Svendborg Ve A/S
Svendborg, Danmark
Nom. TDKK 500

100%
Svendborg Vejbelysning A/S
Svendborg, Danmark
Nom. TDKK 1.000

6



Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

Koncern

2020

TDKK

2019

TDKK

2018

TDKK

2017

TDKK

2016

TDKK

Hovedtal

Resultat

Nettoomsætning 193.024 196.165 193.014 180.036 175.908

Bruttofortjeneste 111.048 113.020 109.465 98.395 97.017

Resultat før finansielle poster 38.419 38.629 36.953 35.667 37.380

Resultat af finansielle poster -16.123 -16.186 -15.901 -15.088 -13.805

Årets resultat 54.246 17.505 16.456 16.103 18.697

Balance

Balancesum 2.142.789 2.083.783 2.061.548 1.970.516 1.952.987

Egenkapital 1.457.741 1.403.496 1.385.990 1.364.744 1.348.641

Pengestrømme

Pengestrømme fra:

- driftsaktivitet 100.970 84.291 66.144 62.942 49.377

- investeringsaktivitet -87.205 -67.609 -66.767 -49.379 -100.288

heraf investering i materielle anlægsaktiver -86.989 -67.933 -64.129 -50.894 -99.594

- finansieringsaktivitet 14.254 -8.257 9.527 2.133 49.004

Årets forskydning i likvider 28.019 8.425 8.904 15.696 -1.907

Antal medarbejdere 78 72 69 72 71

Nøgletal i %

Bruttomargin %57,5 %57,6 %56,7 %54,7 %55,2

Overskudsgrad %19,9 %19,7 %19,1 %19,8 %21,2

Soliditetsgrad %68,0 %67,4 %67,2 %69,3 %69,1
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Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Svendborg Forsyning A/S' hovedaktivitet er at eje kapitalandele i datterselskaberne Svendborg

Forsyningsservice A/S, Svendborg VE A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Vand A/S, Svendborg

Affald A/S og Svendborg Vejbelysning A/S.

Svendborg Forsyning A/S blev stiftet i 2010 som moderselskab for koncernen. 

Svendborg Spildevand A/S modtager og renser al spildevand på renseanlæg og afleder spildevand og

regnvand i kloakerede områder for Svendborg Kommune.

Svendborg Vand A/S producerer og leverer drikkevand i Svendborg Kommune.

Svendborg Affald A/S administrerer afhentning af affald og drift af genbrugsstationer.

Svendborg VE A/S er stiftet med henblik på at opføre, eje og drive energiproducerende anlæg baseret på

vedvarende energikilder. Svendborg VE A/S har været uden væsentlig aktivitet i 2020.

Svendborg Vejbelysning A/S administrer al drift og vedligehold af vejbelysningen i Svendborg Kommune. 

Svendborg Forsyningsservice A/S fungerer som serviceselskab for koncernens øvrige selskaber og har

koncernens 78 medarbejdere ansat.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud 54.246 tkr.

Pr. 31. december 2020 udgør egenkapitalen 1.457.741 tkr. mod 1.403.496 tkr. i 2019.

Koncernen har i 2020 realiseret følgende resultater:

tkr.
Netto-

omsætning

Resultat af 
primær 

drift

Resultat  
før skat

Skat af 
årets 

resultat

Årets  
resultat

Svendborg Forsyning A/S 0 -15 54.255 -11 54.244
Svendborg Forsyningsservice A/S 52.086 2.400 1.612 -356 1.257
Svendborg Affald A/S 58.316 1.147 0 0 0
Svendborg Vand A/S 26.842 5.951 2.799 13.927 16.727
Svendborg Spildevand A/S 98.729 27.811 16.449 18.709 35.158
Svendborg VE A/S 0 -176 -186 41 -145
Svendborg Vejbelysning A/S 9.137 2.363 1.634 -360 1.275
Elimineringer -52.086 0 -54.272 0 -54.272
I alt for koncernen 193.023 39.481 22.293 31.950 54.246

Det er ledelsens forventning, at den positive udvikling i koncernen vil fortsætte de kommende regnskabsår

og bidrage til en stabil takstudvikling. 
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Ledelsesberetning

Der består dog en vis usikkerhed både i forhold til effekten af den statslige regulering, som sektoren er

blevet underlagt og udfaldet af den pågående afklaring af skatteforholdene.

