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Punkt 0: Overblik
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28.  Gennemgang og godkendelse af årsregnskaber 2016  
 (B)

Alle

29.  Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokol-
 later (B)

Alle

30.  Gennemgang og godkendelse af CSR-rapport 2016
 (B)

Alle

31.  Generalforsamling for netselskaberne i Fors-koncer
 nen (B)

Alle

32.  Orientering af interessenter (B) Alle
33.  Næste møde (O) Alle
34.  Eventuelt (O) Alle

Punkt 0: Overblik
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Julie Hermind har meldt afbud til mødet.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Beslutning for punkt 14: Godkendelse af dagsorden (B)
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Godkendelse af dagsorden (B) Sagsbehandler: BHS

Anbefaling: 
At bestyrelsen godkender dagsordenen.

Punkt 14: Godkendelse af dagsorden (B)
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Bestyrelsen godkendte referatet af mødet den 6. februar 2017.

Beslutning for punkt 15: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)
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Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Sagsbehandler: BHS

Anbefaling: 
At bestyrelsen godkender referatet af bestyrelsesmødet den 06. februar 2017.

Punkt 15: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)
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Formand Asger Kej orienterede om, at formand og direktør har afholdt oplæg for økonomiudvalgene i Holbæk
Kommune og Lejre Kommune og Klima og Miljøudvalget i Roskilde Kommune.

Der har været afholdt møde med ejernes borgmestre om blandt andet fusion af netselskaber,
bestyrelsessammensætning og placering af nyt domicil. Næste møde afholdes 2. maj 2017. Her er blandt andet
vækst for Fors A/S på dagsordenen.

Fyraftensmødet den 30. marts blev aflyst grundet få tilmeldinger.

Adm. direktør Michael Brandt orienterede om, at projektchef Bjørn Nielsen har opsagt sin stilling pr. 31. maj 2017.
Stillingen vil som udgangspunkt ikke blive genbesat ud fra den betragtning, at det i Fors A/S altid overvejes om der
skal ske en ”1:1 udskiftning”, eller om vi skal gøre noget andet, når en medarbejder forlader virksomheden.

Adm. direktør Michael Brandt ser Bjørns afsked som en mulighed for at ”slanke” det øverste ledelsesniveau. Afledt
heraf får kundechef Thomas Hopp og produktionschef Henrik Correll begge titel af direktør. Dette for at skabe
entydighed i hierarkiet internt, så de forskellige direktør-, chef-, og ledertitler harmonerer med den pågældende
persons placering i organisationen. Dette vil desuden afspejle, hvad vore kolleger – som vi normalt sammenligner
os med – kalder niveau 2 (fx BIOFOS A/S, HOFOR A/S og SK Forsyning A/S).

Stabschef Rikke Saltoft orienterer om, at der har været tre arbejdsulykker siden seneste bestyrelsesmøde. Der har
ikke været miljøhændelser.

Beslutning for punkt 16: Gensidig orientering (O)
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Gensidig orientering (0) Sagsbehandler: BHS

Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen og direktionen orienterer hinanden om relevant nyt siden seneste bestyrel-
sesmøde, som ikke behandles under de øvrige punkter på dagsordenen.

Anbefaling: 
At orienteringen tages til efterretning.

Punkt 16: Gensidig orientering (O)
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 17: Drøftelser indledt med forbrugerejede vandværker om
prisen for målerdata (O)

9



Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Side 1 af 1

Drøftelser indledt med forbrugerejede vandværker om 
prisen for målerdata (O)

Sagsbehandler: TH

Sagsresume: 
På bestyrelsesmødet den 17. november 2016 blev bestyrelsen orienteret om, at Fors 
A/S ønsker at arbejde frem mod at betale ens priser for målerdata, som bruges til at be-
regne vore kunders spildevandsforbrug, til forbrugerejede vandværker. 

Sagsfremstilling:
Fors A/S har indledt drøftelser med de forbrugerejede vandværker i vort forsyningsom-
råde om prisen for målerdata. Baggrunden er meget uens priser i forsyningsområdet 
(Roskilde 19, Holbæk 25 og Lejre 32 kr.) samt en landsretsdom om beregning af prisen 
for målerdata. 

Fors A/S har bedt om møder med de tre vandråd i kommunerne, og har holdt møderne 
med vandrådene i hhv. Roskilde og Holbæk. På disse møder har Fors A/S præsenteret et 
prisudspil på ca. 16 kr.

Meldingen fra begge vandråd er, at de har behov for at vide, hvilken pris de andre van-
dråd i forsyningsområdet er indstillet på at acceptere. Derudover var den umiddelbare 
reaktion, at de ikke så nogen anledning til at gå ned i pris ift. den gældende. Der var dog 
også en vis anerkendelse af, at beregningsprincipperne efter landsretsdommen er æn-
dret, hvilket taler for en prisreduktion.

Holbæk Vandråd vil tage kontakt til de øvrige to vandråd med henblik på en intern drøf-
telse mellem de tre om en ny aftale. Det er i den forbindelse aftalt, at Fors A/S sender 
Holbæk Vandråd et oplæg til en revideret kontrakt. 

Retsgrundlag:
Spildevandslovens § 7 stk. 10
Spildevandslovens § 2 stk. 2

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Fors A/S vurdering er, at den kontraktmodel, der anvendes i Lejre og Holbæk er dæk-
kende, og at der udover en regulering af prisen ikke er behov for væsentlige ændringer.

Økonomi:
-

Anbefaling:
At orienteringen tages til efterretning.

Punkt 17: Drøftelser indledt med forbrugerejede vandværker om prisen for
målerdata (O)

10



Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 18: Orientering fra DANVA om status i skattesagen (O)
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Side 1 af 2

Orientering fra DANVA om status i Skattesagen (O) Sagsbehandler: RS

Sagsresume: 
Da vandselskaberne blev udskilt fra kommunerne i 2010 var det med løfte om, at vand-
selskabernes skattebyrde ikke ville stige. Imidlertid medfører den model, som SKAT bru-
ger som grundlag for vandselskabernes skattebetaling, markant lavere afskrivninger på 
vore anlæg, end vi var stillet i udsigt.

Det betyder, at selvom vandselskaberne ikke må tjene penge, så kommer de rent fak-
tisk til at betale skat.

Vand- og spildevandsselskaberne samlede ekstra skatteregning ligger ifølge brancheor-
ganisationen DANVA i omegnen af 25 milliarder kroner. 

For Fors A/S vedkommende står vi over de næste ti år står sandsynligvis med en skatte-
betaling på mellem 100 og 150 millioner kroner, hvis SKAT’s model ikke ændres.

Sagsfremstilling:
DANVA’s bestyrelse har besluttet, at DANVA fastholder dobbeltstrategien med både et 
politisk pres og et domstolsforløb hos Østre Landsret. DANVA har været til møde med 
skatteminister Karsten Lauritzen og har kontakt til Folketingets Forsyningsudvalg.

Status i skattesagen er, at den foreløbige rapport fra syns- og skønsmanden giver DAN-
VA medhold i en række centrale punkter.

Sagen hovedforhandles den 13., 14., 16. og 17. november 2017 i Østre Landsret. Der er 
fem dommere, og der afsiges dom i sagen senest 17. januar 2018. Frist for anke til Hø-
jesteret er senest fire uger senere. Hvis sagen går videre til Højesteret kan der gå yder-
lige et par år, før der er en afklaring.

På baggrund af syns- og skønsmandens rapport, er der interesse i at afsøge, om Skatte-
ministeriet vil være villig til at indgå et forlig. Da der er risiko for, at ministeriet kan tabe 
sagen, vil det måske søge denne løsning, der alt andet lige kan spare vandselskaberne 
yderligere sagsomkostninger, samtidig med at der vil kunne fastlægges lovprincipper, 
som løser sagen en gang for alle.

Et forlig vil have samme effekt som en dom i sagen og principper vil ligge til grund for 
alle andre sager, herunder prøvesagen fra Hvidovre.

EY har udarbejdet en analyse af skatteforhold i vandsektoren med udgangspunkt i rede-
gørelsen til forligspartierne fra Skatteministeriet. Konklusionen er:

 Det indrømmes, at vandsektoren, med SKAT’s afgørelser giver et samlet provenu på 
36 mia. kr.

 Det indrømmes, at vandsektoren allerede de seneste år på kort sigt har betalt ca. 
100 mio. kr. om året. Vandselskaberne mener i den forbindelse, at det er den fakti-
ske skattebetaling, der skal være gældende, og ikke det indbetalte beløb, da det er 
den faktiske skattebyrde, der påvirker prisen.

Punkt 18: Orientering fra DANVA om status i skattesagen (O)
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 Det indrømmes, at de generelle skatteregler for opgørelse af indgangsværdier ikke 
er velegnede for selskaber, der er underlagt et hvile-i-sig-selv princip.

Derudover er der en række misforståelser i analysen, og EY mener, det mest af alt har 
karakter af et forsvarsskrift.

Der gives DANVA’s formandskab og direktør mandat til evt. at indgå forlig i skattesagen. 
Det kan i den forbindelse blive nødvendigt at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmø-
de om skattesagen.

DANVA’s sekretariatet er blevet opmærksom på, at der kan være godtgørelsesmulighe-
der for omkostninger i skattesager. Sekretariatet sikrer, at der sker en nærmere afkla-
ring af godtgørelsesmuligheder for medlemmer med skattesager.

DANVA’s bestyrelse har på baggrund af status besluttet at indstille til generalforsamlin-
gen, at sikre opbakning til at fortsætte dobbeltstrategien og i den forbindelse give be-
styrelsen mandat til – om nødvendigt – at iværksætte opkrævning af et éngangsbeløb 
hos de stemmeberettigede medlemmer til dækning af omkostninger med relation til 
strategien.

Retsgrundlag:
-

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
-

Økonomi:
-

Anbefaling:
At orienteringen tages til efterretning.

Punkt 18: Orientering fra DANVA om status i skattesagen (O)
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Bestyrelsen besluttede, at Fors A/S som hovedregel ikke tildeler sponsorater, og at kun bestyrelsen kan tage
beslutning om at fravige dette princip.

Beslutning for punkt 19: Sponsorater i Fors A/S (B)
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Side 1 af 1

Sponsorater i Fors A/S (B) Sagsbehandler: TH

Sagsfremstilling:
Fors A/S er blevet kontaktet af FC Roskilde om mulighederne for at indgå et sponsorat 
med klubben. Uagtet klubbens størrelse i Roskildeområdet og dermed den eksponering, 
vores firmanavn vil kunne få, er det tanken ikke at indgå i et sponsorsamarbejde med 
klubben.

Fors A/S har ligeledes fravalgt at deltage i et støttearrangement om opførelse af en ny 
sportshal i Kirke Hyllinge.

Retsgrundlag:
Vandforsyningslovens § 52 a, stk. 1
Varmeforsyningslovens § 20

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Fors A/S har stort set monopol på vore ydelser til kunderne og derfor vurderes det at 
den markedsmæssige værdi af sponsorater er så lille, at vi ikke kan bruge kundernes 
penge til det formål. Hertil kommer, at vores forpligtelse til at bruge indtægterne fra 
kunderne på aktiviteter, der giver værdi for virksomheden, er så meget desto større, når 
vore kunder ikke har mulighed for at vælge os fra.

Udover at det ikke giver markedsmæssig værdi for Fors A/S at bidrage med sponsorater 
er der som kommunalt ejet forsyningsselskab juridiske betænkeligheder ved at indgå 
sponsorater. Således må vand-, spildevands- og varmeselskaber kun under ganske sær-
lige forudsætninger indgå aftaler om sponsorater.

For service- og holdingselskaberne i Fors-koncernen gælder, at et sponsorat altid skal 
kunne begrundes ud fra forretningsmæssige eller andre saglige overvejelser for at und-
gå, at sponsoratet betragtes som udlodning til ejerne, hvilket kan føre til bl.a. modreg-
ning i ejernes bloktilskud.

Økonomi:
-

Anbefaling:
At bestyrelsen beslutter, at Fors A/S ikke tildeler sponsorater.

Punkt 19: Sponsorater i Fors A/S (B)
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Bestyrelsen principgodkendte etableringen af det fælles IT-selskab.

Bestyrelsen besluttede at IT-selskabet etableres som et aktieselskab.

Bestyrelsen besluttede at ejerskabet til IT-selskabet fordeles med 1/3 til hver forsyningskoncerns serviceselskab.

Bestyrelsen besluttede at IT-selskabets bestyrelse udgøres af tre medlemmer. Hver forsyningskoncern udpeger et
medlem (den adm. direktør for forsyningens serviceselskab).

Bestyrelsen besluttede at der ikke udbetales honorar til bestyrelsen i IT-selskabet.

Beslutning for punkt 20: Principbeslutning om fælles IT-selskab (B)
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Principbeslutning om fælles IT-selskab (B) Sagsbehandler: RS

Sagsresume: 
Bestyrelsen blev på mødet den 16. september 2017 og den 17. november 2016 oriente-
ret om en tids- og procesplan for etablering af et fælles IT-selskab med Klar Forsyning 
A/S og SK Forsyning A/S. 

Der foreligger nu et oplæg til blandt andet selskabsform, ejerfordeling, styring af sam-
arbejdet samt det videre forløb.

Der lægges op til en ligelig ejerfordeling mellem de tre selskaber. 

På nuværende tidspunkt skal bestyrelsen træffe en principbeslutning om, hvorvidt det 
ønskes, at Fors A/S skal deltage i et forpligtende samarbejde omkring IT med Klar Forsy-
ning A/S og SK Forsyning A/S.

Den endelige beslutning skal træffes på bestyrelsesmødet den 22.-23. august 2017. 

Det skal desuden afklares på ejermødet den 2. maj, hvilken involvering de tre ejerkom-
muner (Holbæk, Lejre og Roskilde) ønsker i processen, jf. ejeraftalen.

Tidsplanen:
 27. april: principgodkendelse
 22.-23. august: Endelig godkendelse
 September/oktober: Evt. politisk godkendelse
 1. november: stiftelse af selskab

Sagsfremstilling:
Der er gennemført en foranalyse af mulighederne for at danne et fælles IT-selskab mel-
lem Fors A/S, KLAR Forsyning A/S og SK Forsyning A/S. På baggrund af foranalysen er der 
udarbejdet nærværende beslutningsgrundlag til brug for bestyrelsernes principgodken-
delse af etablering af et forpligtende samarbejde.

Beslutningsgrundlaget
I det følgende beskrives bl.a. selskabernes udfordringer, de forventede synergier og 
principperne for etableringen af et fælles IT-selskab. 

Formål
Formålet med at danne et fælles IT-selskab til at varetage de tre selskabers IT-opgaver 
er at få samlet og styrket kompetencerne inden for IT-området, at sikre, at IT-systemer 
anvendes optimalt samt optimere og effektivisere indkøb, så selskaberne er bedst mu-
ligt rustet til fremtidens krav både i forhold til IT-løsninger og IT-sikkerhed.

Selskabernes udfordringer
Det er vurderingen, at det er nødvendigt for alle tre selskaber at opruste på IT-området 
for at kunne imødekomme nuværende og fremtidige krav. Dette omfatter dels krav om 
at levere bedre IT-løsninger til kunder og medarbejdere, men handler også om at kunne 
løfte selskabernes niveau for IT-sikkerhed, da det i stadig større grad er forretningskri-

Punkt 20: Principbeslutning om fælles IT-selskab (B)
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tisk, at selskaberne har de fornødne kompetencer til at beskytte sig imod IT-kriminali-
tet. 

Forsyningsbranchen mødes fra lovgivers side med stadigt stigende krav til effektivisering, 
taler det ligeledes for at hente de stordriftsfordele, der kan opnås ved at samarbejde om 
IT. I fremtiden bliver det endnu vigtigere, at IT-systemerne understøtter effektive forret-
ningsprocesser.

IT er ikke en kernekompetence i de tre forsyningsselskaber. Der er kun få interne medar-
bejderressourcer til området, som har den fornødne teoretiske viden. Det gør forsynings-
selskaberne sårbare, og der er stor afhængighed af eksterne IT-leverandører. Leverandø-
rerne har ofte kun i begrænset omfang kendskab til selskaberne og det samlede forret-
ningsområde. Forsyningsselskaberne har derfor ikke de fornødne kompetencer til at sik-
re, at IT-systemerne udnyttes og udvikles, så de mest optimalt understøtter forretnings-
processerne, herunder de løsninger som kunderne efterspørger.

Synergier ved IT-samarbejdet
Foranalysen viser, at det vil være fordelagtigt at etablere et forpligtende samarbejde på 
IT-området mellem de tre selskaber, da der herved kan opnås en kritisk størrelse på IT-
området.

Gennem etableringen af et fælles IT-selskab, som i udgangspunktet varetage samtlige 
IT-opgaver for de tre selskaber, kan der opnås en række synergier i form af styrket fag-
lighed, større fokusering på området og stordriftsfordele.

Det er vurderingen, at IT-selskabet vil kunne give et kvalitetsløft til selskaberne – både i 
opgaveløsningen og i forhold til selskabernes IT-sikkerhed. Denne varetagelse vil kunne 
ske på et mere kvalificeret niveau, end det er tilfældet for forsyningsselskaberne i dag, 
og hvad det er muligt at opnå, når forsyningsselskaberne opererer hver for sig. 

Det vurderes også at ved at løse opgaverne i fællesskab, kan der opnås bedre og billi-
gere løsninger end ellers. Det kan imidlertid ikke forventes, at det medfører en reduk-
tion af omkostningerne i de tre selskaber på kort sigt, da forsyningsselskabernes om-
kostninger til IT forventes at stige i de kommende år. Stigningen i omkostningerne for-
ventes dog at blive reduceret ved de synergier, der opnås ved IT-samarbejdet. 

Følgende fordele forventes at kunne opnås ved IT-samarbejdet gennem styrket faglig-
hed, fokusering og stordrift:
 Højere kundetilfredshed pga. flere og bedre online-løsninger.
 Højere medarbejdertilfredshed pga. bedre IT-løsninger, -support og -uddannelse.
 Højere effektivitet fordi IT-systemerne bedre understøtter forretningsprocesserne 

og via stordrift.
 Højere kvalitet og effektivitet via et styrket samarbejde om udvikling og optimering 

af forretningsprocesserne.
 Mere driftssikre systemer via øget fokusering på IT-drift og -sikkerhed.
 Hurtigere implementering og udvikling af nye løsninger.

Punkt 20: Principbeslutning om fælles IT-selskab (B)
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De økonomiske synergier ved IT-samarbejdet er ikke beregnet på nuværende tidspunkt. 
Ligeledes er der ikke til principgodkendelsen af IT-samarbejdet udarbejdet et budgetfor-
slag for IT-selskabet. Dette arbejde udføres efter principgodkendelsen og vil foreligge i 
forbindelse med den endelige godkendelse af dannelsen af IT-selskabet.

Organisering og selskabsform 
De tre selskabers indkøb af IT-ydelser er i dag så store, at de er udbudspligtige. Det vil 
være vanskeligt at etablere et velfungerende IT-samarbejde, hvis de tre forsyningssel-
skaber hver især er omfattet af denne udbudspligt, og derfor skal sætte deres indkøb af 
IT i udbud med jævne mellemrum. Selskaberne kan dog afløfte udbudspligten ved at an-
vende in-house-reglen i udbudsdirektiverne. Dette kan ske ved, at selskaberne sammen 
ejer et selskab, som leverer IT til selskaberne. Derved overgår udbudspligten til det fæl-
les IT-selskab.

Det er overvejet, hvilken selskabsform der bedst tilgodeser de krav og ønsker, der er til 
samarbejdet om fælles IT-løsninger. Det anbefales, at det fælles IT-selskab etableret 
som et aktieselskab med 1/3 ejerskab til hvert af de tre forsyningsselskabers servicesel-
skaber. A/S-formen anbefales, da det er en simpel og velkendt selskabskonstruktion, 
som rummer de styringsmæssige muligheder, der skal til for at sikre det ønskede sam-
arbejde. 

Med den anbefalede ejerfordeling vil IT-selskabet ikke blive sambeskattet med nogen af 
ejernes andre selskaber. Dette vil medføre en potentiel risiko for, at det fælles IT-sel-
skab kan komme til at betale skat, hvis der skabes overskud ved samhandlen med servi-
ceselskaberne. Det vurderes dog, at det i høj grad er muligt at tilrettelægge samhand-
len mellem IT-selskabet og forsyningsselskaberne, så der ikke skabes store overskud i 
det fælles IT-selskab.

Samarbejdets etablering og ledelsesstruktur
I forbindelse med etableringen af IT-selskabet skal der ligeledes ske overdragelse af de 
medarbejdere, der i dag primært er beskæftiget med IT-området, herunder også til ser-
vicering og drift af SRO-anlæg. Indtil videre er vurderingen, at der er tale om fire til seks 
medarbejdere, der skal overdrages. Lov om virksomhedsoverdragelse finder ikke anven-
delse ved overdragelsen af medarbejderne. Overdragelsen skal derfor ske efter medar-
bejdernes accept.

Det anbefales, at der nedsættes en bestyrelse for det fælles IT-selskab bestående af de 
tre selskabers adm. direktører. Et af de tre bestyrelsesmedlemmer påtager sig i den for-
bindelse formandsposten. Bestyrelsesarbejdet vil være ulønnet. 

Der skal ansættes en IT-chef for IT-selskabet, som samtidig vil blive anmeldt til Erhvervs-
styrelsen som direktør i selskabet. Rekrutteringsprocessen vil blive påbegyndt efter prin-
cipgodkendelse af samarbejdet, mens ansættelse først vil ske efter den endelige god-
kendelse af samarbejdet.

IT-selskabet får behov for administrative ydelser bl.a. til udarbejdelse af budgetter, regn-
skab, lønkørsel, bestyrelsesbetjening samt håndtering af samhandel med selskaberne. 
Det foreslås, at disse ydelser indkøbes fra et af de tre serviceselskaber.

IT-selskabet vil skulle servicere ca. 400 medarbejdere i de tre forsyningsselskaber.

Punkt 20: Principbeslutning om fælles IT-selskab (B)
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Styring af samarbejdet
Det er en forudsætning for et vellykket samarbejde, at medarbejderne i IT-selskabet får 
et godt kendskab til forretningsprocesserne og medarbejderne hos de tre selskaber. Snit-
fladerne mellem selskaberne og IT-selskabet skal beskrives, således at der ikke opstår 
tvivl om, hvem der gør hvad. Anskaffelsen af IT-systemer skal koordineres, så snart sam-
arbejdet påbegyndes, således at risikoen for fejlinvesteringer reduceres.

Der skal etableres en governance-model, der sikrer entydighed om ansvar og roller i for-
bindelse med drift, samkøring, videreudvikling og nyindkøb af IT-systemer.

Samarbejdet vil blive beskrevet og styret via samhandelsaftaler mellem selskaberne og 
IT-selskabet.

Samhandlen skal jf. Vandsektorloven ske til kostpris. Fordelingen af omkostningerne skal 
ske ud fra objektive kriterier, som afspejler den enkelte forsynings træk på ressourcer 
fra IT-selskabet. Samtidigt skal det sikres, at afregningen er nem at administrere. 

Afregningsprincipperne skal understøtte de fælles interesser og må ikke skabe et skævt 
økonomisk forhold mellem selskaberne. 

Den samlede afregning forventes at tage udgangspunkt i følgende tre principper:
 
1. Bidrag til dækning af faste omkostninger (abonnement):

a. Nøgle ud fra antal medarbejdere
b. Nøgle ud fra antal afregnede kunder
c. ”Flad” fordeling med 1/3 til hver 

2. Timepris:
a. Direkte assistance, løn med tillæg af overhead 

3. Styret af særlige behov (f.eks. særomkostninger til affaldsvirksomhed, elforsynings-
virksomhed):
a. Sådanne omkostninger afregnes direkte til de(n) virksomheder, der trækker på 

ydelserne.

Bidraget til dækning af faste omkostninger kan fastsættes ud fra antal medarbejder, an-
tal afregnede kunder og/eller en jævn fordeling med 1/3 til hver. Øvrige fælles omkost-
ninger skal dækkes af den timepris, der skal betales for service og ydelser til den enkel-
te forsyning og skal inkludere et overhead. 