Investeringer:

Koncernen har samlet set foretaget investeringer for 87.205 tkr. i 2020.

Kapitalberedskab:

Koncernen Svendborg Forsyning A/S er velkonsolideret. Soliditetsgraden udgør 68,0%, svarende til en

egenkapital på 1.457.741 tkr. og en balancesum på 2.142.789 tkr. pr. 31. december 2020.

Bestyrelse og direktion:

Søren Kongegaard er fratrådt som bestyrelsesformand den 25. maj 2020 og Niels Christian Nielsen er

udpeget til ny bestyrelsesformand. Samme dato er Karl Magnus Bidstrup udpeget til nyt

bestyrelsesmedlem.

Særlige risici

Serviceselskabets væsentligste driftsrisiko er knyttet til evnen til at efterkomme den koncerninterne

efterspørgsel fra driftsselskaberne.

For vand-, spildevand- og affaldsforsyningen samt vejbelysning består den væsentligste driftsrisiko i evnen

til at have konstant fokus på sikker drift, varen skal leveres 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om

året kombineret med konstant fokus på effektivisering af de interne processer. Desuden er det væsentligt

for forsyningen hele tiden at være på forkant med den teknologiske udvikling inden for administration,

produktion og distribution af koncernens forretningsområder.

Finansielle risici

Selskabet er som følge af sine gældsforpligtelser svagt eksponeret over for ændringer i renteniveauet.

Selskabet er ikke eksponeret over for valutarisici.

Miljøforhold

I ledelsessystemet er der opstillet en række kvalitets- og miljømål, som generelt er overholdt. I

ansvarligheds-rapporten 2020 for Vand og Affald er der en komplet afrapportering af kvalitets- og

miljømål.
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Ledelsesberetning

De kommende års udfordringer

Den nationale regulering af vandsektoren medfører en række økonomiske og miljømæssige udfordringer

omkring anlæggenes udbygning og tilpasninger i forhold til øget krav om drikkevandssikkerhed, dels i

forhold til vandforsyningsanlæggene og dels i forhold til kildepladsbeskyttelser set i lyset af nye pesticid

fund, samt til øget krav om klimatilpasning, ressourcegenanvendelse og badevandskvalitet.

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi blev indgået den 16. juni 2020. Ny

affaldsbekendtgørelse per 24. december 2020 stiller bl.a. krav om indsamling af 10 fraktioner per 1. juli

2021. Hertil kommer en række lovmæssige ændringer i organiseringsform mv. De nye nationale krav og

kommende EU-krav forudsætter, at der fortsat arbejdes med at udvikle tiltag og ordninger. 

Det vurderes, at Svendborg Forsyning A/S er godt forberedt til ovenstående udfordringer.

Samfundsansvar

Selskabet har indført politikker indeholdende interne retningslinjer, målsætninger og strategier, hvorefter

der målrettet arbejdes med at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og således at miljø og klimamæssige

forhold tænkes ind i selskabets processer.

Selskabet omsætter sine politikker til handling gennem indførelse af ledelsessystemer og kontrolsystemer

som opfølgning på arbejdsprocessen. Selskabet har certificeret sine ledelsessystemer og foretager løbende

en evaluering, der systematisk gennemgår implementeringen af politikkerne.

Udviklingsaktiviteter i koncernen

Svendborg Forsyningsservice A/S

Det fælles vandsamarbejde:

Svendborg Forsyningsservice A/S ejer 23,4 % af et fælles serviceselskab SamAqua A/S, der leverer ydelser

inden for IT, indkøb og HR. Selskabet blev i 2012 stiftet sammen med Vandcenter syd A/S og Middelfart

Spildevand A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S, ejerkredsen er siden stiftelsen vokset til i alt 14

forsyninger.

Selskabet har igangsat en række tværgående udviklingsprojekter, hvoraf større og væsentlige aktiviteter er

oplistet i det nedenstående: Der henvises desuden til søsterselskabernes årsrapporter for områdespecifikke

udviklingsaktiviteter:

-Covid19 ændrede en lang række arbejdsrutiner for hele virksomheden. Driften har arbejdet isoleret og i

mindre grupper gennem stort set hele 2020, og de administrative medarbejdere har arbejdet hjemmefra i

størst muligt omfang i godt halvdelen af 2020. Godt hjulpet af opdateret IT-teknologi har vi stort set

opretholdt normal produktion.

-Gennemført to årlige eksterne efterprøvninger af ledelsessystemet og certificeret efter; Fødevaresikkerhed

(ISO 22000:2005), kvalitet (ISO 9001: 2015), miljø (ISO 14001:2015) og arbejdsmiljø (ISO 18001:2008).   
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Ledelsesberetning

-Der er arbejdet med brugen af Power-BI til endnu mere effektiv analyse af både driftsdata og økonomiske

data i et Data Warehouse.

-Ændringerne som følge af fælles SamAqua udbud på forbrugsafregningssystem (FAS) har været under

implementering. Ny forbedret site under ”min forsyning” er etableret til gavn for kunderne, så forbrug,

analyser og regninger kan tilgås online.

-Gennemført analyser og tilretninger at processer, privatlivspolitikker og databehandleraftaler mv i

relation til persondataforordning (GDPR). 

-Implementeret en række tiltag til forbedring af IT-sikkerhed.

Svendborg Spildevand A/S

Selskabet har løbende arbejdet med at optimere de administrative og driftsmæssige processer. En lang

række udviklingsaktiviteter er igangsat og de tværgående aktiviteter er beskrevet i årsrapporten for

Svendborg Forsyningsservice A/S. De væsentligste specifikke aktiviteter for Svendborg Spildevand A/S er

oplistet i det nedenstående:

-Kloaknettet er udvidet med cirka 4,2 km, og der er etableret 2 minipumpestationer.

-Der er byggemodnet 165 parcelhusgrunde.

-Der er renoveret 1,3 km hovedkloakledninger og to pumpestationer.

-I 2020 har 23 ejendomme etableret private LAR-anlæg, og dermed frakoblet regnvandet fra

kloaksystemet. 

-Der er etableret 2 nye regnvandsbassiner.

-Ny spildevandsplan 2020 – 2031 blev i juni 2020 godkendt af Svendborg Kommune.

-Udbud efter partneringsmodel af ny hovedpumpestation er gennemført.

Svendborg Affald A/S

Selskabet har løbende arbejdet med at optimere de administrative og driftsmæssige processer. En lang

række udviklingsaktiviteter er igangsat og de tværgående aktiviteter er beskrevet i årsrapporten for

Svendborg Forsyningsservice A/S. De væsentligst specifikke udviklingsaktiviteter for Svendborg Affald A/S

er oplistet i det nedenstående:

-Udrulning af de nye affaldsordninger med i alt 47.000 spande skete fra september til december 2020. 

-De nye ordninger forventes at øge genanvendelse for husholdningsaffald fra 37% til ca. 55%. 

-Der er udarbejdet et økonomisk og teknisk grundlag for et evt. fælles fynsk eftersorteringsanlæg.

Afrapporteringen viste, at et eftersorteringsanlæg kan sikre en højere genanvendelse til en lavere

omkostning i forhold til at udrulle yderligere spande. Udredningen fortsætter i en fælles fynsk

arbejdsgruppe. 

-Omlastning af den kildesorterede organiske dagrenovation (KOD) er etableret, og KOD’en afsættes til

pulpning og efterfølgende biogasproduktion. 

-Hal til optimering af mere direkte genbrug er etableret på genbrugsstationen med to afdelinger ”her må
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Ledelsesberetning

du gi” og ”her må du ta”.

Svendborg Vand A/S

Selskabet har løbende arbejdet med at optimere de administrative og driftsmæssige processer. En lang

række udviklingsaktiviteter er igangsat og de tværgående aktiviteter er beskrevet i årsrapporten for

Svendborg Forsyningsservice A/S. De væsentligste udviklingsaktiviteter for Svendborg Vand A/S er

oplistet i det nedenstående:

-Svendborg Vand A/S er recertificeret efter fødevarestandarden ISO 22000:2005. 