De tre selskaber driver forskellige forsyningsaktiviteter, og bl.a. derfor kan der opstå 
specifikke behov, der ikke nødvendigvis kan opgøres i timer – og derfor med fordel af-
regnes direkte med den rekvirerende forsyning.

Samarbejdet mellem de tre selskaber om det fælles IT-selskab vil blive styret i en ejeraf-
tale. I ejeraftalen skal bl.a. beskrives rammerne for samarbejdet, bestyrelsessammen-
sætning, ind- og udtrædelse af ejere mv.

Punkt 20: Principbeslutning om fælles IT-selskab (B)
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Det videre forløb

Ved bestyrelsernes principgodkendelse af etableringen af det fælles IT-selskab vil der 
blive påbegyndt udarbejdelsen af selskabs- og stiftelsesdokumenterne med henblik på 
fremlæggelse for bestyrelserne for endelig godkendelse af samarbejdet i august/sep-
tember 2017. Det forventes herefter, at det fælles IT-selskab etableres pr. 1. november 
2017.

På ejermødet den 2. maj afklares det, hvorvidt ejerkommunerne ønsker at blive invol-
veret i processen, da de jf.ejeraftalen skal orienteres om ’væsentlige beslutninger i Fors-
koncernen’ – eksempelvis oprettelsen af datterselskaber.

I forbindelse med den endelige godkendelse af samarbejdet vil følgende samarbejds- og 
selskabsdokumenter blive forelagt bestyrelserne:

 Ejeraftale
 Vedtægter
 Forretningsorden for bestyrelsen
 Samhandelsaftale

Hertil kommer stiftelsesdokumenterne.

Der er indgået aftaler med advokatfirmaet Horten og revisionsfirmaet PwC om bistand 
i forbindelse med etableringen af IT-selskabet.

Retsgrundlag:
-

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Fors A/S vurderer at et IT-samarbejde med KLAR Forsyning A/S og SK Forsyning A/S vil 
være en styrkelse, da Fors A/S ikke har kompetencerne til at sikre den strategiske og for-
retningsmæssige udvikling på IT-området.

Det forventes umiddelbart, at omkostninger til IT vil stige i de kommende år, da der skal 
foretages en række investeringer i bl.a. forbedret IT-sikkerhed. Et fælles IT-selskab kan 
medvirke til at reducere disse omkostninger og samtidig sikre en bedre implementering.

Økonomi:
Ved etableringen foretager hvert forsyningsselskab et kapitalindskud på 500.000 kr. Der 
kan efterfølgende ske indskud af selskabernes IT-aktiver, som består af IT-hardware og 
software. Der foretages en værdifastsættelse af IT-aktiverne inden den endelige beslut-
ning om etableringen af IT-samarbejdet, som skal medvirke til at afklare, om IT-aktiver-
ne skal indskydes. Ved indskud af IT-aktiverne kan der opstå behov for yderligere kapi-
talindskud, da selskabernes IT-aktiver kan have meget forskellige værdier.

Anbefaling:
At bestyrelsen principgodkender etableringen af det fælles IT-selskab.

Punkt 20: Principbeslutning om fælles IT-selskab (B)
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At IT-selskabet etableres som et aktieselskab.
At ejerskabet til IT-selskabet fordeles med 1/3 til hver forsyningskoncerns servicesel-
skab.
At IT-selskabets bestyrelse udgøres af tre medlemmer. Hver forsyningskoncern udpeger 
et medlem (den adm. direktør for forsyningens serviceselskab).
At der ikke udbetales honorar til bestyrelsen i IT-selskabet.

Punkt 20: Principbeslutning om fælles IT-selskab (B)
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Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om forrentning af indskudskapital. På baggrund af drøftelsen besluttede
bestyrelsen, at den ønsker at Fors A/S kontakter Roskilde Kommune for en udmelding om, hvorvidt den som ejer
ønsker at fastholde muligheden for at forrente indskudskapitalen. Såfremt denne mulighed ønskes fastholdt ønsker
bestyrelsen, at der udarbejdes scenarier for, hvordan en eventuel forrentning kan anvendes.

Beslutning for punkt 22: Forrentning af indskudskapital (B)
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Forrentning af indskudskapital (B) Sagsbehandler: MIKB

Sagsresume: 
En række varmeselskaber – herunder Fors Varme Roskilde A/S – har ansøgt Energitilsy-
net om ret til at forrente indskudskapitalen og indregne denne forrentning i varmepri-
serne. Indskudskapitalen er defineret som varmeforsyningens værdi pr. 1. marts 1981. 

Der er i februar truffet afgørelse i en sag, hvor EnergiGruppen Jylland A/S har opnået til-
ladelse til at opkræve en forrentning af sin indskudskapital for perioden 2011-17. For-
ventningen er, at Energitilsynet nu går i gang med de øvrige 60 sager baseret på nogle 
generelle principper.

Fors Varme Roskilde A/S er et af de 60 selskaber, som ansøgte Energitilsynet, tilbage i 
2011, om ret til at forrente indskudskapitalen og indregne denne forrentning i varme-
priserne. Værdien opgjorde vi i 2011 til godt 300 mio. kr.

Sagsfremstilling:
Energitilsynet har truffet en principiel afgørelse i sagen om forrentning af indskudskapi-
tal. Afgørelsen medfører, at Fors Varme Roskilde A/S med stor sandsynlighed opnår mu-
lighed for at forrente en indskudskapital og indregne denne forrentning i varmepriser-
ne. Værdien opgjordes i 2011 til godt 300 mio. kr.

Der har efterfølgende været meget debat om konsekvensen af Energitilsynets afgørelse 
– primært med fokus på, at det kan medføre en stor udgift for fjernvarmekunderne. 
Brancheforeningen Dansk Fjernvarme ønsker således at muligheden for forrentning af 
indskudskapital fjernes. Et politisk flertal på Christiansborg har den samme holdning.

Energitilsynet selv har udtalt, at man forventer at træffe afgørelse i halvdelen af de 60 
indkomne ansøgninger om forrentning af indskudskapital i indeværende år. Energitilsy-
net har ligeledes udtalt at man forventer, at selskaber som får godkendt deres ansøg-
ninger vælger at benytte sig af muligheden. Dette ud fra den betragtning at man som 
fjernvarmeselskab ikke ansøger om tilladelse og bruger offentlige ressourcer på en an-
søgningsproces– uden at ville benytte sig af muligheden.

Retsgrundlag:
Varmeforsyningslovens §20 stk. 2
Varmeforsyningslovens §20 stk. 7

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Får Fors Varme Roskilde A/S tilladelse til at kræve forrentning af indskudskapitalen og 
vælges det at udnytte opkrævningsmuligheden, kan et overskud i varmeselskabet ud-
loddes til Holdingselskabet. Det kan give mulighed for anvendelse af provenuet til nye 
aktiviteter. Det bør dog afklares, om det medfører afgiftsbetaling efter 40/60-reglen 
(modregning i ejerkommunens bloktilskud). 

Punkt 22: Forrentning af indskudskapital (B)
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Opgørelsen og tilladelse til indregning af forrentning i priserne vil kunne have betydning 
for størrelsen af et eventuelt salgsprovenu ved salg af selskabet, da køber får mulighed 
til at udnytte indregningen og denne kan værdiansættes i en salgsproces.

I fald Fors Varme Roskilde A/S opnår tilladelse til en rimelig forrentning af indskudskapi-
talen, skal vi sammen med Roskilde Kommune tage stilling til opkrævning og en even-
tuel plan herfor.

Lokalt i Fors A/S forsyningsområde har både S og V i Roskilde i lokalpressen givet udtryk 
for, at man ikke ønsker at benytte sig af muligheden for at forrente indskudskapitalen. 
Derudover har Fors A/S modtaget henvendelser fra nuværende og potentielle kunder, 
som frygter at fjernvarmeprisen kan stige.

Økonomi:
-

Anbefaling:
At bestyrelsen drøfter hvorvidt ansøgningen om tilladelse til forrentning af indskudska-
pital ønskes fastholdt, og at bestyrelsen i forlængelse af drøftelsen inddrager Roskilde 
Kommune for en endelig afklaring.

Punkt 22: Forrentning af indskudskapital (B)
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Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q1.

Beslutning for punkt 23: Projektopfølgning Q1 - Affald (B)

26



Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Side 1 af 2

Projektopfølgning Q1 – Affald (B) Sagsbehandler: BN

Sagsresume: 
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der 
skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, fi-
nansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgnin-
gen, er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning.

Budgetopfølgning på anlægsprojekter:
Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder:

 Udviklingsinvesteringer – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx 
nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering.

 Reinvesteringer – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af 
nedslidning, fx kloakrenoveringer.

 Kundeprojekter – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligti-
get til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjern-
varmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre ind-
tægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2017 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående 
skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store pro-
jekter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning.

Sagsfremstilling:
Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året – dette for at få et jævnt res-
sourceforbrug.

Der investeres samlet for 11,0 millioner kroner i 2017. Dette er en forhøjelse på 1,1 mil-
lioner kroner i forhold til budget. 

De væsentlige projekter, som potentielt kan overskride tid, kvalitet og budget, og som 
derfor rapporteres til bestyrelsen i 2017 er:
 4,0 millioner kroner til første del af projektet om etablering af ny genbrugsplads i 

Tølløse (fortsætter i 2018).
 2,6 millioner kroner til regnvandshåndtering på Tornved Genbrugsplads.
 1,0 millioner kroner til haveaffaldsplads i Nordvestlige del af Holbæk.
 0,6 millioner kroner til etablering af nummerpladescannner på genbrugspladser.

Udvidelsen af budgettet skyldes dels at regnvandshåndteringen på Tornved Genbrugs-
plads er blevet dyrere end forventet (efter et krav fra myndigheden, da pladsafvandin-
gen løber direkte i vandløb) dels at der er forsinkelse på etablering af ny genbrugsplads 
i Tølløse, som følge af udfordringer med arealerhvervelse.

Der har i de tidligere år været opkrævet mere hos kunderne end der er investeret for, 
så merforbruget på 2017 finansieres af denne overdækning.

Punkt 23: Projektopfølgning Q1 - Affald (B)
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Retsgrundlag:
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S.
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen. 
- Lov nr. 1309 af 18/12/2012 Bekendtgørelse om Affald (med efterfølgende revisio-

ner).

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Etableringen af ny genbrugsplads i Tølløse er efter tidsplanen grundet forhandlinger 
med Holbæk Kommune om arealerhvervelse. Dette kan få betydning for den samlede 
anlægstid.

Fremdriften på øvrige projekter er som forventet på nuværende tidspunkt at året.

Økonomi:
Den samlede anlægsøkonomi for affaldsselskabet i Fors-koncernen er:

i mkr. BU 2017 EST 2017 REA ÅTD 2017 Bemærkninger
Udviklingsinvesteringer 0,60 6,88 0,15
Reinvesteringer 9,30 4,10 -
SAMLET ANLÆGSINVESTERINGER 9,9 11,0 0,1

Anbefaling:
At bestyrelsen godkender budgetopfølgning Q1.

Punkt 23: Projektopfølgning Q1 - Affald (B)
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Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q1.

Beslutning for punkt 24: Projektopfølgning Q1 - Vand (B)
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Projektopfølgning Q1 – Vand (B) Sagsbehandler: BN

Sagsresume: 
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal 
tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansi-
eringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen, er 
der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning.

Budgetopfølgning på anlægsprojekter:
Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder:
 Udviklingsinvesteringer – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt 

økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering.
 Reinvesteringer – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af 

nedslidning, fx kloakrenoveringer.
 Kundeprojekter – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligti-

get til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvar-
meudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter 
i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2017 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående 
skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store pro-
jekter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning.

Sagsfremstilling:
Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året – dette for at få et jævnt res-
sourceforbrug.

Der investeres samlet for 29,6 millioner kroner i 2017, dette er i henhold til budget. 

De væsentlige projekter, som potentielt kan overskride tid, kvalitet og budget, og som 
derfor rapporteres til bestyrelsen i 2017 er:
 8,0 millioner kroner til renovering i Roskilde efter UR planen (mange veje).
 4,8 millioner kroner til udskiftning af vandmålere og opsætning af antenner til fjern-

aflæsning.
 2,9 millioner kroner til renovering i Holbæk (Østerled, Munkholmvej og Isefjords Al-

lé).
 2,0 millioner kroner til etablering af vandforsyning på Milen.
 1,0 millioner kroner til renoveringer på Hornsherredsværket.
 0,5 millioner kroner til renovering i Lyndby (Lejre).

Retsgrundlag:
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S.
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen. 
- Lov nr. 469 af 12/06/2009 – Lov om vandsektorens organisering og økonomiske for-

hold Vandsektorloven (med efterfølgende revisioner). 
- Lov nr. 1584 af 10/12/2015 – Bekendtgørelse af lov om vandforsyning (med efterføl-

gende revisioner).   

Punkt 24: Projektopfølgning Q1 - Vand (B)
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Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Fremdriften på projekterne er som forventet på nuværende tidspunkt at året.

Økonomi:
Den samlede anlægsøkonomi for vandselskaberne i Fors-koncernen er:

i mkr. BU 2017 EST 2017
REA ÅTD 
2017 Bemærkninger

Udviklingsinvesteringer 7,3 7,3 1,3
Reinvesteringer 13,3 13,0 0,5
Kundeprojekter 8,9 8,9 0,6

SAMLET ANLÆGSINVESTERINGER 29,6 29,2 2,4

Anbefaling:
At bestyrelsen godkender budgetopfølgning Q1.

Punkt 24: Projektopfølgning Q1 - Vand (B)
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Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q1.

Beslutning for punkt 25: Projektopfølgning Q1 - Varme (B)
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Projektopfølgning Q1 – Varme (B) Sagsbehandler: BN

Sagsresume: 
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der 
skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, fi-
nansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgnin-
gen, er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning.

Budgetopfølgning på anlægsprojekter:
Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder:
 Udviklingsinvesteringer – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx 

nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering.
 Reinvesteringer – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af 

nedslidning, fx kloakrenoveringer.
 Kundeprojekter – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligti-

get til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjern-
varmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre ind-
tægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2017 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående 
skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store pro-
jekter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning.

Sagsfremstilling:
Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året – dette for at få et jævnt res-
sourceforbrug.

Der investeres samlet for 65,8 millioner kroner i 2017, dette er i henhold til budget in-
klusiv budgetforhøjelsen på 9,8 millioner til gaskonvertering i Himmelev som vedtaget 
på bestyrelsesmøde 6 februar 2017. 

De væsentlige projekter, som potentielt kan overskride tid, kvalitet og budget, og som 
derfor rapporteres til bestyrelsen i 2017 er:
 17,8 millioner kroner til gaskonvertering i Himmelev (Knolden, Lundemarken, Høj-

en, Børnehøjen og Himmelev Sognevej).
 29,2 millioner kroner til reinvestering i Roskilde (Klintevej, Bredgade, Rørmosen, 

Solvænget, Dr. Sofiesvej, Industrivej).
 2,3 millioner kroner – udskiftning af fjernaflæste målere og opsætning af antenner.
 4,4 millioner kroner – reinvestering i produktionsanlæg og varmecentraler i Roskil-

de.
 1,1 millioner kroner – hydraulisk analyse og UR plan Jyderup og St. Merløse.

Retsgrundlag:
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S.
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen. 
- Lov nr. 1307 af 24/11/2014 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (med efter-

følgende revisioner).

Punkt 25: Projektopfølgning Q1 - Varme (B)
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Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Fremdriften på projekterne er som forventet på nuværende tidspunkt at året.

Økonomi:
Den samlede anlægsøkonomi for varmeselskaberne i Fors-koncernen er:

i mkr. BU 2017 EST 2017
REA ÅTD 
2017 Bemærkninger

Udviklingsinvesteringer 10,90 6,52 0,3
Reinvesteringer 28,85 33,49 1,6
Kundeprojekter 16,50 27,38 1,3

SAMLET ANLÆGSINVESTERINGER 56,25 65,78 3,2

Budgetudvidelsen på 9,8 millioner kroner er i tilknytning til Himmelev konvertering fra 
Gas til Fjernvarme – og blev godkendt på bestyrelsesmødet 6 februar 2017.

Anbefaling:
At bestyrelsen godkender budgetopfølgning Q1.

Punkt 25: Projektopfølgning Q1 - Varme (B)

34



Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q1.

Beslutning for punkt 26: Projektopfølgning Q1 - Spildevand (B)
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Projektopfølgning Q1 – Spildevand (B) Sagsbehandler: BN

Sagsresume: 
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal 
tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansi-
eringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen, er 
der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning.

Budgetopfølgning på anlægsprojekter:
Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder:
 Udviklingsinvesteringer – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt 

økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering.
 Reinvesteringer – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af 

nedslidning, fx kloakrenoveringer.
 Kundeprojekter – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligti-

get til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvar-
meudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter 
i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2017 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående 
skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store pro-
jekter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning.

Sagsfremstilling:
Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året – dette for at få et jævnt res-
sourceforbrug.

Der forventes investeret samlet for 219,7 millioner kroner i 2017, dette er 7,1 millioner 
kroner over budgettet på 212,1 millioner kroner. Budgetudvidelsen skyldes, at omfanget 
af kundeprojekter er øget med 8 millioner kroner på grund af mange byggemodninger. 

De væsentlige projekter, som potentielt kan overskride tid, kvalitet og budget, og som 
derfor rapporteres til bestyrelsen i 2017 er:
 34 millioner kroner til kloakering Orø (etape 1 + 2).
 17 millioner kroner separatkloakering i Øm.
 13,5 millioner kroner til separatkloakering i Tølløse Øst.
 11 millioner kroner til afskæring af Ågerup til Roskilde.
 10 millioner kroner til udbygning af Viby renseanlæg.
 8,5 millioner kroner til separatkloakering i Undløse.
 8 millioner kroner til kloakering af Milen.
 7,5 millioner kroner til kloakering af Lille Valbyvej (Åbent land).
 2 millioner kroner til Masterplan for separatkloakering i Hvalsø.
 49 millioner kroner til reinvesteringer af renseanlæg og pumpestationer.
 28,8 millioner kroner til byggemodninger.
 21 millioner kroner til reinvestering af ledningsnettet.

Punkt 26: Projektopfølgning Q1 - Spildevand (B)
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Retsgrundlag:
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S.
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen. 
- Lov nr. 469 af 12/06/2009 – Lov om vandsektorens organisering og økonomiske for-

hold Vandsektorloven (med efterfølgende revisioner). 
- LBK nr. 633 af 07/06/2010 – Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spilde-

vandsforsyningsselskaber mv. (med efterfølgende revisioner).    

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
Fremdriften på projekterne er som forventet på nuværende tidspunkt at året.

Økonomi:
Den samlede anlægsøkonomi for spildevandselskaberne i Fors-koncernen er:

i mkr. REA 2016 BU 2017 EST 2017
REA ÅTD 
2017 Bemærkninger

Udviklingsinvesteringer - 126,1 119,9 8,7
Reinvesteringer - 62,4 68,7 3,0
Kundeprojekter - 23,6 31,2 1,9

SAMLET ANLÆGSINVESTERINGER - 212,1 219,7 13,6

Anbefaling:
At bestyrelsen godkender budgetopfølgning Q1.

Punkt 26: Projektopfølgning Q1 - Spildevand (B)
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Bestyrelsen vedtog den fremlagte proces.

Bestyrelsen vedtog den fremlagte dagsorden.

Beslutning for punkt 27: Forberedelse af generalforsamling (B)
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Forberedelse af generalforsamling (B) Sagsbehandler: MIKB

Sagsresume: 
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for 
de i lovgivningen og i vedtægterne fastsatte grænser. Bestyrelsen modtager dagsorde-
nen som er sendt til ejerne. 

Sagsfremstilling:
Processen frem til generalforsamlingen den 16. maj 2017 er:

23.01: Indledende snak i Forretningsudvalget om ønsker til dagsordenen
06.02: Første snak i bestyrelsen om afvikling og ønsker til dagsorden
13:02: Ejermøde og indledende drøftelse af ønsker til dagsordenen
16.02: Udsendelse af mail til ejerkommunerne om ønsker til dagsorden 
07.04: Sidste frist for ejerkommunernes ønsker til dagsorden 
18.04: Fremsendelse af foreløbig dagsorden, bilag og protokollat til ejerkommunerne
27.04: Orientering om dagsorden til generalforsamling for bestyrelsen 
28.04: Fremsendelse af dagsordenspunkter uden bilag til ejerkommuner 
02.05: Ejermøde inden generalforsamling
02.05: Gennemgang af materiale til generalforsamling i Forretningsudvalget
02.05: Sidste frist for udsendelse af dagsorden og bilag til ejerkommuner

Ifølge selskabets vedtægter skal generalforsamlingen som minimum have nedenståen-
de standardpunkter:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Godkendelse af årsrapport
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den god-

kendte årsrapport
- Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse*
- Valg af revisor
- Vederlag til bestyrelsen
- Eventuelt

* Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion indebærer, at bestyrelse og direktion som udgangspunkt er ansvarsfri i forhold til oplysninger, 

som fremgår af selskabets årsrapport. Forudsætningen herfor er naturligvis, at der i al væsentlighed er givet rigtige og fuldstændige oplysninger i 

årsrapporten. Decharge indebærer ikke ansvarsfrihed for bestyrelsens og direktionens beslutninger om andre forhold, som ikke er afspejlet i årsrap-

porten.

Foruden disse standardpunkter har Forretningsudvalget peget på ønsket om at få en 
dialog med ejerne omkring de forbrugerbestyrelsesmedlemmers rolle i bestyrelsen. 

Dette skyldes et ønske om at involvere de forbrugervalgte i de væsentligste beslutnin-
ger i Fors-koncernen. Disse beslutninger træffes i holdingselskabets bestyrelse, hvorfor 
de forbrugervalgte medlemmer i dag har begrænset ejerskab, indflydelse og indsigt i 
den samlede af koncerns forhold.

Hermed kan bestyrelserne i Fors-koncernen reelt arbejde som enhedsbestyrelse (som 

Punkt 27: Forberedelse af generalforsamling (B)
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også bestyrelserne i de tidligere selskaber i Holbæk, Lejre og Roskilde gjorde), hvilket vil 
skabe smidigere beslutningsprocesser i Fors A/S, medføre mindre brug af ressourcer på 
administration, betjening, revision, mv. af flere forskellige bestyrelser i koncernen samt 
som nævnt en øget inddragelse af de kundevalgte bestyrelsesmedlemmer i Fors-kon-
cernen. 

I forbindelse hermed anbefales det, at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer tilby-
des observatørstatus på bestyrelsesmøderne i Fors Holding A/S og Fors A/S. 

I forlængelse heraf er punktet ’Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer’ sat på dagsor-
denen til generalforsamlingen.

Generalforsamling vil blive afholdt på Betonvej 12 4000 Roskilde. De tre borgmestre vil 
repræsentere de tre ejerkommuner. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vil have mulig-
hed for at deltage som gæst. Ejerne skal i de enkelte byråd klart tilkendegive, at beslut-
ningskompetencen på generalforsamlingen er ved de tre borgmestre.

Stabschef Rikke Saltoft vil deltage som dirigent på generalforsamlingen. 

Bestyrelsens beretning vil indeholde et bredt udsnit af, hvilke områder der har været to-
neangivende det sidste år for Fors-koncernen.

Retsgrundlag:
Selskabslovens §76-110.
Vedtægter Fors Holding A/S §8.

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
-

Økonomi:
-

Anbefaling:
At bestyrelsen vedtager den fremlagte proces.
At bestyrelsen vedtager den fremlagte dagsorden.

Punkt 27: Forberedelse af generalforsamling (B)
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• Bilag 27.1_Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A_S
9.0.docx

• Bilag 27.2_Formandens beretning i stikord 3.0.docx

Bilag til Punkt 27: Forberedelse af generalforsamling (B)
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Bestyrelsen gennemgik og godkendte de fremlagte regnskaber for Fors Holding A/S og Fors A/S.