-I 2020 er der renoveret 1,7 km ledning og 37 stik. 

-Ledningsnettet er udvidet med 2,1 km ny ledning og 128 nye stik. 

-Samarbejdsaftale om 540 hektar skovrejsningsprojekt blev den 21. september 2020 underskrevet af

Naturstyrelsen, Svendborg Kommune og Svendborg Vand A/S.

-Prøver og analyser til kildesporing er udført i partnerskabet mellem Region Syddanmark, Svendborg

Kommune og Svendborg Vand A/S.

Svendborg Vejbelysning A/S

Selskabet har løbende arbejdet med at optimere de administrative og driftsmæssige processer. En lang

række udviklings- og forbedringsaktiviteter er igangsat. De tværgående aktiviteter er beskrevet i

årsrapporten for Svendborg Forsyningsservice A/S. De væsentligste forbedrings- og udviklingsaktiviteter

for Svendborg Vejbelysning A/S er oplistet i det nedenstående:

-Udskiftet ca.275 stk. energikrævende armaturer til ny LED-belysning.

-Udskiftet 75 gittermaster til nye aluminiums rørmaster.

-De sidste ca. 2,0 km luftledninger (strøm, gadelys) er blevet kabellagt. 

-Det samlede elforbrug var i 2020 på 1,3 mio. kWh og kraftig reduceret fra de ca. 4 mio. kWh som var

forbruget i 2010.

Skattesagen mod vandselskaber (spildevandsselskaber)

Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S har været en del af en skattesag

vedrørende opgørelse af de skattemæssige værdier for anlægsaktiver. Sagen er nu afgjort af

Højesteretsdommen, der har givet vandselskaber ret til, at få de skattemæssige værdier af anlægsaktiver,

værdiansat efter samme principper som de regulatoriske værdier. Dette medfører et skatteaktiv, som

selskabet har valgt ikke at indregne.
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Ledelsesberetning

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets

finansielle stilling
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Koncern Moderselskab

Note 2020

TDKK

2019

TDKK

2020

TDKK

2019

TDKK

Nettoomsætning 1 193.024 196.165 0 0

Produktionsomkostninger 2 -81.976 -83.145 0 0

Bruttoresultat 111.048 113.020 0 0

Distributionsomkostninger -51.010 -50.457 0 0

Administrationsomkostninger 2 -20.557 -21.849 -15 -21

Resultat af ordinær primær drift 39.481 40.714 -15 -21

Andre driftsindtægter -162 156 0 0

Andre driftsomkostninger -900 -2.241 0 0

Resultat før finansielle poster 38.419 38.629 -15 -21

Indtægter af kapitalandele i

dattervirksomheder 0 0 54.272 17.521

Finansielle indtægter 3 345 431 0 0

Finansielle omkostninger 4 -16.468 -16.617 0 0

Resultat før skat 22.296 22.443 54.257 17.500

Skat af årets resultat 5 31.950 -4.938 -11 5

Årets resultat 54.246 17.505 54.246 17.505

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering   

Reserve for nettoopskrivning efter

den indre værdis metode 0 0 54.272 18.256

Overført resultat 54.246 17.505 -26 -751

54.246 17.505 54.246 17.505
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Balance 31. december