Bestyrelsen tog regnskaberne i de øvrige selskaber i Fors-koncernen til efterretning.

Beslutning for punkt 28: Gennemgang og godkendelse af årsregnskaber 2016 (B)
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Gennemgang og godkendelse af årsregnskaber 2016 (B) Sagsbehandler: CV

Sagsresume: 
Jf. bestyrelsens årshjul gennemgår og godkender bestyrelsen hvert år årsregnskaberne 
på april-mødet.

Sagsfremstilling:
Regnskabsresultater for 2016 gennemgås og regnskaber fremlægges til godkendelse.

Mogens Henriksen fra Deloitte deltager og kommenterer på bestyrelsesmødet.

Retsgrundlag:
Årsregnskabsloven – Lov nr. 738 af 1. juni 2015.

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
-

Økonomi:
-

Anbefaling:
At bestyrelsen godkender regnskaberne for 2016 for Fors Holding A/S og Fors A/S samt 
tager de øvrige regnskaber til efterretning.

Punkt 28: Gennemgang og godkendelse af årsregnskaber 2016 (B)
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• Bilag 28.01 - Årsrapport 2016 - Fors Holding.pdf
• Bilag 28.02 - Fors AS årsregnskab 2016 udkast.pdf
• Bilag 28.03 - Fors Affald Holdbæk 2016, udkast.pdf
• Bilag 28.04 -Fors Grøn energi 2016, udkast.pdf
• Bilag 28.05 -Fors Spildevand Holbæk 2016, udkast.pdf
• Bilag 28.06 -Fors Spildevand Lejre 2016, udkast.pdf
• Bilag 28.07 -Fors Spildevand Roskilde 2016, udkast.pdf
• Bilag 28.08 -Fors Vand Holbæk 2016, udkast.pdf
• Bilag 28.09 -Fors Vand Lejre 2016, udkast.pdf
• Bilag 28.10 -Fors Vand Roskilde 2016, udkast.pdf
• Bilag 28.11 -Fors Varme Holbæk, Jyderup 2016, udkast.pdf
• Bilag 28.12 -Fors Varme Holbæk, St. Merløse 2016, udkast.pdf
• Bilag 28.13 -Fors Varme Roskilde 2016, udkast.pdf

Bilag til Punkt 28: Gennemgang og godkendelse af årsregnskaber 2016 (B)
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Bestyrelsen gennemgik og godkendte revisionsprotokollaterne.

Beslutning for punkt 29: Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollater
(B)
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Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollater 
(B)

Sagsbehandler: CV

Sagsfremstilling:
Revisionsprotokollat er et kommunikationsværktøj, som revisoren benytter til at kom-
munikere med bestyrelsen.

Gennem revisionsprotokollatet kan bestyrelsen holde sig opdateret med, om der er nog-
le indførsler i protokollen, som de skal varetage.

Mogens Henriksen fra Deloitte deltager og kommenterer på bestyrelsesmødet.

Retsgrundlag:
Revisorloven – LOV nr. 468 af 17/06/2008.

Høring:
-
Fors A/S vurdering:
-
Økonomi:
-
Anbefaling:
At bestyrelsen godkender revisionsprotokollaterne 2016 for Fors Holding A/S og Fors 
A/S. 

Punkt 29: Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollater (B)
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• Bilag 29.01 - Protokollat Fors Holding 2016.pdf
• Biag 29.02 - Fors AS Revisionsprotokollat 2016 udkast.pdf
• Bilag 29.3 - Fors Affald Revisionsprotokol til årsregnskabet 2016.pdf
• Bilag 29.4 -Fors Grøn Energi Revisionsprotokol til årsregnskabet

2016.pdf
• Bilag 29.5 -Fors Spildevand Holbæk Revisionsprotokol til

årsregnskabet 2016.pdf
• Bilag 29.6 -Fors Spildevand Lejre Revisionsprotokol til

årsregnskabet 2016.pdf
• Bilag 29.7 -Fors Spildevand Roskilde Revisionsprotokol til

årsregnskabet 2016.pdf
• Bilag 29.8 -Fors Vand Holbæk Revisionsprotokol til årsregnskabet

2016.pdf
• Bilag 29.9 -Fors Vand Lejre Revisionsprotokol til årsregnskabet

2016.pdf
• Bilag 29.10 -Fors Vand Roskilde Revisionsprotokol til årsregnskabet

2016.pdf
• Bilag 29.11 -Fors Varme Jyderup Revisionsprotokol til

årsregnskabet 2016.pdf
• Bilag 29.12 -Fors Varme Roskilde Revisionsprotokol til

årsregnskabet 2016.pdf
• Bilag 29.13 -Fors Varme St. Merløse Revisionsprotokol til

årsregnskabet 2016.pdf

Bilag til Punkt 29: Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollater (B)
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Bestyrelsen gennemgik CSR-rapporten, og havde et par mindre justeringer. Med disse justeringer indarbejdet
besluttede bestyrelsen at godkendte CSR-rapporten 2016.

Beslutning for punkt 30: Gennemgang og godkendelse af CSR-rapport 2016 (B)
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Gennemgang og godkendelse af CSR-rapport 2016 (B) Sagsbehandler: RS

Sagsresume: 
Bestyrelsen for Fors A/S vedtaget en CSR-politik, som senest blev revideret på bestyrel-
sesmødet den 6. februar 2017. 

Sagsfremstilling:
Af Fors A/S CSR-politik fremgår det, at der skal udarbejdes en årlig rapport om selska-
bets CSR-arbejde i det foregående år. Det er ligeledes aftalt med ejerne, at denne rap-
port udgør den årlige skriftlige beretning, som disse – jf. ejeraftalen for Fors A/S – skal 
modtage af selskabet.

Temaet for årets CSR-rapport er ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’, og omhandler 
Fors A/S arbejde med at skabe et fælles fundament i form af strategi, leveregler, ide-
grundlag og vision.   

Retsgrundlag:
ÅRL §99a+b
CSR-politik for Fors A/S

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
CSR-rapporten er revideret af Deloitte som vurderer, at den lever op til ÅRL §99a+b.

Økonomi:
-

Anbefaling:
At bestyrelsen godkender den fremlagte CSR-rapport.

Punkt 30: Gennemgang og godkendelse af CSR-rapport 2016 (B)
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• Bilag 30.01 - CSR-rapport 2017.pdf

Bilag til Punkt 30: Gennemgang og godkendelse af CSR-rapport 2016 (B)
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Bestyrelsen besluttede at formanden deltager som repræsentant for Fors Holding A/S på generalforsamlingen i
koncernens netselskaber og bemyndiges til at stemme på vegne af selskabet.

Beslutning for punkt 31: Generalforsamling for netselskaberne i Fors-koncernen
(B)
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Generalforsamling i netselskaberne i Fors-koncernen 
(B)

Sagsbehandler: RS

Sagsresume: 
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for 
de i lovgivningen og i vedtægterne fastsatte grænser. 

Sagsfremstilling:
Netselskaberne i Fors-koncernen ejes af Fors Holding A/S. Bestyrelsen i Fors Holding A/S 
repræsenterer således ejeren af netselskaberne.

Generalforsamlingen i netselskaberne i Fors-koncernen afholdes den torsdag den 27. 
april klokken 11.30. 

Dagsordenen er som følger:

- Valg af dirigent (B)
- Bestyrelsens beretning (B)
- Godkendelse af årsrapport (B)
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den god-

kendte årsrapport (B)
- Valg af revisor (B)
- Eventuelt (B) 

Retsgrundlag:
Selskabslovens §76-110.
Vedtægterne for selskaberne i Fors-koncernen.

Høring:
-

Fors A/S vurdering:
-

Økonomi:
-

Anbefaling:
At formanden deltager som repræsentant for Fors Holding A/S på generalforsamlingen 
i koncernens netselskaber og bemyndiges til at stemme på vegne af selskabet.

Punkt 31: Generalforsamling for netselskaberne i Fors-koncernen (B)
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• Bilag 31.1 - 2017.04.27 - Dagsorden generalforsamling i Fors-
koncernens netselskaber 5.0.docx

Bilag til Punkt 31: Generalforsamling for netselskaberne i Fors-koncernen (B)
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Bestyrelsen besluttede at åbne dagsordenen. Dog undtaget punkt 21 'Forlig med VEKS om transmissionsledning'.

Beslutning for punkt 32: Orientering af interessenter (B)
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Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Orientering af interessenter (B) Sagsbehandler: BHS

Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen beslutter, om der er punkter på dagsordenen, som skal åbnes. Referat med 
åbne punkter fremsendes til ejerne.

Ledelsessekretariatet udarbejder nyhedsbrev til medarbejderne om de væsentligste åb-
ne punkter, som bestyrelsen har behandlet. 

Anbefaling:
At bestyrelsen beslutter hvilke punkter, der skal åbnes.

Punkt 32: Orientering af interessenter (B)
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning for punkt 33: Næste møde (O)
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www.fors.dk

Næste møde (O) Sagsbehandler: BHS

Sagsfremstilling: 
Næste møde i bestyrelsen afholdes torsdag den 22. juni kl. 17.00 til kl. 20.00. Mødet fin-
der sted hos Fors A/S, Varmerummet, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk.

Punkt 33: Næste møde (O)
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Betonvej 12
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Eventuelt (O) Sagsbehandler: BHS

Sagsfremstilling: 
-

Punkt 34: Eventuelt (O)
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Dato: 30-03-2017
Sagsnr.: S-2017-0433

Ref.: bhs

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Notat

Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A/S

Bestyrelsen i Fors Holding A/S, CVR. nr. 37 35 25 43 ("Selskabet"), indkalder herved til ordinær 
generalforsamling den 16. maj 2017, kl. 10:00, på Betonvej 12, 4000 Roskilde.

Dagsorden for generalforsamling er som følger:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af årsrapport

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte 
årsrapport

5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

6. Valg af revisor

7. Vederlag til bestyrelsen

8. Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer

9. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at stabschef Rikke Saltoft, Fors A/S vælges som dirigent.

Ad 3: Godkendelse af årsrapport

Årsrapporten er vedhæftet, og viser XX.

Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den 
godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår en resultatdisponering som anført i årsrapporten (dvs. overførsel af 
overskud/underskud til næste regnskabsår).

Ad 6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad 7. Vederlag til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at det nuværende vederlag fortsat 
anvendes:

Fors Holding A/S 

 

Formand  200.000 kr.  
Medlem af forretningsudvalg  100.000 kr.  
Menigt medlem    35.000 kr.  
Samlet udgift  715.000 kr.  
Bestyrelsen foreslår, at ovenstående honorar vedtages.

Punkt 27, Bilag 1: Bilag 27.1_Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A_S
9.0.docx



2 / 2

Ad 8. Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer

Ved dannelsen af Fors A/S besluttede ejerkommunerne – jf. vedtægterne i vand- og 
spildevandsselskaberne i Fors-koncernens §11.2 – at de forbrugervalgte 
bestyrelsesmedlemmer i Fors-koncernen skulle vælges på tværs af koncernen i forening, når 
de nuværende seks forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode udløb i januar 2018.  

I forbindelse hermed anbefaler bestyrelsen for Fors A/S, at de forbrugervalgte 
bestyrelsesmedlemmer tilbydes observatørstatus på bestyrelsesmøderne i Fors Holding A/S 
og Fors A/S. Dette skyldes et ønske om at involvere de forbrugervalgte i de væsentligste 
beslutninger i Fors-koncernen. Disse beslutninger træffes i holdingselskabets bestyrelse, 
hvorfor de forbrugervalgte medlemmer i dag har begrænset ejerskab, indflydelse og indsigt i 
den samlede af koncerns forhold.

Hermed kan bestyrelserne i Fors-koncernen reelt arbejde som enhedsbestyrelse, hvilket vil 
skabe smidigere beslutningsprocesser i Fors A/S, medføre mindre brug af ressourcer på 
administration, betjening, revision, mv. af flere forskellige bestyrelser i koncernen samt som 
nævnt en øget inddragelse af de kundevalgte bestyrelsesmedlemmer i Fors-koncernen.

Bestyrelsen anbefaler således:

- At forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer fremadrettet tilbydes observatørstatus på 
bestyrelsesmøderne i Fors Holding A/S og Fors A/S.

- At de nuværende forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i Fors-koncernen tilbydes 
observatørstatus på bestyrelsesmøderne i Fors Holding A/S og Fors A/S frem til deres 
valgperiodes udløb.

Bilag 8.1 – Vedtægter for Fors Vand Holbæk A/S (enslydende vedtægter i de øvrige 
vandselskaber i Fors-koncernen)

Øvrigt

Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt årsrapporten med revisorpåtegning vil blive 
fremlagt til eftersyn på Selskabets adresse senest 14 dage før den ordinære 
generalforsamling.

Punkt 27, Bilag 1: Bilag 27.1_Indkaldelse til generalforsamling i Fors Holding A_S
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Dato: 19-04-2017
Sagsnr.: S-2017-0585

Ref.: bhs

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Notat

Formandens beretning i stikord

Introduktion: Formandens beretning vil fokusere på det arbejde med at skabe et fælles 
fundament for Fors A/S, som har pågået i 2016 som følge af fusionen - udarbejdelse af 
strategi, idegrundlag og leveregler.

Stikord til beretningen:

Tænk nyt, tal klart, skab forandringer: Udarbejdelse af strategi frem mod 2020 med titlen 
’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’ samt 20 strategiske projekter.

Udarbejdelse af leveregler, som er (1) vi skaber forandring gennem engagement, (2) Sammen 
tager vi ansvar for helheden, (3) vi tør udfore det sikre og tør indrømme fejl samt (4) vi har 
det gerne sjovt med en tillidsfuld omgangstone.

Udarbejdelse af idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og effektive 
forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø.

Styr på processerne: ISO-certificering i 2016 sikrer styr på processerne i Fors A/S. 

I Christiansborgs skygge – eller solside? Om udviklingen i forsyningsbranchen, ’McKinsey-
rapporten’ og regeringens forsyningsstrategi.

Høj forsyningssikkerhed til kunderne: Fors A/S har i 2016 brugt de fleste af sine kræfter på at 
sikre vore kunder en stabil forsyning med en høj forsyningssikkerhed nu og i fremtiden. 

Punkt 27, Bilag 2: Bilag 27.2_Formandens beretning i stikord 3.0.docx
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Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedsoplysninger 

Virksomhed 

Fors Holding A/S 

Betonvej 12 

4000 Roskilde  

CVR-nr.: 37352543 

Hjemsted: Roskilde 

Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016 

Telefon: 70202066 

Hjemmeside: http://www.fors.dk/ 

E-mail: fors@fors.dk 

Redegørelser på virksomhedens hjemmeside 

Redegørelse for samfundsansvar: http://www.fors.dk/CSR 

Redegørelse for underrepræsenteret køn: http://www.fors.dk/CSR 

Bestyrelse 

Asger Kej, formand 

Peter Michael Madsen 

Julie Esther Hermind 

Mogens Madsen 

Ole Schack von Brockdorff 

Torben Henning Jørgensen 

Jens Kristian Jensen 

John Harpøth 

Søren Jensen 

Kasper Stecher Nørbjerg 

Leif Ordrup Pedersen 

Direktion 

Michael Brandt, administrerende direktør 

Revisor 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Weidekampsgade 6 

Postboks 1600 

0900 København C 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 

- 31.12.2016 for Fors Holding A/S. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

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

og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af koncernens og 

selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016. 

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Roskilde, den 27.04.2017 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Asger Kej Peter Michael Madsen Julie Esther Hermind 

formand 

Mogens Madsen Ole Schack von Brockdorff Torben Henning Jørgensen 

Jens Kristian Jensen John Harpøth Søren Jensen 

Kasper Stecher Nørbjerg Leif Ordrup Pedersen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejerne i Fors Holding A/S 

Konklusion

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Fors Holding A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 

31.12.2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regn-

skabspraksis, for såvel koncernen som selskabet  samt pengestrømsopgørelse for koncernen. 

Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

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

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og 

koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet”. 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 forplig-

telser i henhold til disse krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet 

som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der som beskrevet i note 1 er usikkerhed 

vedrørende fastlæggelse af datterselskabernes skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver 

og dermed opgørelse og indregning af aktuel og udskudt skat i koncernens vandselskaber. 

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskabet og et årsregnskabet, der giver et retvisende 

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 

som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskabet og årsregnskabet uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og 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 

koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledel-

sen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end 

at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, koncernregnskabet og årsregnskabetsom helhed er uden 

væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 

med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 

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

der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 

Punkt 28, Bilag 0: Bilag 28.01 - Årsrapport 2016 - Fors Holding.pdf



Fors Holding A/S 4

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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 koncernregnskabet og årsregnskabet. 

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

yderligere krav, der er gældende i Danmark, fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skep-

sis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og 

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 be-

svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 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 selskabets interne kontrol. 

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

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

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af 

regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-

bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl 

om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal 

vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i koncernregnskabet og 

årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vo-

res konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-

tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fort-

sætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og 

årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet 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 

revisionskonklusion. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker 

ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse 

ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 

koncernregnskabet og årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at 

indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er herudover 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. 

København, den 27.04.2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Mogens Michael Henriksen 
statsautoriseret revisor 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 
statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesberetning 

2016
t.kr.

2015
t.kr.

Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

Nettoomsætning 643.463 700.151 

Bruttoresultat 232.535 291.341 

Driftsresultat (32.592) 22.574 

Resultat af finansielle poster (16.142) (14.851)

Årets resultat (39.720) 4.637 

Samlede aktiver 6.024.386 5.996.083 

Investeringer i materielle anlægsaktiver 269.677 258.838 

Egenkapital 4.416.393 4.456.647 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 176.104 160.960 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (268.025) (265.697)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 54.922 82.964 

Nøgletal 

Bruttomargin (%) 36,1 41,6 

Nettomargin (%) (6,2) 0,7 

Egenkapitalens forrentning (%) (0,9) 0,1 

Soliditetsgrad (%) 73,3 74,3 

Nøgletal forsyningsområderne 

Antal leverede mængder vandforsyning, m3   4.969.000    4.857.263 

Antal bortledte mængder spildevand, m3    7.841.000    7.789.999 

Antal leverede mængder varme, MWh      414.000       401.930 

Hoved- og nøgletal er beregnet fra 1. januar 2015. Da koncern er etableret regnskabsmæssigt denne data. 

Hvorfor der ikke er sammenligningstal for tidligere år.  

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings 

“Anbefalinger & Nøgletal 2015”. 

Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker 

Bruttomargin (%) Virksomhedens driftsmæssige gearing. 

Nettomargin (%) Virksomhedens driftsmæssige rentabilitet. 

Egenkapitalens forrentning (%)  
Virksomhedens forrentning af den kapital, 
som ejerne har investeret i virksomheden. 

Soliditetsgrad (%)  Virksomhedens finansielle styrke. 

Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning

Årets resultat x 100
Nettoomsætning

Årets resultat x 100
Gns. egenkapital

Egenkapital x 100
Samlede aktiver
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Hovedaktivitet 

Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed samt at varetage dermed be-

slægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder. 

Virksomheden leverer vand og håndterer spildevand i kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde, leverer 

varme i Roskilde og Holbæk, og står desuden i Holbæk for affaldshåndtering.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Fors Holding A/S har for 2016 et samlet underskud på 39.720 t.kr. og en egenkapital på 4.416.393 t.kr. 

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende når der tages hensyn til indregnede regulatoriske over/under-

dækninger. 

Virksomhedens aktiviteter udføres under nogle lovgivningsmæssige rammer, som betyder at virksomhedens 

ydelser prisfastsættes efter ”hvile-i-sig-selv” princippet. Det betyder, at virksomheden ikke må tjene penge 

på sine forsyningsaktiviteter. Over tid skal indtægter og udgifter balancere, og kunden skal alene betale for 

de medgåede omkostninger. 

Fors koncernen blev dannet ved en fusion af forsyningsaktiviteterne i Holbæk, Lejre og Roskilde pr. 1. 

januar 2016. Økonomisk med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for opgø- 

relsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne i koncernselskaberne omfattet af vandsektorlo-

ven svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 

2010. 
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Det er SKAT’s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, som 

fører til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af koncernselskabernes skattemæssige grundlag for 

anlægsaktiver reduceret de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne med 5.926.234 t.kr. Koncernsel-

skaberne har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKAT’s afgørelse til Landsskatte-

retten. 

I fire principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, men 

kritiserede SKAT’s konkrete anvendelse af modellen.  

Koncernselskaberne har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, 

da ledelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med SKAT’s 

ansættelser, herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at koncernsel-

skaberne for nærværende ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for koncernen i form af en 

øget udskudt skat på 672.377 t.kr., der – alt andet lige – over tid kan betyde en skattebetaling af samme 

størrelse.  

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte skatter 

skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse. 

Da aktuel skat indregnes i koncernselskabernes priser via et tillæg eller fradrag til koncernselskabernes 

indtægtsramme, vil en øget skatteforpligtelse eller en regulering af allerede betalte skatter ikke få væsentlig 

indflydelse på koncernens økonomiske stilling. 

Forventet udvikling 

Koncernens forventer i 2017 et underskud på 29.2 mio.kr. før indregning af regulatoriske over-/underdæk-

ninger.   

Særlige risici 

Forretningsmæssige risici

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som der ligger udover hvad der må 

anses for at være almindelige for branchen.  

Finansielle risici 

Selskabet har ingen væsentlige finansielle risici. Finansiering af investeringer sker med 25-årige lån og for 

vandselskaberne i visse tilfælde med 40-årige lån, hvor mere end halvdelen er fastforrentet. Herudover er 

der etableret driftskreditter. 

Videnressourcer 

I 2016 gennemførte vi en proces som ledte til, at vi blev ISO-certificeret. Dette indebærer, at vi har imple-

menteret et værktøj, hvor vi beskriver samtlige forretningskritiske processer i virksomheden med tydelig 

angivelse af, hvem der er ansvarlig for de forskellige processer i de enkelte opgaveløsninger. Værktøjet 
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benyttes desuden til at registrere eventuelle afvigelser og arbejde struktureret med forbedringsforslag til 

de forskellige processer. 

Vi bidrager til at sikre unge uddannelse og erfaring inden for vores område. Vi tilbyder og har etableret 

korte praktikophold og lærlinge- og elevpladser såvel i produktionen som det administrative område.

Miljømæssige forhold 

Hensyn til miljøet er en del af Fors A/S DNA, og vi har en strategisk målsætning at sætte et positivt aftryk 

på miljøet og den lokale udvikling.  

I vores produktion arbejder vi løbende på at effektivisere til glæde for både klima og miljø. Således har vi i 

2016 opsat solfangere på vores varmeværk i Jyderup, hvilket medvirker til at mindske værkets udledning 

af CO2. Vi har ligeledes i 2016 indført flere fraktioner på vore genbrugspladser, hvilket skal sikre en højere 

genanvendelsesprocent. På spildevandsområdet har vi deltaget i et projekt, der skal afdække omfanget af 

mikroplast, som via renseanlæg ledes ud i have, fjorde og åer. 

Kunder

Fors ønsker, at vore kunder skal lære os bedre at kende. Vi skal møde vores kunder der, hvor de er. Det 

gør det nemmere at være kunde – hvis kunden skulle opleve problemer, ved kunden, hvor de kan få hjælp. 

Men det bliver også nemmere at være os. Når vore kunder har et positivt billede af os, er de nemlig mere 

tilbøjelige til at bære over med os, hvis vi graver i deres vej eller er nødt til at afbryde deres forsyning. 

Derfor har vi i 2016 blandt andet styrket vores tilstedeværelse på de sociale medier, haft fokus på vores 

hjemmeside og ikke mindst er vi taget ud i byen og har mødt vores kunder ansigt til ansigt. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Selskabet samarbejder med branchen, leverandører og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling i sekto-

ren. Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets CSR-rapport. 

Redegørelse for samfundsansvar 

Koncernens CSR-rapportering bliver tilgængelig på følgende hjemmeside: www.fors.dk/CSR

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Koncernens resultatopgørelse for 2016 
Koncernens resultatopgørelse for 2016 

Note
2016
t.kr.

2015
t.kr.

Nettoomsætning 2 643.463 700.151 

Produktionsomkostninger 4, 5 (410.928) (408.810)

Bruttoresultat 232.535 291.341 

Distributionsomkostninger 5 (185.680) (185.668)

Administrationsomkostninger 3, 4, 5 (79.447) (83.099)

Driftsresultat (32.592) 22.574 

Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver 53 0 

Andre finansielle indtægter 6 1.170 5.673 

Andre finansielle omkostninger 7 (17.365) (20.524)

Resultat før skat (48.734) 7.723 

Skat af årets resultat 8 9.014 (3.086)

Årets resultat 9 (39.720) 4.637 
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Koncernens balance pr. 31.12.2016 

Note
2016
t.kr.

2015
t.kr.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 604 4.359 

Erhvervede lignende rettigheder 12.516 17.265 

Immaterielle anlægsaktiver 10 13.120 21.624 

Grunde og bygninger 163.378 151.842 

Produktionsanlæg og maskiner 5.160.657 5.093.040 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 16.627 21.286 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 68.824 45.534 

Materielle anlægsaktiver 11 5.409.486 5.311.702 

Andre værdipapirer og kapitalandele 316.265 316.379 

Finansielle anlægsaktiver 12 316.265 316.379 

Anlægsaktiver 5.738.871 5.649.705 

Råvarer og hjælpematerialer 8.485 6.349 

Varebeholdninger 8.485 6.349 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 101.161 96.075 

Andre tilgodehavender 30.667 18.618 

Tilgodehavende selskabsskat 3.000 0 

Reguleringsmæssige underdækninger 13 1.544 71.470 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 14 17.709 29.431 

Periodeafgrænsningsposter 4.626 2.690 

Tilgodehavender 158.707 218.284 

Andre værdipapirer og kapitalandele 18.575 19.964 

Værdipapirer og kapitalandele 18.575 19.964 

Likvide beholdninger 99.748 101.781 

Omsætningsaktiver 285.515 346.378 

Aktiver 6.024.386 5.996.083 

Punkt 28, Bilag 0: Bilag 28.01 - Årsrapport 2016 - Fors Holding.pdf



Fors Holding A/S 12

Koncernens balance pr. 31.12.2016 

Note
2016
t.kr.

2015
t.kr.

Virksomhedskapital 350.000 350.000 

Overført overskud eller underskud 4.066.393 4.106.647 

Egenkapital 4.416.393 4.456.647 

Hensættelser til pensioner o.l. 15 27.441 26.758 

Udskudt skat 16 3.726 12.740 

Andre hensatte forpligtelser 2.242 3.690 

Hensatte forpligtelser 33.409 43.188 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 546.022 453.234 

Reguleringsmæssige overdækninger 17 440.577 495.906 

Anden gæld 38.153 53.094 

Periodeafgrænsningsposter 156.328 124.945 

Langfristede gældsforpligtelser 18 1.181.080 1.127.179 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 18 36.718 86.361 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 45.262 11.685 

Reguleringsmæssige overdækninger 19 56.831 34.349 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 138.639 88.121 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 20 1.331 412 

Skyldig selskabsskat 0 743 

Anden gæld 21 59.003 66.018 

Periodeafgrænsningsposter 55.720 81.380 

Kortfristede gældsforpligtelser 393.504 369.069 

Gældsforpligtelser 1.574.584 1.496.248 

Passiver 6.024.386 5.996.083 

Usikkerhed ved indregning og måling  1

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 24

Eventualforpligtelser 25

Dattervirksomheder 26

Punkt 28, Bilag 0: Bilag 28.01 - Årsrapport 2016 - Fors Holding.pdf



Fors Holding A/S 13

Koncernens egenkapitalopgørelse for 2016 
Koncernens eg enkapitalopgørelse for 2016 

Virksomheds-
kapital

t.kr.

Overført 
overskud eller 

underskud
t.kr.

I alt
t.kr.

Egenkapital primo 350.000 4.106.647 4.456.647 

Øvrige egenkapitalposteringer 0 (534) (534)

Årets resultat 0 (39.720) (39.720)

Egenkapital ultimo 350.000 4.066.393 4.416.393 

Overført overskud eller underskud er dels opstået ved stiftelsen og dels ved akkumulerede resultater fra 

stiftelse til i dag. Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som 

følge af de særlige forhold, der gør sig gældende for forsyningsvirksomheder. Der er som udgangspunkt 

tale om en regulatorisk opgjort egenkapital, som ikke er udtryk for en udlodningsmulighed.  

På stiftelsestidspunktet foreligger der ikke en myndighedsafgørelse om, hvorvidt en del af vand- og spilde-

vandsselskabets egenkapital er forbrugereje (forbrugerkapital), og hvorvidt resterende egenkapital giver 

mulighed for og ret til et afkast til ejerne, således som dette er tilfældet på el- og varmeområdet. En 

eventuel forbrugerkapital er derfor indeholdt i selskabets egenkapital.  

Anlægsaktiverne, og dermed også egenkapitalen i varmeselskabet, er værdiansat og indregnet under hen-

syntagen til, at muligheden for indregning af forrentning opretholdes i varmeforsyningsloven. 
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Koncernens pengestrømsopgørelse for 2016 
Koncernens peng estrømsopgørelse for 2016 

Note
2016
t.kr.

2015
t.kr.

Driftsresultat (32.592) 22.574 

Af- og nedskrivninger 180.982 170.330 

Andre hensatte forpligtelser (765) 258 

Regulering af over- og underdækning 37.079 (9.606)

Ændringer i arbejdskapital 22 9.277 (3.910)

Pengestrømme vedrørende primær drift 193.981 179.646 

Modtagne finansielle indtægter 1.170 5.685 

Betalte finansielle omkostninger (17.365) (20.524)

Refunderet/(betalt) selskabsskat (3.743) (3.847)

Andre pengestrømme vedrørende drift 2.061 0 

Pengestrømme vedrørende drift 176.104 160.960 

Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver 0 (4.359)

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (269.677) (258.838)

Salg af materielle anlægsaktiver 1.538 0 

Køb af finansielle anlægsaktiver 0 (2.500)

Salg af finansielle anlægsaktiver 114 0 

Pengestrømme vedrørende investeringer (268.025) (265.697)

Optagelse af lån 104.533 103.122 

Afdrag på lån mv. (66.053) (20.578)

Kontant kapitalforhøjelse 0 2.500 

Afdrag anden gæld (lang) (14.941) (14.645)

Andre pengestrømme vedrørende finansiering 23 31.383 12.565 

Pengestrømme vedrørende finansiering 54.922 82.964 

Ændring i likvider (36.999) (21.773)

Likvider primo 110.060 131.833 

Likvider ultimo 73.061 110.060 
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Koncernens pengestrømsopgørelse for 2016 

Note
2016
t.kr.

2015
t.kr.

Likvider ultimo sammensætter sig af: 

Likvide beholdninger 99.748 101.781 

Værdipapirer  18.575 19.964 

Kortfristet gæld til banker  (45.262) (11.685)

Likvider ultimo 73.061 110.060 
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Koncernens noter 

1. Usikkerhed ved indregning og måling  

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for opgø- 

relsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne i koncernselskaberne omfattet af vandsektorlo-

ven svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 

2010. 

Det er SKAT’s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, som 

fører til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af koncernselskabernes skattemæssige grundlag for 

anlægsaktiver reduceret de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne med 5.926.234 t.kr. Koncernsel-

skaberne har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKAT’s afgørelse til Landsskatte-

retten. 

I fire principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, men 

kritiserede SKAT’s konkrete anvendelse af modellen.  

Koncernselskaberne har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, 

da ledelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med SKAT’s 

ansættelser, herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at koncernsel-

skaberne for nærværende ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for koncernen i form af en 

øget udskudt skat på 672.377 t.kr., der – alt andet lige – over tid kan betyde en skattebetaling af samme 

størrelse.  

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte skatter 

skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse.  

Da aktuel skat indregnes i koncernselskabernes priser via et tillæg eller fradrag til koncernselskabernes 

indtægtsramme, vil en øget skatteforpligtelse eller en regulering af allerede betalte skatter ikke få væsentlig 

indflydelse på koncernens økonomiske stilling. 

2016
t.kr.

2015
t.kr.

2. Nettoomsætning 

Vandforsyning 29.749 57.736 

Spildevandshåndtering 228.596 252.859 

Varmeforsyning 282.544 267.090 

Affaldshåndtering 66.116 77.962 

Anden omsætning 6.776 3.658 

Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 29.682 40.846 

643.463 700.151 
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2016
t.kr.

2015
t.kr.

3. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 

Lovpligtig revision 532 880 

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 196 213 

Skatterådgivning 204 379 

Andre ydelser 1.510 2.724 

2.442 4.196 

2016
t.kr.

2015
t.kr.

4. Personaleomkostninger 

Gager og lønninger 84.930 83.354 

Pensioner 11.095 12.905 

Andre omkostninger til social sikring 3.348 4.961 

99.373 101.220 

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 186 187 

Ledelses- 
vederlag

2016
t.kr.

Ledelses- 
vederlag

2015
t.kr.

Samlet for ledelseskategorier 2.296 9.549 

2.296 9.549 

Vederlag til direktionen og bestyrelse er oplyst samlet med henvisning til årsregnskabslovens § 98, stk. 3. 

I ledelsesvederlag indgik i 2015 fratrædelsesgodtgørelse til fratrædende direktører med 5.422 t.kr. 

2016
t.kr.

2015
t.kr.

5. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 5.051 4.526 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 173.272 161.461 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 2.659 4.343 

180.982 170.330 
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2016
t.kr.

2015
t.kr.

6. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 1.091 4.001 

Dagsværdireguleringer 79 1.672 

1.170 5.673 

2016
t.kr.

2015
t.kr.

7. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 17.141 17.972 

Dagsværdireguleringer 224 2.552 

17.365 20.524 

2016
t.kr.

2015
t.kr.

8. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 0 172 

Ændring af udskudt skat (9.060) 5.210 

Regulering vedrørende tidligere år 46 (2.296)

(9.014) 3.086 

2016
t.kr.

2015
t.kr.

9. Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat (39.720) 4.637 

(39.720) 4.637 

Erhver-
vede 

immaterielle 
anlægs-
aktiver

t.kr.

Erhvervede 
lignende 

rettigheder
t.kr.

10. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 4.359 32.697 

Overførsler (3.453) 0 

Kostpris ultimo 906 32.697 

Af- og nedskrivninger primo 0 (15.432)

Årets afskrivninger (302) (4.749)

Af- og nedskrivninger ultimo (302) (20.181)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 604 12.516 
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Grunde og 
bygninger

t.kr.

Produktions-
anlæg og 
maskiner

t.kr.

Andre anlæg, 
drifts- 

materiel og 
inventar

t.kr.

Materielle 
anlægs-

aktiver under 
udførelse

t.kr.

11. Materielle 
anlægsaktiver 

Kostpris primo 179.522 7.897.154 40.397 45.534 

Overførsler 5.827 0 (2.374) 0 

Tilgange 8.748 233.012 4.627 148.422 

Afgange 0 (249) (2.823) (125.132)

Kostpris ultimo 194.097 8.129.917 39.827 68.824 

Af- og nedskrivninger primo (27.680) (2.804.114) (19.111) 0 

Overførsler (715) 0 715 0 

Årets afskrivninger (2.324) (165.217) (5.731) 0 

Tilbageførsel ved afgange 0 71 927 0 

Af- og nedskrivninger 
ultimo 

(30.719) (2.969.260) (23.200) 0 

Regnskabsmæssig værdi 
ultimo 

163.378 5.160.657 16.627 68.824 

Andre 
værdi-

papirer og 
kapital-
andele

t.kr.

12. Finansielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 316.392 

Afgange (166)

Kostpris ultimo 316.226 

Nedskrivninger primo (13)

Dagsværdireguleringer 52 

Nedskrivninger ultimo 39 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 316.265 

Finansielle anlægsaktiver omfatter primært forrentningsret i varme med 313.892 t.kr., og svarer til den 

opgjorte indskudskapital i Fors Varme Roskilde A/S. Forrentningsretten giver mulighed for indregning af 

forrentning i taksterne. 
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13. Reguleringsmæssige underdækninger 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Saldoen for reguleringsmæssige underdækninger består af: 

Underdækning vandforsyning 1.544 7.248 

Underdækning spildevandshåndtering.                    0 24.253 

Underdækning varmeforsyning (tidsmæssige forskydninger).                    0 464.405 

1.544 495.906 

14. Tilgodehavender hos ledelsesmedlemmer 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse omfatter lån fra ejer-kommuner henholdsvis Holbæk 

og Lejre Kommune, der afdrages over 10 år med udløb i 2019. 

15. Hensættelser til pensioner o.l. 

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser omfatter tjenestemandspensioner til tidligere og nuvæ-

rende ansatte 

2016
t.kr.

2015
t.kr.

16. Udskudt skat 

Immaterielle anlægsaktiver 1.933 247 

Materielle anlægsaktiver 30.091 60.046 

Finansielle anlægsaktiver 31.244 64 

Tilgodehavender (2.807) 7.601 

Hensatte forpligtelser (5.264) (4.635)

Gældsforpligtelser (51.084) (50.060)

Andre skattepligtige midlertidige forskelle (387) (523)

3.726 12.740 

Bevægelser i året 

Primo 12.740 

Indregnet i resultatopgørelsen (9.014)

Ultimo  3.726 

Punkt 28, Bilag 0: Bilag 28.01 - Årsrapport 2016 - Fors Holding.pdf



Fors Holding A/S 21

Koncernens noter 

17. Reguleringsmæssige overdækninger 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Saldoen for reguleringsmæssige overdækninger består af (langfristet): 

Overdækning vandforsyning 5.867 7.248 

Overdækning spildevandshåndtering 14.867 24.253 

Overdækning varmeforsyning (tidsmæssige forskydninger). 419.843 464.405 

440.577 495.906 

Forfald inden 
for 12 

måneder
2016
t.kr.

Forfald inden 
for 12 

måneder
2015
t.kr.

Forfald efter 
12 måneder

2016
t.kr.

Restgæld 
efter 5 år

t.kr.

18. Langfristede 
gældsforpligtelser 
Gæld til kreditinstitutter i 
øvrigt 

15.213 66.053 546.022 364.823 

Reguleringsmæssige 
overdækninger 

0 0 440.577 31.716 

Anden gæld 18.607 18.020 38.153 2.589 

Periodeafgrænsningsposter 2.898 2.288 156.328 104.916 

36.718 86.361 1.181.080 504.044 

Anden gæld under langfristede gældsforpligtelser vedrører gældsbreve med Roskilde kommune som er 

medejer af Fors Holding A/S. 

19. Reguleringsmæssige overdækninger 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Saldoen for reguleringsmæssige overdækninger består af (kortfristede): 

Overdækning vandforsyning 1.514 1.661 

Overdækning spildevandshåndtering 0 6.852 

Overdækning varmeforsyning (inkl. tidsmæssige forskydning) 46.245 23.895 

Overdækning affaldshåndtering 9.072 1.941 

56.831 34.345 
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20. Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 

Posten vedrører mellemregning med ejer kommuner, som ejer Fors Holding A/S. 

2016
t.kr.

2015
t.kr.

21. Anden gæld 

Moms og afgifter 6.476 4.978 

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. 2.705 1.266 

Feriepengeforpligtelser 13.665 13.967 

Andre skyldige omkostninger 36.157 45.807 

59.003 66.018 

I posten andre skyldige omkostninger indgår tilbagebetaling til kunder på vedr. årsafregning for året 2016. 

2016
t.kr.

2015
t.kr.

22. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger (2.136) 524 

Ændring i tilgodehavender (7.349) 17.558 

Ændring i leverandørgæld mv. 18.762 (21.992)

9.277 (3.910)

23. Andre pengestrømme vedrørende finansiering 

Andre pengestrømme vedrørende finansiering omfatter tilslutningsbidrag fra kunderne.

24. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 

Koncernen har indgået en huslejekontrakt på Taastrup Møllevej 5, 4300 Holbæk, som er uopsigelig frem til 

1. juni 2021. Den årlige husleje udgør 1.392 t.kr. Den samlede forpligtelse i perioden udgør 6.264 t.kr. 

Koncernen har indgået aftale om operationel leasing, den samlede forpligtelse løber frem til den 31.12.2018 

og restforpligtelsen udgør pr. 31.12.2016 263 t.kr. 

25. Eventualforpligtelser 

Koncernens eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser og forpligtelser 

vedrørende indgåede entreprisekontrakter. 
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Hjemsted 
Rets- 
form 

Ejer-
andel

%

26. Dattervirk- 
somheder 

Fors Vand Roskilde A/S Roskilde A/S 100,0 

Fors Varme Roskilde A/S Roskilde A/S 100,0 

Fors Spildevand Roskilde A/S Roskilde A/S 100,0 

Fors Affald Holbæk A/S Holbæk A/S 100,0 

Fors Spildevand Holbæk A/S Holbæk A/S 100,0 

Fors Vand Holbæk A/S Holbæk A/S 100,0 

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S Holbæk A/S 100,0 

Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S Holbæk A/S 100,0 

Fors Spildevand Lejre A/S Holbæk  A/S 100,0 

Fors Vand Lejre A/S Holbæk  A/S 100,0 

Fors Grøn Energi A/S Roskilde A/S 100,0 

Fors A/S  Holbæk  A/S 100,0 
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Modervirkso mhedens resultatopgørelse for 2016 

Note
2016
t.kr.

2015
t.kr.

Administrationsomkostninger (88) (75)

Driftsresultat (88) (75)

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder (39.651) 4.700 

Resultat før skat (39.739) 4.625 

Skat af årets resultat 1 19 12 

Årets resultat 2 (39.720) 4.637 
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Modervirkso mhedens b alance pr. 31.12.2016

Note
2016
t.kr.

2015
t.kr.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4.416.976 4.457.161 

Finansielle anlægsaktiver 3 4.416.976 4.457.161 

Anlægsaktiver 4.416.976 4.457.161 

Tilgodehavende selskabsskat 3.019 12 

Tilgodehavender 3.019 12 

Omsætningsaktiver 3.019 12 

Aktiver 4.419.995 4.457.173 
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Modervirksomhedens balance pr. 31.12.2016 

Note
2016
t.kr.

2015
t.kr.

Virksomhedskapital 4 350.000 350.000 

Overført overskud eller underskud 4.066.393 4.106.647 

Egenkapital 4.416.393 4.456.647 

Gæld til tilknyttede virksomheder 3.453 451 

Anden gæld 149 75 

Kortfristede gældsforpligtelser 3.602 526 

Gældsforpligtelser 3.602 526 

Passiver 4.419.995 4.457.173 

Eventualforpligtelser 5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 6

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 7
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Modervirkso mhedens egenkapitalopgørelse for 2016

Virksomheds-
kapital

t.kr.

Overført 
overskud eller 

underskud
t.kr.

I alt
t.kr.

Egenkapital primo 350.000 4.106.647 4.456.647 

Øvrige egenkapitalposteringer 0 (534) (534)

Årets resultat 0 (39.720) (39.720)

Egenkapital ultimo 350.000 4.066.393 4.416.393 

Overført overskud eller underskud er dels opstået ved stiftelsen og dels akkumulerede resultater fra stiftelse 

til i dag. Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som følge af de 

særlige forhold, der gør sig gældende for forsyningsvirksomheder. Der er som udgangspunkt tale om en 

regulatorisk opgjort egenkapital, som ikke er udtryk for en udlodningsmulighed. 

På stiftelsestidspunktet foreligger der ikke en myndighedsafgørelse om, hvorvidt en del af vand- og spilde-

vandsselskabets egenkapital er forbrugereje (forbrugerkapital), og hvorvidt resterende egenkapital giver 

mulighed for og ret til et afkast til ejerne, således som dette er tilfældet på el- og varmeområdet. En 

eventuel forbrugerkapital er derfor indeholdt i selskabets egenkapital.  
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Modervirkso mhedens noter

2016
t.kr.

2015
t.kr.

1. Skat af årets resultat 

Aktuel skat (19) (12)

(19) (12)

2016
t.kr.

2015
t.kr.

2. Forslag til resultatdisponering 

Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis 
metode 

0 4.700 

Overført resultat (39.720) (63)

(39.720) 4.637 

Kapital-
andele i 

tilknyttede 
virk-

somheder
t.kr.

3. Finansielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 4.452.461 

Kostpris ultimo 4.452.461 

Opskrivninger primo 4.700 

Andel af årets resultat (39.651)

Andre reguleringer (534)

Opskrivninger ultimo (35.485)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 4.416.976 

Fortsættes næste side. 
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3. Finansielle anlægsaktiver (fortsættes)

Rets- 
Ejeran-

del Resultat Egenkapital
Hjem-

sted
form % t.kr. t.kr.

Dattervirksomheder 

Fors Varme Roskilde A/S Roskilde A/S 100 0 314.395

Fors Vand Roskilde A/S Roskilde A/S 100 -20.940 304.235

Fors Spildevand Roskilde A/S Roskilde A/S 100 -14.598 1.502.504

Fors Affald Holbæk A/S Holbæk A/S 100 643 39.448

Fors Spildevand Holbæk A/S Holbæk A/S 100 12.200 1.137.880

Fors Vand Holbæk A/S Holbæk A/S 100 1.782 89.251

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S Holbæk A/S 100 0 500

Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S Holbæk A/S 100 0 500

Fors Spildevand Lejre A/S Holbæk A/S 100 -17.744 1.021.254

Fors Vand Lejre A/S Holbæk A/S 100 -2.287 20.448

Fors Grøn Energi A/S Roskilde A/S 100 69 2.574

Fors A/S Holbæk A/S 100 -837 20.026

Mellemtotal -41.712 4.453.015

Kurstabsregulering vedr. lån 2.061 -36.039

Total -39.651 4.416.976

Ved indregning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, har selskabet indregnet for kurstabsregulering 

på 2.061 t.kr., vedrørende opgørelse af dagsværdi for lån i tilknyttede virksomheder, opstået i forbindelse 

med fusionen i 2015. Nettokurstabsforpligtelsen udgør pr. 31.12.2016 36.039 t.kr.  

Usikkerhed ved indregning og måling af kapitalandele i tilknyttede virksomheder  

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for opgø- 

relsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne i koncernselskaberne omfattet af vandsektorloven 

svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 

2010. 

Det er SKAT’s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, som fører 

til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af koncernselskabernes skattemæssige grundlag for anlægs-

aktiver reduceret de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne med 5.926.234 t.kr. Koncernselskaberne 

har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKAT’s afgørelse til Landsskatteretten. 

I fire principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, men 

kritiserede SKAT’s konkrete anvendelse af modellen.  

Koncernselskaberne har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, da 

ledelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med SKAT’s 

ansættelser, herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at koncernselska-

berne for nærværende ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 
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Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for koncernen i form af en 

øget udskudt skat på 672.377 t.kr., der – alt andet lige – over tid kan betyde en skattebetaling af samme 

størrelse.  

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte skatter 

skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse.  

Da aktuel skat indregnes i koncernselskabernes priser via et tillæg eller fradrag til koncernselskabernes ind-

tægtsramme, vil en øget skatteforpligtelse eller en regulering af allerede betalte skatter ikke få væsentlig 

indflydelse på koncernens økonomiske stilling. 

Antal

Pålydende 
værdi

t.kr.

Nominel
værdi

t.kr.

4. Virksomhedskapital 

Aktiekapitalen 350.000.000 1 350.000 

350.000.000 350.000 

5. Eventualforpligtelser 

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til sel-

skabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskat-

tede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på 

renter, royalties og udbytter for disse selskaber. 

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Moderselskabet har stillet kaution overfor bankmellemværende i følgende tilknyttede virksomheder: Fors 

Varme Roskilde A/S, Fors Vand Roskilde A/S, Fors Spildevand Roskilde A/S. 

7. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 

Roskilde Kommune, Holbæk Kommune og Lejre Kommune ejer alle aktier i selskabet og har dermed bestem-

mende indflydelse på dette. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for C (stor). 

Koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis er ændret således at skattemæssige tab og gevinster på tjenestemandspensioner 

indregnes på egenkapitalen. Ændringen har påvirket årets resultat positivt med 684 t kr. før skat og 534 t. 

kr. efter skat (sidste år positivt med 433 t. kr. før skat og 331 t. kr. efter skat.  

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og 

forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med 

de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Koncernregnskabet 

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og de virksomheder (dattervirksomheder), som kontrol-

leres af modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte 

ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestem-

mende indflydelse. 

Konsolideringsprincipper 

Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for modervirksomheden og dens dattervirksom-

heder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karak-

ter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mel-

lemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomhe-

der. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med kon-

cernens regnskabspraksis.  
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I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes for-

holdsmæssige andel af resultatet præsenteres som en særskilt post i ledelsens forslag til resultatdisponering 

og deres andel dattervirksomhedernes nettoaktiver præsenteres som en særskilt post under koncernens 

egenkapital. 

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes net-

toaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi. 

Virksomhedssammenslutninger 

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra henholdsvis overtagelses-

tidspunktet og stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede re-

sultatopgørelse frem til henholdsvis afståelsestidspunktet og afviklingstidspunktet. 

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders iden-

tificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes alene til 

dækning af omkostninger ved omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i det omfang, de er besluttet 

i den erhvervede virksomheden inden overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne 

omvurderinger.  

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem 

salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på henholdsvis 

afhændelses- og afviklingstidspunktet, inklusive ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til 

salg eller afvikling. 

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning ved salg af drikkevand, varme og håndtering af spildevand samt handelsvarer og færdig-

varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til forbruger og køber har fundet sted. 

Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til 

salgsværdien af det fastsatte vederlag. 

Årets udvikling i den reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Den 

reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i balancen som henholdsvis gæld eller tilgodeha-

vende. 

Der foretages ikke regulering for en eventuel over- eller underdækning under hensyntagen til ”hvile-i-sig-

selv” princippet. En eventuel over- eller underdækning som følge heraf er indeholdt i selskabets egenkapital. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsætning. 

I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til at udvinde og producere samt købe 

vand og varme, råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt af- og nedskrivninger på 

immaterielle og materielle anlægsaktiver, der indgår i produktionsprocessen.  
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Distributionsomkostninger 

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger ved distribution og håndtering af vand, varme og spilde-

vand, herunder løn og gager, reklameomkostninger, rejse- og repræsentationsomkostninger mv. samt af- 

og nedskrivninger.  

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herun-

der løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af 

tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i 

administrationen af virksomheden.  

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte 

dattervirksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.  

Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver 

Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver, omfatter afkast i form af renter, udbytte o.l. af finansielle 

anlægsaktiver, der ikke er kapitalandele i tilknyttede eller associerede virksomheder. 

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 

Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder består af renteindtægter mv. fra tilgodehavender 

hos tilknyttede virksomheder. 

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, ren-

teindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster 

vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle indtægter 

samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv. 

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder 

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder består af renteomkostninger mv. fra gæld til tilknyt-

tede virksomheder.

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til til-

knyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, 

amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv. 

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med 

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

posteringer direkte på egenkapitalen.  

Punkt 28, Bilag 0: Bilag 28.01 - Årsrapport 2016 - Fors Holding.pdf



Fors Holding A/S 34

Anvendt regnskabspraksis 

Modervirksomheden er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabs-

skat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld 

fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).  

Balance 

Immaterielle rettigheder mv.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver omfatter erhvervede immaterielle rettigheder og forudbetalinger for 

immaterielle anlægsaktiver. 

Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettighe-

derne afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3 år, dog maksimalt rest-

løbetiden for de pågældende rettigheder. 

Erhvervede lignende rettigheder er takstrettigheder knyttet til fremadrettede udgifter vedrørende historiske 

pensionsforpligtelser opgjort pr. 1. januar 2010 over for nuværende og tidligere ansatte tjenestemænd i 

forsyningsvirksomheden. Beløbet, som svarer til den aktuarmæssigt opgjorte forpligtelse, kan via prislofts-

reglerne indregnes i de fremtidige takster over for selskabets kunder. Denne legale ret er klassificeret som 

et immaterielt anlægsaktiv som følge af, at retten har en fremtidig nytteværdi for selskabet. 

Afskrivninger er foretaget i takt med indregning i priserne  10 år 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen 

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 

tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, 

i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. 

Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi. 

Materielle anlægsaktiver

Grunde er pr. 1. januar 2010 værdiansat til en skønnet markedsværdi på baggrund af oplysninger omkring 

arealpriser, lokalplaner mv. 

Produktions-, distributions- og fællesanlæg i vand og spildevandsselskaberne er pr. 1. januar 2010 værdi-

ansat til en skønnet dagsværdi med udgangspunkt i gennemsnit af levetidsnedskrevne standard anskaffel-

ses- og genanskaffelsespriser (standardværdi) fastsat med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets pris- 

og levetidskatalog. 

Visse af anlægsaktiverne er værdiansat på baggrund af forsyningsvirksomhedens ansøgning om særskilt 

godkendelse af værdiansættelser af aktiver, som ikke er omfattet af pris- og levetidskatalog.  
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Driftsaktiver i varmeselskabet er pr. 1. januar 2010 målt til skønnede kostpriser i 2002 med tillæg af an-

skaffelser i perioden 2002 - 2009. Ledningsnet er målt til tilbagediskonterede enhedspriser, eller faktisk 

kostpris, hvor denne foreligger, med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Bygningsanlæg er målt til kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af akkumulerede afskrivninger.  

På baggrund af selskabernes budgetter og forventninger til fremtidige investeringer, takster og øvrige for-

hold, er der i åbningsbalancen foretaget en skønsmæssig korrektion af anlægsaktiverne svarende til for-

skellen mellem det, som selskabet er berettiget til at opkræve på baggrund af afskrivninger på de beregnede 

standardværdier, og det som selskabet forventer at opkræve til dækning af de fremtidige investeringer. De 

fremtidige takster er fastsat ud fra en forventning til kommende års investeringer. 

Igangværende anlægsarbejder er opgjort til anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaf-

felsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i 

brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, 

komponenter, underleverandører og lønninger.  

Anskaffelser efter 1. januar 2010 af grunde og bygninger, produktions-, distributions og fællesanlæg måles 

til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.  

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til 

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede 

aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandø-

rer og lønninger. 

Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger for vand- og spildevandsaktiver efter Forsyningssekretariatets regler, som er baseret 

på en vurdering af aktivernes forventede brugstider. For varmeaktiver foretages lineære afskrivninger ba-

seret på en vurdering af aktivernes forventede brugstider. Der afskrives ikke på grunde: 

Bygninger 10-75 år 

Produktionsanlæg og maskiner 10-75 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  4-10 år 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi.  

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen 

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 

tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, 

i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.  
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Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles i modervirksomhedens regnskab efter den 

indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige 

andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af uafskrevet goodwill og med fradrag 

eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab 

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr. Eventuelle tilgodeha-

vender hos disse virksomheder nedskrives til nettorealisationsværdi ud fra en konkret vurdering. Såfremt 

modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds for-

pligtelser, og det er sandsynligt, at denne forpligtelse vil blive aktualiseret, indregnes en hensat forpligtelse 

målt til nutidsværdien af de omkostninger, det skønnes nødvendigt at afholde for at afvikle forpligtelsen. 

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdispone-

ringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. 

Andre værdipapirer og kapitalandele 

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børs-

kurs) på balancedagen, og unoterede kapitalandele, der måles til kostpris. Unoterede kapitalandele ned-

skrives til eventuel lavere nettorealisationsværdi. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne 

er lavere. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.  

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørel-

sesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Værdipapirer og kapitalandele 

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der 

måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 
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Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender. 

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 

Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser måles til nettorealisationsværdi, der svarer til nutids-

værdien af de forventede udbetalinger fra de enkelte pensionsordninger o.l. 

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte 

skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.  

Udskudt skat vedrørende genbeskatning af tidligere fratrukne underskud i udenlandske dattervirksomheder 

indregnes ud fra en konkret vurdering af hensigten med den enkelte dattervirksomhed. 

Andre hensatte forpligtelser 

Andre hensatte forpligtelser omfatter hensat til tab på debitorer som opkræves af kommune samt hensatte 

omkostninger til slambede. 

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nød-

vendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud 

over et år fra balancedagen måles til tilbagediskonteret værdi. 

Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger vil overstige de samlede indtægter på et igangværende 

arbejde for fremmed regning, hensættes til dækning af det samlede tab, der påregnes ved det pågældende 

arbejde. 

Operationelle leasingaftaler 

Leasingydelser vedrørende operationelle leasing-aftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasing-

perioden. 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Over- og underdækninger 

Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og 

tilgodehavender med modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning.  
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Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og udgifter 

i forhold til foreløbigt indregnede beløb samt prisloftafgørelser i henhold til Forsyningssekretariatets anvis-

ninger og varmeforsyningslovens regler. En således opgjort reguleringsmæssig underdækning værdiansæt-

tes under hensyntagen til selskabets mulighed for, og ønske om, at opkræve underdækningssaldoen over 

de fremtidige takster, hvorimod en således opgjort reguleringsmæssig overdækning værdiansættes under 

hensyntagen til selskabets forpligtelse til at reducere de fremtidige takster med overdækningssaldoen. 

I henhold til prisloftbekendtgørelsen kan tab på afhændede eller skrottede materielle anlægsaktiver indreg-

nes i taksten, i takt med den oprindelige afskrivning på aktivet. Tabet indregnes som et taksmæssigt tilgo-

dehavende, i det omfang selskabet har truffet beslutning om opkrævning af tabet i fremtidige takster. 

Der foretages nedskrivningstest på reguleringsmæssig underdækning, der kan henføres til tab på materielle 

anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald på materielle anlægsaktiver. Nedskrivningstesten 

foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets 

eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i 

efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne 

ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som drifts-

resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virk-

somheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immate-

rielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 

virksomhedskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle lea-

singaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte. 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag 

af kortfristet bankgæld. 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 

- 31.12.2016 for Fors A/S.  

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016. 

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Holbæk, den 25.04.2017 

Direktion 

Michael Brandt 

Adminstrerende direktør 

Bestyrelse 

Asger Kej Julie Esther Hermind John Harpøth 

formand 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til kapitalejerne i Fors A/S 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fors A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der omfatter resul-

tatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabs-

praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser 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 årsregnskabet 

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

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 Dan-

mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af 

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

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

årsregnskabet. 

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

yderligere krav, der er gældende i Danmark, fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skep-

sis under revisionen. Herudover: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, 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 selskabets interne kontrol. 

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

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

• 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 revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, 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 henhold til 

årsregnskabsloven. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 25.04.2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 

Punkt 28, Bilag 1: Bilag 28.02 - Fors AS årsregnskab 2016 udkast.pdf



Fors A/S 6

Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål er at levere administrations- og driftsydelser til forsyningsselskaber (herunder selskaber 

der håndterer/leverer affald, spildevand, vand og/eller varme) samt al virksomhed, som efter bestyrelsens 

skøn er beslægtet hermed. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Selskabet blev dannet ved en fusion af serviceselskaberne Holbæk Service A/S, Lejre Forsyning Service A/S 

og Roskilde Forsyning A/S pr. 1. januar 2016. Økonomisk med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015. Fors 

A/S fungerer som serviceselskab for søsterselskaberne i Fors Holding koncernen. 

Året 2016 har båret præg af, at vi som organisation har fokuseret på at udvikle vort fælles fundament, så vi 

kunne blive ét selskab af gavn såvel som af navn. På den baggrund har vi i 2016 udarbejdet en strategi frem 

mod 2020 med titlen ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. De har fælles sigte 

på at understøtte, at vi forfølger vort idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og effektive 

forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

En strategi, som er udviklet af ledere og medarbejdere i fællesskab. 

Dette arbejde og virksomhedens indsats i øvrigt i forhold til samfundsansvar er beskrevet i koncernens CSR 

rapport, som findes på vores hjemmeside www.fors.dk/omos. 

Årets resultat på (837) t. kr., er som forventet. 

Begivenheder efter balancedagen 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 

Usikkerhed vedrørende indregning og opmåling 

Ledelsen vurderer at der ikke er usikkerhed ved indregning og måling af selskabets aktiver, passiver samt 

resultat. 

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og opmåling 

Året har været præget af arbejdet med at etablere den nye virksomhed, så vi fremstår som en enhed. Det 

har krævet en indsats og investering i fælles processer, løsninger og systemer.  

Forretningsmæssige risici 

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som der ligger udover hvad der må anses 

for at være almindelige for branchen.  

Finansielle risici 

Selskabet har ingen væsentlige finansielle risici. 
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Ledelsesberetning 

Videnressourcer 

I 2016 gennemførte vi en proces som ledte til, at vi blev ISO-certificeret. Dette indebærer, at vi har imple-

menteret et værktøj, hvor vi beskriver samtlige forretningskritiske processer i virksomheden med tydelig 

angivelse af, hvem der er ansvarlig for de forskellige processer i de enkelte opgaveløsninger. Værktøjet 

benyttes desuden til at registrere eventuelle afvigelser og arbejde struktureret med forbedringsforslag til de 

forskellige processer.

Vi bidrager til at sikre unge uddannelse og erfaring inden for vores område. Vi tilbyder og har etableret korte 

praktikophold og lærlinge- og elevpladser såvel i produktionen som det administrative område. 

Miljømæssige forhold 

Hensyn til miljøet er en del af Fors A/S DNA, og vi har en strategisk målsætning at sætte et positivt aftryk 

på miljøet og den lokale udvikling.  

I vores produktion arbejder vi løbende på at effektivisere til glæde for både klima og miljø. Således har vi i 

2016 opsat solfangere på vores varmeværk i Jyderup, hvilket medvirker til at mindske værkets udledning af 

CO2. Vi har ligeledes i 2016 indført flere fraktioner på vore genbrugspladser, hvilket skal sikre en højere 

genanvendelsesprocent. På spildevandsområdet har vi deltaget i et projekt, der skal afdække omfanget af 

mikroplast, som via renseanlæg ledes ud i have, fjorde og åer. 

Kunder 

Fors ønsker, at vore kunder skal lære os bedre at kende. Vi skal møde vores kunder der, hvor de er. Det gør 

det nemmere at være kunde – hvis kunden skulle opleve problemer, ved kunden, hvor de kan få hjælp. Men 

det bliver også nemmere at være os. Når vore kunder har et positivt billede af os, er de nemlig mere tilbø-

jelige til at bære over med os, hvis vi graver i deres vej eller er nødt til at afbryde deres forsyning. 

Derfor har vi i 2016 blandt andet styrket vores tilstedeværelse på de sociale medier, haft fokus på vores 

hjemmeside og ikke mindst er vi taget ud i byen og har mødt vores kunder ansigt til ansigt. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Selskabet samarbejder med branchen, leverandører og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling i sekto-

ren. Fors A/S’ indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets CSR-rapport. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 

Forventet udvikling 

Selskabet forventer et positivt resultat for 2017. 
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Resultatopgørelse for 2016 
Resultatopgøre lse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Nettoomsætning 158.406 150.092 

Produktionsomkostninger 1, 2 (109.015) (104.880)

Bruttoresultat 49.391 45.212 

Administrationsomkostninger 1, 2 (49.952) (46.497)

Driftsresultat (561) (1.285)

Andre finansielle indtægter 48 636 

Andre finansielle omkostninger (460) (490)

Resultat før skat (973) (1.139)

Skat af årets resultat 3 136 (420)

Årets resultat (837) (1.559)

Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat (837) (1.559)

(837) (1.559)
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Balance pr. 31.12.2016 
Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 604 4.359 

Erhvervede lignende rettigheder 219 274 

Immaterielle anlægsaktiver 4 823 4.633 

Grunde og bygninger 20.277 19.702 

Produktionsanlæg og maskiner 1.494 1.562 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8.424 4.140 

Materielle anlægsaktiver 5 30.195 25.404 

Anlægsaktiver 31.018 30.037 

Råvarer og hjælpematerialer 6.867 4.414 

Varebeholdninger 6.867 4.414 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.430 212 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 36.641 23.995 

Udskudt skat 6 234 963 

Andre tilgodehavender 3.864 4.385 

Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 880 0 

Periodeafgrænsningsposter 1.545 1.238 

Tilgodehavender 45.594 30.793 

Likvide beholdninger 7.387 13.184 

Omsætningsaktiver 59.848 48.391 

Aktiver 90.866 78.428 
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Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Virksomhedskapital 1.316 1.316 

Overført overskud eller underskud 18.710 19.602 

Egenkapital 20.026 20.918 

Hensættelser til pensioner o.l. 960 890 

Hensatte forpligtelser 960 890 

Gæld til realkreditinstitutter 492 647 

Anden gæld 2.589 4.248 

Langfristede gældsforpligtelser 7 3.081 4.895 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 7 1.737 1.757 

Bankgæld 7.907 5.185 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.155 9.256 

Gæld til tilknyttede virksomheder 21.321 3.844 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 0 376 

Skyldig selskabsskat 0 4.690 

Anden gæld 8 26.679 26.617 

Kortfristede gældsforpligtelser 66.799 51.725 

Gældsforpligtelser 69.880 56.620 

Passiver 90.866 78.428 

Eventualforpligtelser 10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 11

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 12

Koncernforhold 13
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Egenkapitalopgørelse for 2016 
Egenkapita lopgørelse fo r 2016 

Virksomheds-

kapital

t.kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 1.316 19.602 20.918 

Øvrige egenkapitalposteringer 0 (55) (55)

Årets resultat 0 (837) (837)

Egenkapital ultimo 1.316 18.710 20.026 
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Pengestrømsopgørelse for 2016 
Pengestrømsopgørelse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Driftsresultat (561) (1.285)

Af- og nedskrivninger 4.591 10.083 

Ændringer i arbejdskapital 9 (41) 797 

Pengestrømme vedrørende primær drift 3.989 9.595 

Modtagne finansielle indtægter 48 636 

Betalte finansielle omkostninger (460) (490)

Refunderet/(betalt) selskabsskat (4.907) (407)

Pengestrømme vedrørende drift (1.330) 9.334 

Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver 0 (4.359)

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (5.572) (34.539)

Salg af materielle anlægsaktiver 217 82 

Pengestrømme vedrørende investeringer (5.355) (38.816)

Optagelse af lån 0 6.652 

Afdrag på lån mv. (1.834) 0 

Kontant kapitalforhøjelse 0 21.211 

Pengestrømme vedrørende finansiering (1.834) 27.863 

Ændring i likvider (8.519) (1.619)

Likvider primo 7.999 9.618 

Likvider ultimo (520) 7.999 

Likvider ultimo sammensætter sig af: 

Likvide beholdninger 7.387 13.184 

Kortfristet gæld til banker  (7.907) (5.185)

Likvider ultimo (520) 7.999 
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Noter 
Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

1. Personaleomkostninger 

Gager og lønninger 84.930 84.443 

Pensioner 11.095 12.905 

Andre omkostninger til social sikring 3.348 3.872 

99.373 101.220 

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 186 187 

Ledelses- 

vederlag

2016

t.kr.

Ledelses- 

vederlag

2015

t.kr.

Samlet for ledelseskategorier 2.296 9.549 

2.296 9.549 

Vederlag til direktionen og bestyrelse er oplyst samlet under henvisning til  

årsregnskabslovens § 98b, stk. 3 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 357 55 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 4.234 1.797 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver (176) 0 

4.415 1.852 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen:

Produktionsomkostninger 4.415 1.852 

4.415 1.852 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

3. Skat af årets resultat 

Aktuel skat (880) 117 

Ændring af udskudt skat 745 (177)

Regulering vedrørende tidligere år (1) 480 

(136) 420 

Erhver-

vede 

immaterielle 

anlægs-

aktiver

t.kr.

Erhvervede 

lignende 

rettigheder

t.kr.

4. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 4.359 384 

Overførsler (3.453) 0 

Kostpris ultimo 906 384 

Af- og nedskrivninger primo 0 (110)

Årets afskrivninger (302) (55)

Af- og nedskrivninger ultimo (302) (165)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 604 219 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produktions-

anlæg og 

maskiner

t.kr.

Andre anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

t.kr.

5. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 22.034 1.698 13.268 

Overførsler 0 0 3.453 

Tilgange 945 0 4.627 

Kostpris ultimo 22.979 1.698 21.348 

Af- og nedskrivninger primo (2.332) (136) (9.128)

Årets afskrivninger (370) (68) (3.796)

Af- og nedskrivninger ultimo (2.702) (204) (12.924)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 20.277 1.494 8.424 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

6. Udskudt skat 

Immaterielle anlægsaktiver (10) (137)

Materielle anlægsaktiver (202) 648 

Hensatte forpligtelser 211 325 

Gældsforpligtelser 235 127 

234 963 

Forfald inden 

for 12 måneder

2016

t.kr.

Forfald inden 

for 12 måneder

2015

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2016

t.kr.

7. Langfristede gældsforpligtelser 

Gæld til realkreditinstitutter 78 151 492 

Anden gæld 1.659 1.606 2.589 

1.737 1.757 3.081 

Alt gæld forfalder inden for 5 år.  

Anden gæld under langfristede gældsforpligtelser vedrører gældsbrev med Roskilde Kommune, som er 

delejer af Fors A/S via Fors Holding A/S.  

2016

t.kr.

2015

t.kr.

8. Anden gæld 

Moms og afgifter 6.739 2.702 

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. 2.710 6.688 

Feriepengeforpligtelser 13.665 13.967 

Andre skyldige omkostninger 3.565 3.260 

26.679 26.617 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

9. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger (14.650) (4.414)

Ændring i tilgodehavender (2.453) (22.232)

Ændring i leverandørgæld mv. 17.062 27.443 

(41) 797 
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Noter 

10. Eventualforpligtelser 
Selskabet har indgået en huslejekontrakt på Taastrup Møllevej 5, 4300 Holbæk, som er uopsigelig frem til 1. 

juni 2021. Den årlige husleje udgør 1.392 t.kr. Den samlede forpligtelse i perioden udgør 6264 t.kr. 

Leasingforpligtelse vedrører bil og vores forpligtelse til 31. december 2018 udgør 263 t. kr.   

Selskabet indgår i sambeskatning med Fors Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor 

i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og 

fra og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de 

sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen 

fremgår af administrationsselskabets årsregnskab. 

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 

12. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
Fors Holding A/S, Roskilde 

Roskilde Kommune, Roskilde 

Holbæk Kommune, Holbæk 

Lejre Kommune, Lejre 

13. Koncernforhold 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern: 

Fors Holding A/S, Roskilde 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern: 

Fors Holding A/S, Roskilde 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.  

Anvendt regnskabspraksis er ændret således at skattemæssige tab og gevinster på tjenestemadspensioner 

indregnes på egenkapitalen. Ændringen har påvirket årets resultat positivt med 70 t kr. før skat og 55 t. kr. 

efter skat (sidste år positivt med 58 t. kr. før skat og 45 t. kr. efter skat.)  

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret.  

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt.  

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. 

Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsætning. 

I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til løn og gager, leje og leasing samt af- 

og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der indgår i produktionsprocessen.  

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder 

løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af tilgo-

dehavender samt af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver, der benyttes i administrationen af virk-

somheden.  
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Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt 

godtgørelser under acontoskatteordningen mv.  

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt 

tillæg under acontoskatteordningen mv.  

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 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 moderselskabet og dettes danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske 

selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster 

(fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).  

Balancen 

Immaterielle rettigheder mv. 

Immaterielle rettigheder mv. omfatter erhvervede immaterielle rettigheder og forudbetalinger for immateri-

elle anlægsaktiver.  

Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettighe-

derne afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3 år, dog maksimalt rest-

løbetiden for de pågældende rettigheder. 

Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi. 