Aktiver

Koncern Moderselskab

Note 2020

TDKK

2019

TDKK

2020

TDKK

2019

TDKK

Software 3.999 4.978 0 0

Immaterielle anlægsaktiver 6 3.999 4.978 0 0

Grunde og bygninger 122.715 122.043 0 0

Produktionsanlæg og maskiner 1.792.513 1.748.789 0 0

Andre anlæg, driftsmateriel og inven-

tar 80.756 78.437 0 0

Materielle anlægsaktiver under udfø-

relse 21.641 28.769 0 0

Materielle anlægsaktiver 7 2.017.625 1.978.038 0 0

Kapitalandele i dattervirksomheder 8 0 0 1.457.738 1.403.466

Kapitalandele i associerede

virksomheder 9 270 270 0 0

Finansielle anlægsaktiver 270 270 1.457.738 1.403.466

Anlægsaktiver 2.021.894 1.983.286 1.457.738 1.403.466

Råvarer og hjælpematerialer 3.263 3.360 0 0

Varebeholdninger 3.263 3.360 0 0

Tilgodehavender fra salg og

tjenesteydelser 19.150 8.820 0 0

Tilgodehavender hos tilknyttede

virksomheder 0 0 0 5

Underdækning 1.823 3.172 0 0

Andre tilgodehavender 14.023 8.641 0 0

Tilgodehavender hos

virksomhedsdeltager 4.315 25.905 0 0

Udskudt skatteaktiv 13 5 0 0 15

Tilgodehavende selskabsskat hos

tilknyttede virksomheder 0 0 0 5

Periodeafgrænsningsposter 11 402 704 0 0

Tilgodehavender 39.718 47.242 0 25
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Balance 31. december

Aktiver

Koncern Moderselskab

Note 2020

TDKK

2019

TDKK

2020

TDKK

2019

TDKK

Likvide beholdninger 77.914 49.895 12 16

Omsætningsaktiver 120.895 100.497 12 41

Aktiver 2.142.789 2.083.783 1.457.750 1.403.507
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Balance 31. december

Passiver  

Koncern Moderselskab

Note 2020

TDKK

2019

TDKK

2020

TDKK

2019

TDKK

Selskabskapital 1.100 1.100 1.100 1.100

Reserve for nettoopskrivning efter

den indre værdis metode 0 0 172.358 118.822

Overført resultat 1.456.641 1.402.396 1.284.283 1.283.574

Egenkapital 12 1.457.741 1.403.496 1.457.741 1.403.496

Hensættelse til udskudt skat 13 3.235 35.178 0 0

Hensatte forpligtelser 3.235 35.178 0 0

Kreditinstitutter 479.352 463.888 0 0

Gæld til selskabsdeltagere og

ledelse 31.850 39.323 0 0

Anden gæld 3.618 1.279 0 0

Periodeafgrænsningsposter 95.171 77.735 0 0

Langfristede gældsforpligtelser 14 609.991 582.225 0 0

Kreditinstitutter 14 29.687 23.425 0 0

Leverandører af varer og

tjenesteydelser 28.985 22.020 9 11

Overdækning 2.719 894 0 0

Anden gæld 14 8.308 14.583 0 0

Periodeafgrænsningsposter 14,16 2.123 1.962 0 0

Kortfristede gældsforpligtelser 71.822 62.884 9 11

Gældsforpligtelser 681.813 645.109 9 11

Passiver 2.142.789 2.083.783 1.457.750 1.403.507

Eventualposter og øvrige

økonomiske forpligtelser 19

Nærtstående parter 20

Anvendt regnskabspraksis 21
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Egenkapitalopgørelse

Koncern

Selskabskapital

Reserve for net-

toopskrivning

efter den indre

værdis metode

Overført

resultat I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK

Egenkapital 1. januar 1.100 0 1.402.395 1.403.495

Årets resultat 0 0 54.246 54.246

Egenkapital 31. december 1.100 0 1.456.641 1.457.741

Moderselskab

Selskabskapital

Reserve for net-

toopskrivning

efter den indre

værdis metode

Overført

resultat I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK

Egenkapital 1. januar 1.100 118.822 1.283.573 1.403.495

Øvrige egenkapitalbevægelser 0 -736 736 0

Årets resultat 0 54.272 -26 54.246

Egenkapital 31. december 1.100 172.358 1.284.283 1.457.741
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

Koncern

Note 2020

TDKK

2019

TDKK

Årets resultat 54.246 17.505

Reguleringer 17 32.772 70.015

Ændring i driftskapital 18 30.153 12.751

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 117.171 100.271

Renteindbetalinger og lignende 344 440

Renteudbetalinger og lignende -16.545 -16.420

Pengestrømme fra driftsaktivitet 100.970 84.291

Køb af immaterielle anlægsaktiver -216 -108

Køb af materielle anlægsaktiver -86.989 -67.933

Salg af materielle anlægsaktiver 0 432

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -87.205 -67.609

Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter -23.773 -22.443

Tilbagebetaling af langfristet gæld i øvrigt -7.473 0

Optagelse af gæld til kreditinstitutter 45.500 14.086

Andre reguleringer 0 100

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 14.254 -8.257

Ændring i likvider 28.019 8.425

Likvider 1. januar 49.895 41.470

Likvider 31. december 77.914 49.895

Likvider specificeres således:

Likvide beholdninger 77.914 49.895

Likvider 31. december 77.914 49.895
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Noter til årsregnskabet

Koncern Moderselskab

2020

TDKK

2019

TDKK

2020

TDKK

2019

TDKK

1 Nettoomsætning

Nettoomsætning, indland 196.198 192.610 0 0

Regulering over/underdækning -3.174 3.555 0 0

193.024 196.165 0 0

2 Medarbejderforhold

Lønninger 32.604 30.488 0 0

Pensioner 4.761 4.386 0 0

Andre omkostninger til social sikring 414 453 0 0

Andre personaleomkostninger 682 1.187 0 0

38.461 36.514 0 0

Heraf udgør vederlag til direktion og

bestyrelse 1.379 1.350 0 0

Gennemsnitligt antal beskæftigede

medarbejdere 78 72 0 0

3 Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter 345 431 0 0

345 431 0 0
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Noter til årsregnskabet

Koncern Moderselskab

2020

TDKK

2019

TDKK

2020

TDKK

2019

TDKK

4 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 16.468 16.617 0 0

16.468 16.617 0 0

5 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat 0 0 0 -5

Årets udskudte skat -31.948 4.938 15 0

Regulering af skat vedrørende tidligere

år -2 0 -4 0

-31.950 4.938 11 -5

6 Immaterielle anlægsaktiver

Koncern
Software

TDKK

Kostpris 1. januar 15.167

Regulering til primo 187

Tilgang i årets løb 216

Kostpris 31. december 15.570

Ned- og afskrivninger 1. januar 10.189

Årets afskrivninger 1.382

Ned- og afskrivninger 31. december 11.571

Regnskabsmæssig værdi 31. december 3.999
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Noter til årsregnskabet

7 Materielle anlægsaktiver

Koncern

Grunde og byg-

ninger

Produktionsan-

læg og maski-

ner

Andre anlæg,

driftsmateriel

og inventar

Materielle an-

lægsaktiver un-

der udførelse I alt

TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK

Kostpris 1. januar 165.797 2.141.262 114.905 28.769 2.450.733

Regulering til primo 0 510 248 -288 470

Tilgang i årets løb 0 0 2.620 82.877 85.497

Afgang i årets løb 0 -1.810 -1.817 -31 -3.658

Overførsler i årets løb 3.790 80.200 5.696 -89.686 0

Kostpris 31. december 169.587 2.220.162 121.652 21.641 2.533.042

Ned- og afskrivninger 1. januar 43.754 392.473 36.467 0 472.694

Regulering til primo 0 -598 -55 0 -653

Årets afskrivninger 3.118 37.041 5.625 0 45.784

Tilbageførte ned- og afskrivninger på

afhændede aktiver 0 -1.267 -1.141 0 -2.408

Ned- og afskrivninger 31. december 46.872 427.649 40.896 0 515.417

Regnskabsmæssig værdi 31. december 122.715 1.792.513 80.756 21.641 2.017.625

Moderselskab

2020

TDKK

2019

TDKK

8 Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris 1. januar 1.285.380 1.285.380

Kostpris 31. december 1.285.380 1.285.380

Værdireguleringer 1. januar 118.086 100.566

Årets resultat 54.272 17.520

Værdireguleringer 31. december 172.358 118.086

Regnskabsmæssig værdi 31. december 1.457.738 1.403.466
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Noter til årsregnskabet