Erhvervede lignende rettigheder omfatter selskabets fremtidige opkrævningsret for fremadrettede udgifter 

vedrørende historiske pensionsforpligtelser opgjort pr. 1. januar 2010 over for nuværende og tidligere an-

satte tjenestemænd i forsyningsvirksomheden. Beløbet svarer til den aktuarmæssige opgjorte forpligtelse og 

vil blive indregnet i afregningen med de tilknyttede driftsselskaber i takt med indregning i taksterne i disse 

selskaber. Den legale ret er klassificeret som et immaterielt anlægsaktiv som følge af, at retten har en 

fremtidig nytteværdi for selskabet. 

Der foretages lineære afskrivninger over 10 år, som modsvarer opkrævningsrettens udnyttelsesperiode.  

Materielle anlægsaktiver 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.  
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Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-

gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.   

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 10 år 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi.  

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen 

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 

tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, 

i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.  

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er 

lavere. 

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemta-

gelsesomkostninger.  

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelses-

omkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte 

skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.  

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat. 
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Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.  

Hensættelser til pensioner o.l. 

Hensættelser til pensioner o.l. måles til nettorealisationsværdi, der svarer til nutidsværdien af de forventede 

udbetalinger fra de enkelte pensionsordninger o.l.  

Gæld til realkreditinstitutter 

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der 

svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles 

prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og 

den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finan-

siel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.  

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne 

ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som drifts-

resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af ma-

terielle anlægsaktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af 

finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte. 

Likvider omfatter likvide beholdninger. 
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Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedsoply sninger 

Virksomhed 

Fors Affald Holbæk A/S 

Tåstrup Møllevej 5 

4300 Holbæk 

CVR-nr.: 33033192 

Stiftet: 01.06.2010 

Hjemsted: Holbæk 

Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016 

Telefon: 70202066 

Hjemmeside: www.fors.dk 

E-mail: fors@fors.dk 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen, formand 

Michael Brandt 

Henrik Gert Correll 

Direktion 

Michael Brandt, administrerende direktør 

Revisor 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Weidekampsgade 6   

Postboks 1600 

0900 København C 

Punkt 28, Bilag 3: Bilag 28.03 - Fors Affald Holdbæk 2016, udkast.pdf



UD
KA

ST

Fors Affald Holbæk A/S 2

Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 

- 31.12.2016 for Fors Affald Holbæk A/S.  

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016.  

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Holbæk, den 25.04.2017 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til kapitalejerne i Fors Affald Holbæk A/S 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fors Affald Holbæk A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der 

omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder an-

vendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser 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 årsregnskabet 

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

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 Dan-

mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af 

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

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

årsregnskabet. 

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: 
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• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, 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 selskabets interne kontrol. 

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

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

• 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 revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, 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 henhold til 

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

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 25.04.2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2014

t.kr.

2013

t.kr.

2012

t.kr.

Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

Nettoomsætning 66.116 77.962 69.624 84.013 75.606 

Bruttoresultat 11.902 17.206 14.139 28.287 17.229 

Driftsresultat 1.536 5.586 5.308 19.513 8.603 

Resultat af finansielle 

poster 
(666) (1.309) (1.123) (771) (680)

Årets resultat 642 4.904 1.369 15.504 5.942 

Samlede aktiver 103.665 96.320 99.257 85.082 73.292 

Investeringer i materielle 

anlægsaktiver 
2.088 6.913 8.206 12.010 5.555 

Egenkapital 39.448 38.981 34.191 29.610 14.107 

Nøgletal 

Bruttomargin (%) 18,0 22,1 20,3 33,7 22,8 

Nettomargin (%) 1,0 6,3 2,0 18,5 7,9 

Egenkapitalens forrentning 

(%) 1,6 11,2 4,3 70,9 53,4 

Soliditetsgrad (%) 38,1 40,5 34,4 34,8 19,2 

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings 

“Anbefalinger & Nøgletal 2015”.  

Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker 

Bruttomargin (%) Virksomhedens driftsmæssige gearing. 

Nettomargin (%) Virksomhedens driftsmæssige rentabilitet. 

Egenkapitalens forrentning (%)  
Virksomhedens forrentning af den kapital, 

som ejerne har investeret i virksomheden. 

Soliditetsgrad (%)  Virksomhedens finansielle styrke. 

Nettoomsætning
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning
Årets resultat x 100

Gns. egenkapital
Årets resultat x 100

Samlede aktiver
Egenkapital x 100
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Hovedaktivitet 

Selskabets formål er at varetage renovationsvirksomhed i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning 

herom samt at udføre anden virksomhed, som har en nær tilknytning til renovationsvirksomhed.  

Renovationsaktiviteterne udføres i Holbæk Kommune og omfatter i hovedsagen følgende: 

• Indsamling af kundernes husstandsaffald via privat aktør 

• Drift af 5 genbrugspladser i Holbæk, Tølløse, Tornved, Jernløse og på Orø 

• Administration og service til kunder i Holbæk Kommune 

Fors Affald Holbæk A/S har indgået kontrakt med Fors A/S om at udføre opgaver inden for drift, vedligehold 

og administration. Desuden udfører Fors A/S anlægsopgaver for selskabet. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Dannelsen af Fors koncernen blev en realitet 1. januar 2016. Regnskabsmæssigt med tilbagevirkende kraft 

fra 1. januar 2015. Koncernen omfatter forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde. En samarbejds-

model hvor de tre kommuner etablerede et fælles Holdingselskab, Fors Holding A/S, som ejer, og et fælles 

Serviceselskab, Fors A/S, som leverandør til forsyningsselskaberne.  

Fors Affald Holbæk A/S er 100 % ejet af det nye selskab Fors Holding A/S. 

Året 2016 har båret præg af, at vi som organisation har fokuseret på at udvikle vort fælles fundament, så vi 

kunne blive ét selskab af gavn såvel som af navn. På den baggrund har vi i 2016 udarbejdet en strategi frem 

mod 2020 med titlen ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. De har fælles sigte 

på at understøtte, at vi forfølger vort idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og effektive 

forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

En strategi, som er udviklet af ledere og medarbejdere i fællesskab. 

Året har været præget af arbejdet med at etablere den nye virksomhed, så vi fremstår som en enhed. Det 

har krævet en indsats og investering i fælles processer, løsninger og systemer. 

Årets resultat 642 t.kr. er bedre end forventet. 

Dette arbejde og virksomhedens indsats i øvrigt i forhold til samfundsansvar er beskrevet i koncernens CSR 

rapport, som findes på vores hjemmeside www.fors.dk/omos

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling 

Virksomhedens drift er i regnskabsåret ikke påvirket af usædvanlige forhold. 

Særlige risici 

Forretningsmæssige risici 

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som ligger ud over, hvad der må anses 

for at være almindelige for branchen. 

Finansielle risici 
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Ledelsesberetning 

Selskabet har ingen væsentlige finansielle risici og begrænset låntagning. Finansiering af investeringer sker 

med fastforrentede 25-årige lån. Herudover er der etableret driftskredit.  

Videnressourcer 

I 2016 gennemførte vi en proces som ledte til, at vi blev ISO-certificeret. Dette indebærer, at vi har imple-

menteret et værktøj, hvor vi beskriver samtlige forretningskritiske processer i virksomheden med tydelig 

angivelse af, hvem der er ansvarlig for de forskellige processer i de enkelte opgaveløsninger. Værktøjet 

benyttes desuden til at registrere eventuelle afvigelser og arbejde struktureret med forbedringsforslag til de 

forskellige processer. 

Miljømæssige forhold 

Fors Affald Holbæk A/S indsamler affald i Holbæk Kommune. Vi arbejder løbende for at sikre en høj genan-

vendelsesprocent og på, at det affald som vi indsamler håndteres på en miljømæssig forsvarlig måde. Således 

sorterer hver enkelt husstand sit affald i otte forskellige fraktioner. Det er med til at sikre, at vi i dag har en 

genanvendelsesprocent på indsamlingsordningerne på 47,4 % og på genbrugspladserne 80,3%.  

Vi har desuden vedtaget en ny strukturplan for vore genbrugspladser der øger tilgængeligheden for vore 

kunder og også medfører at vi etablerer en ny, moderne genbrugsplads i Tølløse. Endelig har vi udviklet og 

testet et nyt indendørs sorteringssystem af affald hos 2.000 kunder. Dette via et MUDP-projekt sammen med 

to virksomheder - Aage Vestergaard Larsen A/S og Schoeller Plast Enterprise A/S. 

Kunder  

Fors ønsker, at vore kunder skal lære os bedre at kende. Vi skal møde vores kunder der, hvor de 

er. Det gør det nemmere at være kunde – hvis kunden skulle opleve problemer, ved kunden, hvor 

de kan få hjælp.  

Den nye struktur for vores genbrugspladser er fundet i tæt samarbejde med vore kunder, som på et dialog-

møde lagde vægt på nærhed, tilgængelighed og pris. De input arbejdede vi videre med, og resultaterne kan 

ses i den nye plan for genbrugspladserne. Tølløse skal have en ny genbrugsplads, Jernløse Genbrugsplads 

bliver ubemandet og døgnåben, og så kommer der to nye døgnåbne pladser til haveaffald. Det er i korte 

træk resultatet af den nye struktur for genbrugspladser, som Fors A/S vedtog i 2016.  

Hos vores kunder opstod en ide om at sortere og indsamle plast og metal. Sammen med to erhvervsvirk-

somheder gjorde Fors Affald Holbæk A/S i 2016 ideen til virkelighed. Kundeønsket gav os ideen til et sorte-

ringssystem, der er lavet af 100% genanvendt plast, indsamlet hos kunderne selv. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Det giver en stor miljøgevinst at genbruge plast fremfor at brænde det. Det var afsættet for et udviklings-

forløb sammen med Aage Vestergaard Larsen A/S og Schoeller Plast Enterprise A/S og 50 testhusstande. I 

dag har vi så et indendørs sorteringssystem, lavet af 100 % genanvendt plast, til test hos 2.000 hustande i 

Holbæk Kommune. Systemet består af to spande i forskellig størrelse med tilhørende låg og en skillevæg, 

som kan kombineres og placeres på et utal af forskellige måder. 
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Ledelsesberetning 

Som en del af Fors A/S koncernen bidrager med ressourcer til øvrige forsknings- og udviklingsaktiviteter 

efter behov. Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets CSR-rapport. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.  

Forventet udvikling  

Selskabet forventer et resultat for 2017 på samme niveau som 2016.    
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Resultatopgørelse for 2016 
Resultatopgøre lse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Nettoomsætning 1 66.116 77.962 

Produktionsomkostninger 2 (54.214) (60.756)

Bruttoresultat 11.902 17.206 

Administrationsomkostninger (10.366) (11.620)

Driftsresultat 1.536 5.586 

Andre finansielle indtægter 3 313 2.002 

Andre finansielle omkostninger 4 (979) (3.311)

Resultat før skat 870 4.277 

Skat af årets resultat 5 (228) 627 

Årets resultat 6 642 4.904 
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Balance pr. 31.12.2016 
Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Erhvervede lignende rettigheder 1.606 2.141 

Immaterielle anlægsaktiver 7 1.606 2.141 

Grunde og bygninger 12.903 13.283 

Produktionsanlæg og maskiner 20.466 22.330 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 812 526 

Materielle anlægsaktiver 8 34.181 36.139 

Anlægsaktiver 35.787 38.280 

Fremstillede varer og handelsvarer 614 887 

Varebeholdninger 614 887 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24.672 22.323 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.187 2.680 

Udskudt skat 9 2.899 1.440 

Andre tilgodehavender 265 1.338 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 10 0 197 

Periodeafgrænsningsposter 11 3 0 

Tilgodehavender 29.026 27.978 

Andre værdipapirer og kapitalandele 18.575 19.964 

Værdipapirer og kapitalandele 18.575 19.964 

Likvide beholdninger 19.663 9.211 

Omsætningsaktiver 67.878 58.040 

Aktiver 103.665 96.320 
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Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Virksomhedskapital 12 500 500 

Overført overskud eller underskud 38.948 38.481 

Egenkapital 39.448 38.981 

Hensættelser til pensioner o.l. 13 7.227 7.002 

Hensatte forpligtelser 7.227 7.002 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 9.624 10.176 

Langfristede gældsforpligtelser 14 9.624 10.176 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 14 553 542 

Reguleringsmæssige overdækninger 9.072 1.941 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 9.034 7.552 

Gæld til tilknyttede virksomheder 6.739 4.259 

Skyldig selskabsskat 1.637 781 

Anden gæld 887 1.132 

Periodeafgrænsningsposter 15 19.444 23.954 

Kortfristede gældsforpligtelser 47.366 40.161 

Gældsforpligtelser 56.990 50.337 

Passiver 103.665 96.320 

Eventualforpligtelser 17

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 18

Koncernforhold 19
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Egenkapitalopgørelse for 2016 
Egenkapita lopgørelse fo r 2016 

Virksomheds-

kapital

t.kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 500 38.481 38.981 

Øvrige egenkapitalposteringer 0 (176) (176)

Årets resultat 0 643 643 

Egenkapital ultimo 500 38.948 39.448 

Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som følge af de særlige 

forhold, der gør sig gældende for forsyningsvirksomheder.  

Reguleringen under Øvrige reserver vedrører pensioner, jf. note 13.   
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Pengestrømsopgørelse for 2016 
Pengestrømsopgørelse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Driftsresultat 1.536 5.586 

Af- og nedskrivninger 4.403 3.916 

Regulering af over- og underdækning 7.131 1.298 

Ændringer i arbejdskapital 16 1.411 (3.075)

Pengestrømme vedrørende primær drift 14.481 7.725 

Modtagne finansielle indtægter 313 2.002 

Betalte finansielle omkostninger (979) (3.311)

Refunderet/(betalt) selskabsskat (780) (781)

Pengestrømme vedrørende drift 13.035 5.635 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (2.088) (6.913)

Køb af finansielle anlægsaktiver 46 (10.755)

Pengestrømme vedrørende investeringer (2.042) (17.668)

Optagelse af lån 0 5.816 

Afdrag på lån mv. (541) (8.165)

Pengestrømme vedrørende finansiering (541) (2.349)

Ændring i likvider 10.452 (14.382)

Likvider primo 9.211 23.593 

Likvider ultimo 19.663 9.211 
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Noter 
Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

1. Nettoomsætning 

Renovationsindtægter 68.013 73.844 

Administrationsindtægter 795 595 

Andre indtægter 4.439 4.821 

Regulering af over- og underdækning (7.131) (1.298)

66.116 77.962 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 535 535 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 3.868 3.220 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 46 161 

4.449 3.916 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen 

Produktionsomkostninger 3.914 3.380 

Administrationsomkostninger 535 536 

4.449 3.916 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

3. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 234 588 

Dagsværdireguleringer 79 1.414 

313 2.002 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

4. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 294 440 

Dagsværdireguleringer 98 2.279 

Øvrige finansielle omkostninger 587 592 

979 3.311 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

5. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 1.637 899 

Ændring af udskudt skat (1.409) 100 

Regulering vedrørende tidligere år 0 (1.626)

228 (627)

2016

t.kr.

2015

t.kr.

6. Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 642 4.904 

642 4.904 

Erhvervede 

lignende 

rettigheder

t.kr.

7. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 3.211 

Kostpris ultimo 3.211 

Af- og nedskrivninger primo (1.070)

Årets afskrivninger (535)

Af- og nedskrivninger ultimo (1.605)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.606 
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Noter 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produktions-

anlæg og 

maskiner

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver 

under 

udførelse

t.kr.

8. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 16.093 29.615 526 

Tilgange 533 1.269 819 

Afgange 0 (249) (533)

Kostpris ultimo 16.626 30.635 812 

Af- og nedskrivninger primo (2.810) (7.285) 0 

Årets afskrivninger (913) (2.955) 0 

Tilbageførsel ved afgange 0 71 0 

Af- og nedskrivninger ultimo (3.723) (10.169) 0 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 12.903 20.466 812 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

9. Udskudt skat 

Materielle anlægsaktiver (686) (527)

Hensatte forpligtelser 1.590 1.540 

Gældsforpligtelser 1.995 427 

2.899 1.440 

Bevægelser i året 

Primo 1.440 

Indregnet i resultatopgørelsen 1.409 

Indregnet direkte på egenkapitalen 50 

Ultimo  2.899 

10. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 
Posten vedrører mellemregning med Holbæk Kommune, som er medejer af FORS Holding A/S.  

11. Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører forudbetalte omkostninger.  
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Noter 

Antal

Nominel

værdi

t.kr.

12. Virksomhedskapital 

Aktiekapital 1.000 500 

1.000 500 

Der har ikke været ændringer i selskabets virksomhedskapital siden selskabets stiftelse.  

13. Hensættelser til pensioner o.l. 
Hensættelser til pensioner o.l. vedrører tjenestemandspensioner.  

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2015

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2016

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

14. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter 

i øvrigt 
553 542 9.624 7.303 

553 542 9.624 7.303 

15. Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører periodisering af forudopkrævede gebyrer hos forbrugerne.  

2016

t.kr.

2015

t.kr.

16. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger 273 128 

Ændring i tilgodehavender 410 3.387 

Ændring i leverandørgæld mv. 728 (6.590)

1.411 (3.075)

17. Eventualforpligtelser 
FORS Affald Holbæk A/S’ eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser og 

forpligtelser vedrørende indgåede entrepriseaftaler. 

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med FORS Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet 

hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede 

selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter 

for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i 

sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.  
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Noter 

18. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
FORS Holding A/S, Roskilde 

Roskilde Kommune 

Lejre Kommune 

Holbæk Kommune 

19. Koncernforhold 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern: 

FORS Holding A/S, Roskilde 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern: 

FORS Holding A/S, Roskilde 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C 

(mellem).  

Anvendt regnskabspraksis er ændret således, at akturamæssige tab og gevinst på tjenestemands pension, 

indregnes på egenkapitalen. Ændringen har påvirket årets resultat positivt med 225 t.kr. før skat og 176 t 

kr. efter skat (sidste år positivt med 146 t kr. før skat og 114 t kr. efter skat.)  

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret.   

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtel-

sens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret.  

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning fra affaldsgebyrer og eventuel produktion indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og 

risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og 

forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. 

Nettoomsætningen korrigeres med en eventuel over- eller underdækning. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsætning. 

I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, perso-

nale beskæftiget med produktion, leje og leasing samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle 

anlægsaktiver, der indgår i produktionsprocessen. Endvidere indgår sædvanlige nedskrivninger af lagerbe-

holdninger i posten.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, 

herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og af-

skrivninger.  

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, rente-

indtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster 

vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt 

godtgørelser under acontoskatteordningen mv.  

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til til-

knyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, 

amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.  

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 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 moderselskabet og dettes danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske 

selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster 

(fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).  

Balancen 

Immaterielle rettigheder mv. 

”Erhvervede immaterielle anlægsaktiver” omfatter selskabets fremtidige opkrævningsret for fremadrettede 

udgifter vedrørende historiske pensionsforpligtelser opgjort pr. 1. januar 2010 over for nuværende og tidli-

gere ansatte tjenestemænd i forsyningsvirksomheden. Beløbet, som svarer til den aktuarmæssigt opgjorte 

forpligtelse, kan via prisloftsreglerne indregnes i de fremtidige takster over for selskabets kunder. Denne 

legale ret er klassificeret som et immaterielt anlægsaktiv som følge af, at retten har en fremtidig nytteværdi 

for selskabet.  

Der foretages lineære afskrivninger over 10 år, som modsvarer opkrævningsrettens udnyttelsesperiode.  

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akku-

mulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-

gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.   
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Anvendt regnskabspraksis 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Bygninger 20 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 - 10 år 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regn-skabs-

mæssige værdi.  

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen 

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 

tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, 

i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.  

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er 

lavere. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.  

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelses-

omkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte 

skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver) 

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dags-

værdi (børskurs) på balancedagen.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.  

Hensættelser til pensioner o.l. 

Hensættelser til pensioner o.l. måles til nettorealisationsværdi, der svarer til nutidsværdien af de forventede 

udbetalinger fra de enkelte pensionsordninger o.l. Årets akturamæssige tab og gevinst indrgenes på egen-

kapitalen. 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Over- og underdækninger 

Selskabet er underlagt et generelt "hvile i sig selv"-princip. Over- eller underdækningen udgør forskellen 

mellem kostpris for affaldsbehandlingen og de hos forbrugerne opkrævede beløb, og skal tilbageføres eller 

opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning ind-

regnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede 

over- eller underdækning er udtryk for et mellemværende med forbrugerne, og indregnes i balancen under 

gæld eller tilgodehavender. 

Der foreligger ikke myndighedsfastsatte detailbestemmer for det generelle "hvile i sig selv"-princip, herun-

der opgørelse og eksistens af et hos forbrugerne eventuelt tilhørende krav på tidspunktet for overdragelsen 

af affaldsforsyningen fra Holbæk Kommune. Der er ud fra en likviditetsbaseret metode opgjort en under-

dækning over for forbrugerne ved stiftelsen. Underdækningen ved stiftelsen er udskilt af egenkapitalen og 

indregnet som et tilgodehavende. Såfremt der fastsættes detailbestemmelser for det generelle "hvile i sig 

selv"-princip, og en over- eller underdækning opgjort herefter afviger fra den skønsmæssigt opgjorte og 

indregnede underdækning, vil forskellen være indeholdt i egenkapitalen. 

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i ef-

terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne 

ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som drifts-

resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virk-

somheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle 

og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af 

finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte. 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag 

af kortfristet bankgæld.  
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 for Fors Grøn Energi A/S. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016. 

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

omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Roskilde, den 25.04.2017 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til kapitalejerne i Fors Grøn Energi A/S 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fors Grøn Energi A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der 

omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder an-

vendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser 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 årsregnskabet 

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

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 Dan-

mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af 

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

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

årsregnskabet. 

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

yderligere krav, der er gældende i Danmark, fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skep-

sis under revisionen. Herudover: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, 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 selskabets interne kontrol. 

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

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

• 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 revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, 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 henhold til 

årsregnskabsloven. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 25.04.2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

Driftsresultat (48) (30)

Resultat af finansielle poster 53 31 

Årets resultat 69 5 

Samlede aktiver 2.602 2.615 

Egenkapital 2.574 2.505 

Pengestrømme fra driftsaktivitet (6) 10 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 168 (2.455)

Nøgletal 

Egenkapitalens forrentning (%) 2,7 0,2 

Soliditetsgrad (%) 98,9 95,8 

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings “Anbefalinger & Nøgletal 2015”. 

Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker 

Egenkapitalens forrentning (%)  
Virksomhedens forrentning af den kapital, 

som ejerne har investeret i virksomheden. 

Soliditetsgrad (%)  Virksomhedens finansielle styrke. 

Gns. egenkapital
Årets resultat x 100

Samlede aktiver
Egenkapital x 100
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål er at varetage el-produktion baseret på vedvarende energi og besidde ejeandele i selska-

ber, der udøver el-produktionsvirksomhed baseret på vedvarende energi, samt efter bestyrelsens skøn her-

med beslægtet virksomhed 

Selskabets aktiviteter skal bidrage til vores målsætning om nedbringelse af CO2-udledning. 

El-produktionsaktiviteterne udgør i hovedsagen følgende: 

• Interessent med 475 andele i Prøvestenens Vindmøllelaug I/S 

• Prøvestenens Vindmøllelaug har investeret i en Vestas V80-2.0 MW VCS Mark 7 vindmølle 

• Møllen har en 80 meter rotor og et 67 m tårn og er således 107 m høj målt til vingespidsen 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Dannelsen af Fors koncernen blev en realitet 1. januar 2016. Regnskabsmæssigt med tilbagevirkende kraft 

fra 1. januar 2015. Koncernen omfatter forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde. En samarbejds-

model hvor de tre kommuner etablerede et fælles Holdingselskab, Fors Holding A/S, som ejer, og et fælles 

Serviceselskab, Fors A/S, som leverandør til forsyningsselskaberne.  

Fors Grøn Energi A/S er 100 % ejet af det nye selskab Fors Holding A/S. 

Året 2016 har båret præg af, at vi som organisation har fokuseret på at udvikle vort fælles fundament, så vi 

kunne blive ét selskab af gavn såvel som af navn. På den baggrund har vi i 2016 udarbejdet en strategi frem 

mod 2020 med titlen ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. De har fælles sigte 

på at understøtte, at vi forfølger vort idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og effektive 

forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

En strategi, som er udviklet af ledere og medarbejdere i fællesskab. 

Dette arbejde og virksomhedens indsats i øvrigt i forhold til samfundsansvar er beskrevet i koncernens CSR 

rapport, som findes på vores hjemmeside www.fors.dk/omos. 

 Årets resultat udgøre 69 t.kr. hvilket er som forventet.  

Igennem året 2016 har vindmøllen kørt upåklageligt, med kun planlagte driftsstop. Vindåret har være 86 % 

af et normalår, med en lavere produktions til følge. Elpriserne har til gengæld været stigende gennem året, 

således at det samlede resultat for året er bedre end budgettet. 
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Ledelsesberetning 

Usikkerhed ved indregning og måling 

Ledelsen vurderer at der ikke er usikkerhed ved indregning og måling af selskabets aktiver, passiver samt 

resultat. 

Usædvanlige forhold 

Virksomhedens drift er i regnskabsåret ikke påvirket af usædvanlige forhold. 

Særlige risici 

Forretningsmæssige risici 

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som ligger ud over, hvad der må anses 

for at være almindelige for branchen. 

Finansielle risici 

Selskabet har ingen væsentlige finansielle risici.  

Videnressourcer 

I 2016 gennemførte vi en proces som ledte til, at vi blev ISO-certificeret. Dette indebærer, at vi har imple-

menteret et værktøj, hvor vi beskriver samtlige forretningskritiske processer i virksomheden med tydelig 

angivelse af, hvem der er ansvarlig for de forskellige processer i de enkelte opgaveløsninger. Værktøjet 

benyttes desuden til at registrere eventuelle afvigelser og arbejde struktureret med forbedringsforslag til de 

forskellige processer.  

Miljøforhold 

Hensyn til miljøet er en del af Fors A/S DNA, og vi har en strategisk målsætning at sætte et positivt aftryk 

på miljøet og den lokale udvikling.  

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Selskabet samarbejder med branchen, leverandører og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling i sekto-

ren. Fors Grøn Energi A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets CSR-rapport. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Resultatopgørelse for 2016 
Resultatopgøre lse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Administrationsomkostninger (48) (30)

Driftsresultat (48) (30)

Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver 53 31 

Resultat før skat 5 1 

Skat af årets resultat 1 64 4 

Årets resultat 2 69 5 

Punkt 28, Bilag 4: Bilag 28.04 -Fors Grøn energi 2016, udkast.pdf



UD
KA

ST

Fors Grøn Energi A/S 10 

Balance pr. 31.12.2016 
Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Andre værdipapirer og kapitalandele 2.373 2.487 

Finansielle anlægsaktiver 3 2.373 2.487 

Anlægsaktiver 2.373 2.487 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 7 0 

Tilgodehavende selskabsskat 5 73 

Tilgodehavender 12 73 

Likvide beholdninger 217 55 

Omsætningsaktiver 229 128 

Aktiver 2.602 2.615 
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Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Virksomhedskapital 500 500 

Overført overskud eller underskud 2.074 2.005 

Egenkapital 2.574 2.505 

Udskudt skat 0 64 

Hensatte forpligtelser 0 64 

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 19 

Anden gæld 28 27 

Kortfristede gældsforpligtelser 28 46 

Gældsforpligtelser 28 46 

Passiver 2.602 2.615 

Eventualforpligtelser 5

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 6

Koncernforhold 7
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Egenkapitalopgørelse for 2016 
Egenkapita lopgørelse fo r 2016 

Virksomheds-

kapital

t.kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 500 2.005 2.505 

Årets resultat 0 69 69 

Egenkapital ultimo 500 2.074 2.574 
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Pengestrømsopgørelse for 2016 
Pengestrømsopgørelse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Driftsresultat (48) (30)

Ændringer i arbejdskapital 4 (26) 45 

Pengestrømme vedrørende primær drift (74) 15 

Refunderet/(betalt) selskabsskat 68 (5)

Pengestrømme vedrørende drift (6) 10 

Køb af finansielle anlægsaktiver 0 (2.512)

Modtagne udbytter 168 57 

Pengestrømme vedrørende investeringer 168 (2.455)

Ændring i likvider 162 (2.445)

Likvider primo 55 2.500 

Likvider ultimo 217 55 
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Noter 
Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

1. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 0 (68)

Ændring af udskudt skat (64) 64 

(64) (4)

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2. Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 69 5 

69 5 

Andre 

værdi-

papirer og 

kapital-

andele

t.kr.

3. Finansielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 2.456 

Afgange (166)

Kostpris ultimo 2.290 

Nedskrivninger primo 31 

Dagsværdireguleringer 52 

Nedskrivninger ultimo 83 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.373 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

4. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger 0 0 

Ændring i tilgodehavender (7) 0 

Ændring i leverandørgæld mv. (19) 45 

(26) 45 
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Noter 

5. Eventualforpligtelser 

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med FORS Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet 

hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede 

selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter 

for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambe-

skatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab. 

6. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse: 

Fors Holding A/S, Roskilde ejer alle aktier i selskabet og har dermed bestemmende indflydelse på dette. 

7. Koncernforhold 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern: 

FORS Holding A/S, Roskilde 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern: 

FORS Holding A/S, Roskilde 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, der be-

nyttes i administrationen af virksomheden. 

Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver 

Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver omfatter afkast i form af renter, udbytte o.l. af finansielle 

anlægsaktiver, der ikke er kapitalandele i tilknyttede eller associerede virksomheder. 

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 

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 Fors Holding A/S og dets datterselskaber. Den aktuelle danske selskabsskat 

fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling 

med refusion vedrørende skattemæssige underskud). 
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Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 

Andre værdipapirer og kapitalandele 

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter kapitalandele i Prøvestenens Vindmøllelaug I/S, der måles 

til dagsværdi på balancedagen.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender. 

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i ud-

skudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne 

ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som drifts-

resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af 

finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægs-

aktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, køb af aktier 

og betaling af udbytte. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag 

af kortfristet bankgæld. 

Punkt 28, Bilag 4: Bilag 28.04 -Fors Grøn energi 2016, udkast.pdf



UD
KA

ST

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

Deloitte
Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33963556 
Weidekampsgade 6   
Postboks 1600 
0900 København C 

Telefon 36 10 20 30 
Telefax 36 10 20 40 
www.deloitte.dk  

Fors Spildevand Holbæk 
A/S 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
CVR-nr. 32765572 

Årsrapport 2016 

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 27.04.2017 

Dirigent  

Navn:   

Punkt 28, Bilag 5: Bilag 28.05 -Fors Spildevand Holbæk 2016, udkast.pdf



UD
KA

ST

Fors Spildevand Holbæk A/S 

Indholdsfortegnelse 

mathomsen/19.04.2017 - 14:20/W.6.6.0/MStC_C Selskaber/E.11.2017 Status II: 0 

Side 

Virksomhedsoplysninger 1

Ledelsespåtegning 2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3

Ledelsesberetning 6

Resultatopgørelse for 2016 10

Balance pr. 31.12.2016 11

Egenkapitalopgørelse for 2016 13

Pengestrømsopgørelse for 2016 14

Noter 15

Anvendt regnskabspraksis 22

Punkt 28, Bilag 5: Bilag 28.05 -Fors Spildevand Holbæk 2016, udkast.pdf



UD
KA

ST

Fors Spildevand Holbæk A/S 1 

Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedsoply sninger 

Virksomhed 

Fors Spildevand Holbæk A/S 

Tåstrup Møllevej 5 

4300 Holbæk 

CVR-nr.: 32765572 

Hjemsted: Holbæk 

Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016 

Telefon: 70202066 

Hjemmeside: www.fors.dk 

E-mail: fors@fors.dk 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen, formand 

Michael Brandt 

Henrik Gert Corell 

Johnny Bruus Gybel Jensen 

Edvard Ekegren 

Direktion 

Michael Brandt, administrerende direktør 

Revisor 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Weidekampsgade 6   

Postboks 1600 

0900 København C 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 

- 31.12.2016 for Fors Spildevand Holbæk A/S.  

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016.  

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Holbæk, den 25.04.2017 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Corell 

formand 

Johnny Bruus Gybel Jensen Edvard Ekegren 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til kapitalejerne i Fors Spildevand Holbæk A/S 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fors Spildevand Holbæk A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder 

anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der som beskrevet i note 1 er usikkerhed 

vedrørende fastlæggelse af selskabets skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver og der-

med opgørelse og indregning af aktuel og udskudt skat. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser 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 årsregnskabet 

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

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 Dan-

mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af 

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

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

årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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

yderligere krav, der er gældende i Danmark, fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skep-

sis 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, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, 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 selskabets interne kontrol. 

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

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

• 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 revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 

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

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 25.04.2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2014

t.kr.

2013

t.kr.

2012

t.kr.

Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

Nettoomsætning 107.073 97.561 87.177 80.629 84.317 

Bruttoresultat 81.578 65.996 64.030 57.528 59.360 

Driftsresultat 24.994 13.796 28.018 18.469 26.431 

Resultat af finansielle 

poster 
(9.471) (7.525) (4.128) (2.969) (298)

Årets resultat 12.200 2.798 26.682 16.454 28.611 

Samlede aktiver 1.546.551 1.510.562 900.997 800.105 750.867 

Investeringer i materielle 

anlægsaktiver 
68.950 103.246 101.748 82.821 72.067 

Egenkapital 1.137.880 1.125.896 646.078 619.396 602.942 

Nøgletal 

Bruttomargin (%) 76,2 67,6 73,4 71,3 70,4 

Nettomargin (%) 11,4 2,9 30,6 20,4 33,9 

Egenkapitalens forrentning 

(%) 1,1 0,3 4,2 2,7 4,7 

Soliditetsgrad (%) 73,6 74,5 71,7 77,4 80,3 

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings 

“Anbefalinger & Nøgletal 2015”.  

Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker 

Bruttomargin (%) Virksomhedens driftsmæssige gearing. 

Nettomargin (%) Virksomhedens driftsmæssige rentabilitet. 

Egenkapitalens forrentning (%)  
Virksomhedens forrentning af den kapital, 

som ejerne har investeret i virksomheden. 

Soliditetsgrad (%)  Virksomhedens finansielle styrke. 

Nettoomsætning
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning
Årets resultat x 100

Gns. egenkapital
Årets resultat x 100

Samlede aktiver
Egenkapital x 100
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsaktivitet i henhold til den til enhver tid gældende 

lovgivning herom, samt at medvirke til at sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig 

kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og drives på en effektiv måde, der er gennem-

sigtig for forbrugerne. 

Selskabets priser fastsættes normalt for et år af gangen i henhold til vandsektorloven. 

Spildevandsaktiviteterne omfatter i hovedsagen følgende: 

• Afledning af spildevand og regnvand fra husholdninger og erhverv gennem selskabets stikledninger og 

hovedkloakker 

• Drift, vedligeholdelse og udbygning af selskabets afløbsnet samt tilhørende anlæg 

• Administration og service til godt 19.000 kunder 

Fors Spildevand Holbæk A/S har indgået kontrakt med Fors A/S om at udføre opgaver inden for drift, vedli-

gehold og administration. Desuden udfører Fors A/S anlægsopgaver og renoveringer for selskabet. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Dannelsen af Fors koncernen blev en realitet 1. januar 2016. Regnskabsmæssigt med tilbagevirkende kraft 

fra 1. januar 2015. Koncernen omfatter forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde. En samarbejds-

model hvor de tre kommuner etablerede et fælles Holdingselskab, Fors Holding A/S, som ejer, og et fælles 

Serviceselskab, Fors A/S, som leverandør til forsyningsselskaberne.  

Fors Spildevand Holbæk A/S er 100 % ejet af det nye selskab Fors Holding A/S. 

Året 2016 har båret præg af, at vi som organisation har fokuseret på at udvikle vort fælles fundament, så vi 

kunne blive ét selskab af gavn såvel som af navn. På den baggrund har vi i 2016 udarbejdet en strategi frem 

mod 2020 med titlen ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. De har fælles sigte 

på at understøtte, at vi forfølger vort idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og effektive 

forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

En strategi, som er udviklet af ledere og medarbejdere i fællesskab. 

Året har været præget af arbejdet med at etablere den nye virksomhed, så vi fremstår som en enhed. Det 

har krævet en indsats og investering i fælles processer, løsninger og systemer. 

Årets resultat 12.200 t.kr. er som forventet.  
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Ledelsesberetning 

Dette arbejde og virksomhedens indsats i øvrigt i forhold til samfundsansvar er beskrevet i koncernens CSR 

rapport, som findes på vores hjemmeside www.fors.dk/omos. 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for opgø-

relsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for 

den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKATs holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, som fører 

til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemæssige grundlag for anlægsaktiver 

reduceret de skattemæssige værdier pr. 1. januar 2010 for anlægsaktiverne med 2.271.596 t.kr. Selskabet 

har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKATs afgørelse til Landsskatteretten.  

I fire principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, men 

Landsskatteretten kritiserede SKATs konkrete anvendelse af modellen. 

Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKATs værdiansættelsesprincipper, da ledelsen 

vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med SKATs ansættelser, 

herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at selskabet for nærværende 

ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for selskabet i form af en 

øget udskudt skat på 146.159 t.kr., der - alt andet lige - over tid vil betyde en skattebetaling af samme 

størrelse. 

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte skatter 

skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse  

Da aktuel skat indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme, vil en 

øget skatteforpligtelse eller en regulering af allerede betalte skatter ikke få væsentlig indflydelse på selska-

bets økonomiske stilling. 

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling 

Virksomhedens drift er i regnskabsåret ikke påvirket af usædvanlige forhold. 

Forventet udvikling 

Selskabet forventer for 2017 et resultat på niveau med 2016.   
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Ledelsesberetning 

Særlige risici 

Forretningsmæssige risici 

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som ligger ud over, hvad der må anses 

for at være almindelige for branchen. 

Finansielle risici 

Selskabet har ingen væsentlige finansielle risici. Finansiering af investeringer sker med 25-årige lån, hvor 

langt størstedelen er fastforrentet.  

Videnressourcer 

I 2016 gennemførte vi en proces som ledte til, at vi blev ISO-certificeret. Dette indebærer, at vi har implemen-

teret et værktøj, hvor vi beskriver samtlige forretningskritiske processer i virksomheden med tydelig angivelse 

af, hvem der er ansvarlig for de forskellige processer i de enkelte opgaveløsninger. Værktøjet benyttes desuden 

til at registrere eventuelle afvigelser og arbejde struktureret med forbedringsforslag til de forskellige processer.

Miljømæssige forhold 

Holbæk Byråd godkendte i juni 2016 en ny spildevandsplan. Samtidig sagde politikerne ja til at renseanlæg-

get ved Holbæk Havn skal flytte. Det giver mulighed for revurdere placeringen af renseanlægget med fokus 

på den samlede drift af hele spildevandssystemet. Der pågår nu en idefase med borgerinddragelse i form af 

en åben dialog, hvor alle kan komme med forslag til placering. I forlængelse af dette vil Holbæk Kommune 

og Fors A/S udvælge to til tre af de forslag til alternative placeringer, som borgerne er kommet med. Herefter 

vil en uvildig rådgiver regne på forslagene, herunder det oprindelige forslag om en placering på Tuse Næs. 

På baggrund af dette forventes en beslutning i slutningen af 2017.  

Kunder

Fors A/S ønsker, at vore kunder skal lære os bedre at kende. Vi skal møde vores kunder der, hvor de er. Det gør 

det nemmere at være kunde – hvis kunden skulle opleve problemer, ved kunden, hvor de kan få hjælp.  

I 2016 har Fors A/S ofte været ude på gaderne i vores lokalsamfund for at møde vores kunder ansigt til 

ansigt. Vi har blandt andet været til stede på Sundhedsdagen i både Holbæk, ligesom vi har åbnet dørene 

og inviteret kunderne indenfor ved arrangementer som Vandets Dag.

Vores besøgstjeneste arrangerer besøg fra skolebørn, foreninger og øvrige kunder, som har lært om proces-

serne og betydningen af rent vand og korrekt behandlet spildevand. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Selskabet samarbejder med branchen, leverandører og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling i sekto-

ren. Dette gør selskabet som en del af Fors A/S koncernen, hvori selskabet efter behov bidrager med res-

sourcer. Fors A/S’ indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets CSR-rapport. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.  
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Resultatopgørelse for 2016 
Resultatopgøre lse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Nettoomsætning 2 107.073 97.561 

Produktionsomkostninger 3 (25.495) (31.565)

Bruttoresultat 81.578 65.996 

Distributionsomkostninger 3 (46.627) (40.527)

Administrationsomkostninger (9.957) (11.673)

Driftsresultat 24.994 13.796 

Andre finansielle indtægter 4 317 668 

Andre finansielle omkostninger 5 (9.788) (8.193)

Resultat før skat 15.523 6.271 

Skat af årets resultat 6 (3.323) (3.473)

Årets resultat 7 12.200 2.798 
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Balance pr. 31.12.2016 
Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Erhvervede lignende rettigheder 2.153 2.870 

Immaterielle anlægsaktiver 8 2.153 2.870 

Grunde og bygninger 21.380 21.607 

Produktionsanlæg og maskiner 1.414.569 1.402.519 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6.143 9.087 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 26.042 6.343 

Materielle anlægsaktiver 9 1.468.134 1.439.556 

Anlægsaktiver 1.470.287 1.442.426 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 39.636 40.593 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 3.536 416 

Andre tilgodehavender 1.624 1.854 

Tilgodehavende selskabsskat 10 2.830 1.305 

Reguleringsmæssige underdækninger 11 0 6.100 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 12 7.754 10.201 

Periodeafgrænsningsposter 13 529 86 

Tilgodehavender 55.909 60.555 

Likvide beholdninger 20.355 7.581 

Omsætningsaktiver 76.264 68.136 

Aktiver 1.546.551 1.510.562 
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Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Virksomhedskapital 14 100.000 100.000 

Overført overskud eller underskud 1.037.880 1.025.896 

Egenkapital 1.137.880 1.125.896 

Hensættelser til pensioner o.l. 15 8.681 8.405 

Udskudt skat 16 19.277 13.184 

Hensatte forpligtelser 27.958 21.589 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 244.887 189.642 

Reguleringsmæssige overdækninger 17 0 16.207 

Periodeafgrænsningsposter 18 45.681 44.546 

Langfristede gældsforpligtelser 19 290.568 250.395 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 19 7.160 61.662 

Gæld til realkreditinstitutter 20 15.000 0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 33.629 13.221 

Gæld til tilknyttede virksomheder 4.525 2.630 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 21 1.331 0 

Anden gæld 3.229 3.307 

Periodeafgrænsningsposter 22 25.271 31.862 

Kortfristede gældsforpligtelser 90.145 112.682 

Gældsforpligtelser 380.713 363.077 

Passiver 1.546.551 1.510.562 

Usikkerhed ved indregning og måling  1

Eventualforpligtelser 24

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 25

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 26

Koncernforhold 27
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Egenkapitalopgørelse for 2016 
Egenkapita lopgørelse fo r 2016 

Virksomheds-

kapital

t.kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 100.000 1.025.896 1.125.896 

Øvrige egenkapitalposteringer 0 (216) (216)

Årets resultat 0 12.200 12.200 

Egenkapital ultimo 100.000 1.037.880 1.137.880 

Overført overskud eller underskud er dels opstået ved stiftelsen og dels ved akkumulerede resultater fra 

stiftelse til i dag. Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som følge 

af de særlige forhold, der gør sig gældende for forsyningsvirksomheder.  
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Pengestrømsopgørelse for 2016 
Pengestrømsopgørelse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Driftsresultat 24.994 13.796 

Af- og nedskrivninger 39.667 37.158 

Regulering af over- og underdækning (13.833) (8.549)

Ændringer i arbejdskapital 23 22.545 (1.942)

Pengestrømme vedrørende primær drift 73.373 40.463 

Modtagne finansielle indtægter 317 668 

Betalte finansielle omkostninger (9.788) (8.193)

Refunderet/(betalt) selskabsskat 1.305 0 

Pengestrømme vedrørende drift 65.207 32.938 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (68.950) (103.224)

Salg af materielle anlægsaktiver 1.422 30 

Pengestrømme vedrørende investeringer (67.528) (103.194)

Optagelse af lån 57.407 70.243 

Afdrag på lån mv. (57.312) 0 

Pengestrømme vedrørende finansiering 95 70.243 

Ændring i likvider (2.226) (13)

Likvider primo 7.581 7.594 

Likvider ultimo 5.355 7.581 

Likvider ultimo sammensætter sig af: 

Likvide beholdninger 20.355 7.581 

Kortfristet gæld til banker  (15.000) 0 

Likvider ultimo 5.355 7.581 
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Noter 
Noter 

1. Usikkerhed ved indregning og måling  

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for opgø-

relsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for 

den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKATs holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, som fører 

til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemæssige grundlag for anlægsaktiver 

reduceret de skattemæssige værdier pr. 1. januar 2010 for anlægsaktiverne med 2.271.596 t.kr. Selskabet 

har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKATs afgørelse til Landsskatteretten.  

I fire principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, men 

Landsskatteretten kritiserede SKATs konkrete anvendelse af modellen. 

Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKATs værdiansættelsesprincipper, da ledelsen 

vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med SKATs ansættelser, 

herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at selskabet for nærværende 

ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for selskabet i form af en 

øget udskudt skat på 146.159 t.kr., der - alt andet lige - over tid vil betyde en skattebetaling af samme 

størrelse. 

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte skatter 

skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse  

Da aktuel skat indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme, vil en 

øget skatteforpligtelse eller en regulering af allerede betalte skatter ikke få væsentlig indflydelse på selska-

bets økonomiske stilling.  

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2. Nettoomsætning 

Vandafledning 85.465 79.831 

Vejafvanding 2.359 3.689 

Tømningsordning 2.721 2.688 

Andre indtægter 2.047 2.197 

Tilslutningsbidrag 648 607 

Regulering af over- og underdækning 13.833 8.549 

107.073 97.561 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

3. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 717 717 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 38.950 35.768 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver (116) 677 

39.551 37.162 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

4. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 317 441 

Dagsværdireguleringer 0 227 

317 668 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

5. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 7.102 5.450 

Dagsværdireguleringer 0 273 

Øvrige finansielle omkostninger 2.686 2.470 

9.788 8.193 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

6. Skat af årets resultat 

Aktuel skat (2.830) (2.093)

Ændring af udskudt skat 6.153 1.018 

Regulering vedrørende tidligere år 0 4.548 

3.323 3.473 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

7. Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 12.200 2.798 

12.200 2.798 
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Noter 

Erhvervede 

lignende 

rettigheder

t.kr.

8. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 4.304 

Kostpris ultimo 4.304 

Af- og nedskrivninger primo (1.434)

Årets afskrivninger (717)

Af- og nedskrivninger ultimo (2.151)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.153 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produktions-

anlæg og 

maskiner

t.kr.

Andre anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver under 

udførelse

t.kr.

9. Materielle 

anlægsaktiver 

Kostpris primo 36.931 2.930.034 13.197 6.343 

Tilgange 0 49.251 0 68.950 

Afgange 0 0 (2.134) (49.251)

Kostpris ultimo 36.931 2.979.285 11.063 26.042 

Af- og nedskrivninger primo (15.324) (1.527.515) (4.110) 0 

Årets afskrivninger (227) (37.201) (1.522) 0 

Tilbageførsel ved afgange 0 0 712 0 

Af- og nedskrivninger 

ultimo 
(15.551) (1.564.716) (4.920) 0 

Regnskabsmæssig værdi 

ultimo 
21.380 1.414.569 6.143 26.042 

10. Tilgodehavende selskabsskat 
Tilgodehavende selskabsskat vedrører sambeskatningsbidrag.  
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Noter 

11. Reguleringsmæssige underdækninger 

2016 2015

kr. kr.