8 Kapitalandele i dattervirksomheder (fortsat)

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn Hjemsted Selskabskapital

Stemme- og

ejerandel

Svendborg Affald A/S Svendborg 1.000 %100

Svendborg Forsyningsservice A/ Svendborg 500 %100

Svendborg Spildevand A/S Svendborg 10.001 %100

Svendborg Vand A/S Svendborg 2.001 %100

Svendborg Ve A/S Svendborg 500 %100

Svendborg Vejbelysning A/S Svendborg 1.000 %100

Koncern Moderselskab

2020

TDKK

2019

TDKK

2020

TDKK

2019

TDKK

9 Kapitalandele i associerede

virksomheder

Kostpris 1. januar 270 270 0 0

Kostpris 31. december 270 270 0 0

Værdireguleringer 1. januar 0 0 0 0

Værdireguleringer 31. december 0 0 0 0

Regnskabsmæssig værdi 31.

december 270 270 0 0

Kapitalandele i associerede virksomheder specificeres således:

Navn Hjemsted Selskabskapital

Stemme- og

ejerandel Egenkapital Årets resultat

SamAqua A/S Odense 1.110 %23,48 1.150 0
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Noter til årsregnskabet

Koncern

2020

TDKK

2019

TDKK

10 Underdækning

Saldo primo 3.172 752

Årets regulering -1.349 2.420

1.823 3.172

11 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

12 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 1.100 aktier à nominelt TDKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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Noter til årsregnskabet

Koncern Moderselskab

2020

TDKK

2019

TDKK

2020

TDKK

2019

TDKK

13 Hensættelse til udskudt skat

Hensættelse til udskudt skat vedrører forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier på

immaterielle og materielle aktiver, over-/underdækning, tilslutningsbidrag samt skattemæssige underskud.

Hensættelse til udskudt skat 1. januar 35.178 30.240 -15 -15

Årets indregnede beløb i

resultatopgørelsen -31.948 4.938 15 0

Hensættelse til udskudt skat 31.

december 3.230 35.178 0 -15

14 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er

indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

Kreditinstitutter

Efter 5 år 371.098 348.315 0 0

Mellem 1 og 5 år 108.254 115.573 0 0

Langfristet del 479.352 463.888 0 0

Inden for 1 år 29.687 23.425 0 0

509.039 487.313 0 0

Gæld til selskabsdeltagere og

ledelse

Efter 5 år 31.850 31.850 0 0

Mellem 1 og 5 år 0 7.473 0 0

Langfristet del 31.850 39.323 0 0

Inden for 1 år 0 0 0 0

31.850 39.323 0 0

Anden gæld

Mellem 1 og 5 år 3.618 1.279 0 0

Langfristet del 3.618 1.279 0 0

Øvrig kortfristet gæld 8.310 14.582 0 0

11.928 15.861 0 0
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Noter til årsregnskabet

14 Langfristede

gældsforpligtelser (fortsat)

Koncern Moderselskab

2020

TDKK

2019

TDKK

2020

TDKK

2019

TDKK

Periodeafgrænsningsposter

Efter 5 år 95.171 77.735 0 0

Langfristet del 95.171 77.735 0 0

Inden for 1 år 0 0 0 0

Øvrige periodeafgrænsningsposter 2.123 1.962 0 0

97.294 79.697 0 0

Periodeafgrænsingsposter vedrører primært tilslutningsbidrag fra kunder. Tilslutningsbidragene indtægtsføres

over en periode på 100 år.

Koncern

2020

TDKK

2019

TDKK

15 Overdækning

Saldo primo 894 2.029

Årets regulering 1.826 -1.135

2.720 894
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Noter til årsregnskabet

16 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgøres af modtagne forudbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Koncern

2020

TDKK

2019

TDKK

17 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

Finansielle indtægter -345 -431

Finansielle omkostninger 16.468 16.617

Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg 48.599 48.891

Skat af årets resultat -31.950 4.938

32.772 70.015

18 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger 97 -303

Ændring i tilgodehavender 7.530 5.116

Ændring i leverandører m.v. 22.526 7.938

30.153 12.751
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Noter til årsregnskabet

19 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Koncernselskabernes eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.

Svendborg Vejbelysning A/S har indgået aftaler om køb af el til fysisk levering og vedligeholdelse af

vejbelysningsanlægget frem til 31. marts 2021. Aftalen omkring fysisk levering af el er en fastpriskontrakt.

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb

for skyldig selskabsskat i koncernen udgør TDKK 0. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for

danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabs-

skatter og kildeskatter kan medføre at koncernens hæftelse udgør et større beløb.

20 Nærtstående parter

Grundlag

Bestemmende indflydelse

Svendborg Kommune

Ramsherred 5, 5700 Svendborg

Eneaktionær
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Noter til årsregnskabet

21 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Svendborg Forsyning A/S for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-

lovens bestemmelser  for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Koncern- og årsregnskab for 2020 er aflagt i TDKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Konsolideringspraksis

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Svendborg Forsyning A/S samt virksomheder, hvori moder-

selskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gen-

nem aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen

besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig men ikke bestemmende indfly-

delse, betragtes som associerede virksomheder.

Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostnin-

ger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og

tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres.

Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets

andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncern-

forholdet blev etableret.
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Noter til årsregnskabet

21 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til

køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget

vil tilgå koncernen.

Serviceydelser indregnes i takt med udførelse af den service, som kontrakten vedrører ved anvendelse af

produktionsmetoden, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte serviceydelse. Me-

toden anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på serviceydelsen og færdiggørelsesgraden på

balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger,

vil tilgå koncernen. Som færdiggørelsesgrad anvendes afholdte omkostninger i forhold til de forventede

samlede omkostninger på serviceydelsen.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kost-

prisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, såsom vedlige-

holdelse og afskrivninger m.v. samt drift, administration og ledelse af fabrikker.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gager til salgs- og distributionspersonale,

reklame- og markedsføringsomkostninger samt autodrift og afskrivninger m.v. Afskrivning på goodwill ind-

går tillige i det omfang, goodwill vedrører distributionsaktiviteten.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontorom-

kostninger, afskrivninger m.v. Afskrivning på goodwill indgår tillige med den andel, der vedrører admini-

strationsaktiviteten.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i for-

hold til virksomhedernes hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle

anlægsaktiver.
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Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Udbytte fra associerede virksomheder indtægtsføres i resultatopgørelsen, når de vedtages på generalfor-

samlingen i den associerede virksomhed. Dog modregnes udbytte som vedrører indtjening i den associere-

de virksomhed før modervirksomheden overtog denne i kostprisen for den associerede virksomhed.

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten ”Indtægter af

kapitalandele i dattervirksomheder”.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgø-

relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan

henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske dattervirksomheder. Selskabsskatten fordeles mellem

de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindings-

værdien, hvor denne er lavere. Patenter afskrives over den resterende patentperiode, og licenser afskrives

over aftaleperioden, dog maksimalt 8 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger 30-75 år

Vejbelysningsanlæg 10-30 år

Produktionsanlæg og maskiner 8-100 år
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Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4-50 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,

om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genind-

vindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten “Kapitalandele i dattervirksomheder“ den forholdsmæssige ejerandel af

virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificer-

bare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponerin-

gen til “Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode“ under egenkapitalen. Reserven

reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i

dattervirksomhederne.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes

ved salg i normal drift med fradrag af salgsomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyn-

tagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpema-

terialer og direkte løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkost-

ninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktions-

processen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og

ledelse.
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Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til

pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger ved-

rørende efterfølgende regnskabsår.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabs-

mæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse

af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udlig-

ning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme

juridiske skatteenhed.

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. Ændring i udskudt skat, som følge

af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat ved-

rører poster, der er indregnet i egenkapitalen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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 for betalte aconto-

skatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansiel-

le poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter

i de efterfølgende regnskabsår.

33



Noter til årsregnskabet

21 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finan-

sieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke

kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter

omsætningsaktiver fratrukket kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle

og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri-

stede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider

Likvide midler består af ”Likvide beholdninger”.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Hoved- og nøgletal

Forklaring af nøgletal

Bruttomargin Bruttofortjeneste x 100

Nettoomsætning

Overskudsgrad Resultat før finansielle poster x 100

Nettoomsætning

Afkastningsgrad Resultat før finansielle poster x 100

Samlede aktiver

Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100

Samlede aktiver ultimo
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Forrentning af egenkapital Ordinært resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital
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