Saldo for reguleringsmæssig underdækning består af: 

Underdækning for 2014 til indregning i 2016 0 1.939 

Underdækning for 2015 til indregning i 2017 0 4.161 

0 6.100 

12. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 
Posten vedrører mellemværende med Holbæk Kommune, som er medejer af Fors Holding A/S. Af det samlede 

tilgodehavende forfalder 5.307 t.kr. efter 1. år.  

13. Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører forudbetalte omkostninger.  

Antal

Nominel

værdi

t.kr.

14. Virksomhedskapital 

Aktiekapital 1.000 100.000 

1.000 100.000 

Der har ikke været ændringer i selskabets virksomhedskapital siden selskabets stiftelse.  

15. Hensættelser til pensioner o.l. 
Hensættelser til pensioner o.l. vedrører tjenestemandspensioner for tidligere og nuværende ansatte.  
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

16. Udskudt skat 

Materielle anlægsaktiver 31.378 28.013 

Hensatte forpligtelser (1.909) (1.849)

Gældsforpligtelser (10.192) (12.980)

19.277 13.184 

Bevægelser i året 

Primo 13.184 

Indregnet i resultatopgørelsen 6.153 

Indregnet direkte på egenkapitalen (60)

Ultimo  19.277 

17. Reguleringsmæssige overdækninger 

2016 2015

kr. kr.

Saldo for reguleringsmæssig overdækning består af: 

Overdækning for 2010 til indregning i prisloft 2017-2020 0 14.903

Overdækning for 2015 til indregning i prisloft 2018 0 1.304 

0 18.628 

18. Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører periodisering af opkrævede tilslutningsbidrag, som indtægtsføres i takt med afskrivningsho-

risonten på de tilhørende anlægsaktiver.  
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Noter 

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2015

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2016

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

19. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter i 

øvrigt 
6.512 57.312 244.887 162.604 

Reguleringsmæssige 

overdækninger 
0 3.726 0 0 

Periodeafgrænsningsposter 648 624 45.681 41.425 

7.160 61.662 290.568 204.029 

20. Gæld til realkreditinstitutter 
Der er i 2016 optaget et byggelån hos Kommunekredit som er klassificeret som kortfristet gæld. Der forven-

tes at blive optaget realkreditlån umiddelbart efter byggeriets færdiggørelse.  

21. Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 
Posten vedrører mellemregning med Roskilde Kommune, som ejer Roskilde Forsyning Holding A/S. 

22. Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter vedrører hovedsageligt forud faktureret omsætning.  

2016

t.kr.

2015

t.kr.

23. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger 0 51 

Ændring i tilgodehavender 71 10.141 

Ændring i leverandørgæld mv. 22.474 (12.134)

22.545 (1.942)

24. Eventualforpligtelser 

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Fors Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet 

hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede 

selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter 

for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambe-

skatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab. 
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Noter 

25. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 

26. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
Fors Holding A/S 

Roskilde Kommune 

Lejre Kommune 

Holbæk Kommune 

27. Koncernforhold 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern: 

Fors Holding A/S, Roskilde 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern: 

Fors Holding A/S, Roskilde 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C 

(mellem). 

Anvendt regnskabspraksis er ændret således at aktuarmæssige tab og gevinst på pensionsforpligtelser 

indregnes på egenkapitalen. 

Ændringerne har påvirket årets resultat med 276 t. kr. før skat og 215 t. kr. efter skat og sidste år 142 t. 

kr. før skat og 105 t. kr. efter skat.  

Årsregnskabet er ud over ovenstående aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning ved håndtering af spildevand indregnes i resultatopgørelsen på retserhvervelsestidspunk-

tet. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. 

Årets udvikling i den reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Den 

reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i balancen som henholdsvis gæld eller tilgodeha-

vende. 

Der foretages ikke regulering for en eventuel over- eller underdækning under hensyntagen til ”hvile-i-sig-

selv” – princippet. En eventuel over- eller underdækning som følge heraf er indeholdt i selskabets egenka-

pital. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsæt-

ning. I produktionsomkostninger indgår omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand, 

drift og vedligeholdelse af renseanlæg, personale beskæftiget med rensning, bassiner mv. samt afskrivnin-

ger på anlæg, lokaleomkostninger, miljø mv. 

Distributionsomkostninger 

Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoom-

sætningen, herunder omkostninger til håndtering af spildevand, personale beskæftiget med håndteringen 

og med drift og vedligeholdelse af anlæg samt afskrivninger på anlæg. 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selska-

bet, herunder omkostninger til det administrativ personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og 

afskrivninger.  

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt 

godtgørelser under acontoskatteordningen mv.  

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser 

samt tillæg under acontoskatteordningen mv.  

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 

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

til posteringer direkte på egenkapitalen.  

Virksomheden er sambeskattet med moderselskabet og dettes danske dattervirksomheder. Den aktuelle 

danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige 

indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).  

Balancen 

Immaterielle rettigheder mv. 

”Erhvervede immaterielle anlægsaktiver” omfatter selskabets fremtidige opkrævningsret for fremadrettede 

udgifter vedrørende historiske pensionsforpligtelser opgjort pr. 1. januar 2010 overfor nuværende og tidli-

gere ansatte tjenestemænd i forsyningsvirksomheden. Beløbet, som svaret til den aktuarmæssigt opgjorte 

forpligtelse, kan via prisloftsreglerne indregnes i de fremtidige takster overfor selskabets kunder. Denne 

legale ret er klassificeret som et immaterielt anlægsaktiv som følge af, at retten har en fretidig nytteværdi 

for selskabet. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Der foretages lineære afskrivninger over 10 år, som modsvarer opkrævningsrettens udnyttelsesperiode.  

Materielle anlægsaktiver 

Grunde er værdiansat til kostpris. 

Produktions- og distributionsanlæg udgøres af net aktiver, forsinkelsesbassiner, pumpestationer, øvrige 

tekniske anlæg og maskiner.  

Andre anlæg, driftsmidler og inventar udgøres af specialudstyr, transportmidler, it og inventar. 

Materielle anlægsaktiver anskaffet efter stiftelsen måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 

nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 

indtil det tidspunkt, aktivet er klar til brug. Kostprisen tillægges nutidsværdien af de skønnede forpligtelser 

til nedtagning og bortskaffelse af aktivet samt reetablering. For egen fremstillede aktiver omfatter kostpri-

sen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn. Kostprisen 

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

bestanddele er forskellig. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger efter Forsyningssekretariatets regler, som er baseret på en vurdering af aktivernes 

forventede brugstider. Der afskrives ikke på grunde. 

Bygninger 10 - 75 år 

Produktionsanlæg og maskiner 10 – 75 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  5 - 20 år 

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, hvis der er indikationer for værdifald. Ned-

skrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det 

højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), hvis denne 

er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen 

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 

tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtæg-

ter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.  

Hensættelser til pensioner o.l. 

Hensættelser til pensioner o.l. måles til nettorealisationsværdi, der svarer til nutidsværdien af de forven-

tede udbetalinger fra de enkelte pensionsordninger o.l. Årets aktuarmæssige tab og gevinst indregnes på 

egenkapitalen. 

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i ud-

skudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.  

Gæld til realkreditinstitutter 

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der 

svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles 

prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og 

den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finan-

siel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.  

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Over- og underdækninger 

Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og til-

godehavender med modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb, som 

virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster målt til nutidsværdi. 

Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og udgifter i 

forhold til foreløbigt indregnede beløb samt prisloftafgørelser i henhold til Forsyningssekretariatets anvisnin-

ger. Den således opgjorte reguleringsmæssige underdækning værdiansættes under hensyntagen til selska-

bets mulighed for, og ønske om, at opkræve underdækningssaldoen over de fremtidige takster, hvorimod 
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Anvendt regnskabspraksis 

den opgjorte reguleringsmæssige overdækning værdiansættes under hensyntagen til selskabets forpligtelse 

til at reducere de fremtidige takster med overdækningssaldoen. 

I henhold til prisloftbekendtgørelsen kan tab på afhændede eller skrottede materielle anlægsaktiver indreg-

nes i taksten, i takt med den oprindelig afskrivning på aktivet. Tabet indregnes som et taksmæssigt tilgode-

havende, i det omfang selskabet har truffet beslutning om opkrævning af tabet i fremtidige takster. 

Der foretages nedskrivningstest på reguleringsmæssig underdækning, der kan henføres til tab på materielle 

anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald på materielle anlægsaktiver. Nedskrivningstesten 

foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets 

eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i 

efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likvi-derne 

ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som drifts-

resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af ma-

terielle anlægsaktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af 

finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte. 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristet gæld banker.  
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 for Fors Spildevand Lejre A/S. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016. 

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

omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Holbæk, den 25.04.2017 

Direktion 

Michael Brandt 

Administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

Formand 

Finn Nejstgaard Søren Hansen Grøn 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til kapitalejerne i Fors Spildevand Lejre A/S 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fors Spildevand Lejre A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder 

anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der som beskrevet i note 1 er usikkerhed 

vedrørende fastlæggelse af selskabets skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver og der-

med opgørelse og indregning af aktuel og udskudt skat. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser 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 årsregnskabet 

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

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 Dan-

mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af 

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

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

årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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

yderligere krav, der er gældende i Danmark, fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skep-

sis 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, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, 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 selskabets interne kontrol. 

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

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

• 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 revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 

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

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 25.04.2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål er at drive spildevandsaktivitet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom. 

Selskabet skal medvirke til at sikre en spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der 

tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og som drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for 

forbrugerne. 

Selskabets priser fastsættes normalt for et år af gangen i henhold til vandsektorloven. 

Spildevandsaktiviteterne omfatter i hovedsagen følgende: 

• Afledning af spildevand og regnvand fra husholdninger og erhverv gennem selskabets stikledninger og 

hovedkloakker 

• Rensning af spildevand 

• Drift, vedligeholdelse og udbygning af selskabets afløbsnet samt tilhørende anlæg 

• Administration og service til cirka 11.000 spildevandskunder 

Fors Spildevand Lejre A/S har indgået kontrakt med Fors A/S om at udføre opgaver inden for drift, vedligehold 

og administration. Desuden udfører Fors A/S anlægsopgaver og renoveringer for selskabet. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Dannelsen af Fors koncernen blev en realitet 1. januar 2016. Regnskabsmæssigt med tilbagevirkende kraft 

fra 1. januar 2015. Koncernen omfatter forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde. En samarbejds-

model hvor de tre kommuner etablerede et fælles Holdingselskab, Fors Holding A/S, som ejer, og et fælles 

Serviceselskab, Fors A/S, som leverandør til forsyningsselskaberne.  

Fors Spildevand Holbæk A/S er 100 % ejet af det nye selskab Fors Holding A/S. 

Året 2016 har båret præg af, at vi som organisation har fokuseret på at udvikle vort fælles fundament, så vi 

kunne blive ét selskab af gavn såvel som af navn. På den baggrund har vi i 2016 udarbejdet en strategi frem 

mod 2020 med titlen ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. De har fælles sigte 

på at understøtte, at vi forfølger vort idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og effektive 

forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

En strategi, som er udviklet af ledere og medarbejdere i fællesskab. 

Året har været præget af arbejdet med at etablere den nye virksomhed, så vi fremstår som en enhed. Det har 

krævet en indsats og investering i fælles processer, løsninger og systemer.  

Årets resultat er et underskud på 17.774 t.kr. 
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Ledelsesberetning 

Dette arbejde og virksomhedens indsats i øvrigt i forhold til samfundsansvar er beskrevet i koncernens CSR 

rapport, som findes på vores hjemmeside www.fors.dk/omos.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Det er ved regnskabsaflæggelsen lagt til grund, at udgangspunktet for opgørelsen af det skattemæssige 

grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige 

åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

SKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemæssige grundlag for anlægsaktiver reduceret de skat-

temæssige værdier for anlægsaktiverne. 

SKAT har i en lang række lignende afgørelser tilsidesat branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte 

standardpriser for anlægsaktiverne og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skøns-

mæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. SKAT’s skønsmæssige vurderinger indebærer, at de skat-

temæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end de regnskabsmæssige. 

Selskabet har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKAT’s afgørelse til Landsskatte-

retten, der i juni 2014 afsagde kendelser i de første sager. Landsskatteretten gav SKAT medhold i, at de kan 

anvende en DCF-model, dvs. at værdiansættelsen baseres på tilbagediskontering af fremtidige penge-

strømme. Landsskatteretten kritiserede imidlertid SKAT’s konkrete brug af modellen. 

Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, da ledelsen 

vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med SKAT’s ansættelser, 

herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at selskabet for nærværende 

ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling 

Virksomhedens drift er i regnskabsåret ikke påvirket af usædvanlige forhold 

Særlige risici 

Forretningsmæssige risici 

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som ligger ud over, hvad der må 

anses for at være almindelige for branchen.  

Finansielle risici

Virksomheden har ingen væsentlige finansielle risici

Videnressourcer 

I 2016 gennemførte vi en proces som ledte til, at vi blev ISO-certificeret. Dette indebærer, at vi har implemen-

teret et værktøj, hvor vi beskriver samtlige forretningskritiske processer i virksomheden med tydelig angivelse 
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Ledelsesberetning 

af, hvem der er ansvarlig for de forskellige processer i de enkelte opgaveløsninger. Værktøjet benyttes desuden 

til at registrere eventuelle afvigelser og arbejde struktureret med forbedringsforslag til de forskellige processer. 

Miljømæssige forhold 

I 2016 har Fors A/S arbejdet på at separatkloakere landejendomme i hele vort forsyningsområdeområde. 

Formålet med at separatkloakere er at adskille regnvand fra spildevand. Fordelene ved at separatkloakere 

er mange. Først og fremmest opnår vi at mindre regnvand ledes til vores renseanlæg. Dermed reduceres 

energiforbruget ved rensningen af spildevandet, samtidig med processerne der skal sikre den korrekte be-

handling af spildevandet bliver mere stabile i regnvejr. Separatkloakering mindsker desuden risikoen for 

oversvømmelser og vand i vores kunders kældre i tilfælde af ekstremregn.  

Kunder 

Fors A/S ønsker, at vore kunder skal lære os bedre at kende. Vi skal møde vores kunder der, hvor de er. Det gør 

det nemmere at være kunde – hvis kunden skulle opleve problemer, ved kunden, hvor de kan få hjælp.  

Vores fælles besøgstjeneste arrangerer besøg fra skolebørn, foreninger og øvrige kunder, som har lært om 

processerne og betydningen af rent vand og korrekt behandlet spildevand. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Selskabet samarbejder med branchen, leverandører og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling i sekto-

ren. Dette gør selskabet som en del af Fors A/S koncernen, hvori selskabet efter behov bidrager med res-

sourcer. Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets CSR-rapport. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.  

Forventet udvikling 

Selskabet forventer i 2017 et overskud.   
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Resultatopgørelse for 2016 
Resultatopgøre lse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Nettoomsætning 2 28.116 51.726 

Produktionsomkostninger 3 (42.061) (42.946)

Bruttoresultat (13.945) 8.780 

Administrationsomkostninger 3 (8.375) (5.297)

Driftsresultat (22.320) 3.483 

Andre finansielle indtægter 4 200 260 

Andre finansielle omkostninger 5 (343) (87)

Resultat før skat (22.463) 3.656 

Skat af årets resultat 6 4.719 (936)

Årets resultat (17.744) 2.720 

Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat (17.744) 2.720 

(17.744) 2.720 
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Balance pr. 31.12.2016 
Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 641 1.442 

Immaterielle anlægsaktiver 7 641 1.442 

Grunde og bygninger 34.030 28.918 

Produktionsanlæg og maskiner 986.763 1.001.671 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 208 5.504 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 5.847 4.389 

Materielle anlægsaktiver 8 1.026.848 1.040.482 

Andre tilgodehavender 5.030 8.125 

Finansielle anlægsaktiver 9 5.030 8.125 

Anlægsaktiver 1.032.519 1.050.049 

Råvarer og hjælpematerialer 252 177 

Varebeholdninger 252 177 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.963 5.751 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 25.054 3.206 

Udskudt skat 10 5.579 2.521 

Andre tilgodehavender 5.686 674 

Tilgodehavende selskabsskat 1.774 0 

Reguleringsmæssige underdækninger 0 5.862 

Tilgodehavender 41.056 18.014 

Likvide beholdninger 1.165 5.399 

Omsætningsaktiver 42.473 23.590 

Aktiver 1.074.992 1.073.639 
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Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Virksomhedskapital 11 100.000 100.000 

Overkurs ved emission 899.351 899.351 

Øvrige reserver 58.707 58.707 

Overført overskud eller underskud (36.804) (19.060)

Egenkapital 1.021.254 1.038.998 

Andre hensatte forpligtelser 2.242 3.690 

Hensatte forpligtelser 2.242 3.690 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 6.433 0 

Reguleringsmæssige overdækninger 12 14.867 5.892 

Periodeafgrænsningsposter 13 9.387 7.456 

Langfristede gældsforpligtelser 14 30.687 13.348 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 14 300 1.389 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 0 6.500 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.768 4.210 

Gæld til tilknyttede virksomheder 10.513 2.180 

Skyldig selskabsskat 0 105 

Anden gæld 6.228 3.219 

Kortfristede gældsforpligtelser 20.809 17.603 

Gældsforpligtelser 51.496 30.951 

Passiver 1.074.992 1.073.639 

Usikkerhed ved indregning og måling  1

Eventualforpligtelser 16

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 17

Koncernforhold 18
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Egenkapitalopgørelse for 2016 
Egenkapita lopgørelse fo r 2016 

Virksomheds-

kapital

t.kr.

Overkurs ved 

emission

t.kr.

Øvrige reserver

t.kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

t.kr.

Egenkapital 

primo 
100.000 899.351 58.707 (19.060)

Årets resultat 0 0 0 (17.744)

Egenkapital 

ultimo 
100.000 899.351 58.707 (36.804)

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 1.038.998 

Årets resultat (17.744)

Egenkapital ultimo 1.021.254 
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Pengestrømsopgørelse for 2016 
Pengestrømsopgørelse for 2016 

Note 2016

t.kr.

2015

t.kr.

Driftsresultat (22.320) 3.483 

Af- og nedskrivninger 27.644 27.357 

Andre hensatte forpligtelser (1.448) 166 

Regulering af over- og underdækning 14.837 (4.695)

Ændringer i arbejdskapital 15  (8.221) (85)

Pengestrømme vedrørende primær drift 10.492 26.226 

Modtagne finansielle indtægter 200 260 

Betalte finansielle omkostninger (343) (89)

Refunderet/(betalt) selskabsskat (218) (219)

Pengestrømme vedrørende drift 10.131 26.178 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (13.209) (33.478)

Pengestrømme vedrørende investeringer (13.209)  (33.478)

Optagelse af lån 6.733 0 

Afdrag på lån mv. (1.389) 0 

Pengestrømme vedrørende finansiering 5.344 0 

Ændring i likvider 2.266 (7.300)

Likvider primo (1.101) 6.199 

Likvider ultimo 1.165 (1.101)

Likvider ultimo sammensætter sig af: 

Likvide beholdninger 1.165 5.399 

Kortfristet gæld til banker  0 (6.500)

Likvider ultimo 1.165 (1.101)
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Noter 
Noter 

1. Usikkerhed ved indregning og måling  

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for opgø-

relsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for 

den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKAT’s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, som fører 

til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemæssige grundlag for anlægs-aktiver 

reduceret de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne med 956.883 t.kr. fra 1.255.227 t.kr. til 298.344 

t.kr. 

Selskabet har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKAT’s afgørelse til Landsskat-

teretten.  

I 4 principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, men 

kritiserede SKAT’s konkrete anvendelse af modellen. 

Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, da ledel-sen 

vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med SKAT’s an-sættelser, 

herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at selskabet for nærværende 

ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for selskabet i form af en 

øget udskudt skat på 210.514 t.kr., der – alt andet lige – over tid kan betyde en skattebetaling af samme 

størrelse. 

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte skatter 

skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse  

Da aktuel skat indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme, vil en 

øget skatteforpligtelse eller en regulering af allerede betalte skatter ikke få væsentlig indflydelse på selska-

bets økonomiske stilling. 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2. Nettoomsætning 

Forbrugsafhængigt bidrag 34.233 35.807 

Faste bidrag 5.967 5.917 

Vejafvandingsbidrag 1.526 3.808 

Tilslutningsbidrag 131 512 

Tømningsordning 849 986 

Regulering af over- og underdækning (14.590) 4.696 

28.116 51.726 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

3. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 801 1.770 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 26.843 25.587 

27.644 27.357 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen 

Produktionsomkostninger 26.843 26.761 

Administrationsomkostninger 801 596 

27.644 27.357 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

4. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 200 260 

200 260 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

5. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 33 17 

Øvrige finansielle omkostninger 310 70 

343 87 

Punkt 28, Bilag 6: Bilag 28.06 -Fors Spildevand Lejre 2016, udkast.pdf



UD
KA

ST

Fors Spildevand Lejre A/S 16 

Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

6. Skat af årets resultat 

Aktuel skat (1.774) 105 

Ændring af udskudt skat (3.169) 741 

Regulering vedrørende tidligere år 224 90 

(4.719) 936 

Erhver-

vede 

immateriell

e anlægs-

aktiver

t.kr.

7. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 4.006 

Kostpris ultimo 4.006 

Af- og nedskrivninger primo (2.564)

Årets afskrivninger (801)

Af- og nedskrivninger ultimo (3.365)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 641 
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Noter 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produktions-

anlæg og 

maskiner

t.kr.

Andre anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver under 

udførelse

t.kr.

8. Materielle 

anlægsaktiver 

Kostpris primo 28.918 1.088.860 7.780 4.389 

Overførsler 5.827 0 (5.827) 0 

Tilgange 0 11.751 0 13.209 

Afgange 0 0 0 (11.751)

Kostpris ultimo 34.745 1.100.611 1.953 5.847 

Opskrivninger primo 0 58.707 0 0 

Opskrivninger ultimo 0 58.707 0 0 

Af- og nedskrivninger primo 0 (145.896) (2.276) 0 

Overførsler (715) 0 715 0 

Årets afskrivninger 0 (26.659) (184) 0 

Af- og nedskrivninger 

ultimo 
(715) (172.555) (1.745) 0 

Regnskabsmæssig værdi 

ultimo 
34.030 986.763 208 5.847 

9. Finansielle anlægsaktiver 

Finansielle anlægsaktiver består af tilgodehavende hos Lejre Kommune, som er opstået i forbindelse med 

stiftelsen af koncernen. Lånet er i overensstemmelse med Vandsektorlovens § 35 og bekendtgørelse 369 om 

afvikling af mellemværende mellem kommune og vandselskaber stiftet som et annuitetslån, der afdrages 

over 10 år. 

Lånets hovedstol udgør 15.293 t.kr. som forrentes i overensstemmelse med gældsbrevet. Sidste ydelse for-

falder 1. juli 2019. Af det samlede tilgodehavende forfalder 3.407 t.kr. mere end et år efter balancedagen. 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

10. Udskudt skat 

Immaterielle anlægsaktiver 630 514 

Materielle anlægsaktiver 134 343 

Tilgodehavender 481 1.292 

Hensatte forpligtelser 493 59 

Andre skattepligtige midlertidige forskelle 3.841 313 

5.579 2.521 

Antal

Nominel

værdi

t.kr.

11. Virksomhedskapital 

Aktiekapital 1.000 100.000 

1.000 100.000 

Der har ikke været ændringer til selskabets virksomhedskapital siden selskabets stiftelse.  

12. Reguleringsmæssige overdækninger 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Saldo for reguleringsmæssig underdækning 0 (5.862)

Saldo for reguleringsmæssig overdækning 14.867 7.223

14.867 1.361

Saldoen for reguleringsmæssig overdækning består af: 

Historisk overdækning til indregning i fremtidige prislofter 1.330 6.651

Underdækning for 2014 til indregning i prisloft 2016 0 (1.147)

Underdækning for 2015 til indregning i indtægtsramme 2017 0 (4.610)

Underdækning vedrørende skat 0 (105)

Overdækning vedrørende tømningsordningen 0 572

Overdækning for 2016 til indregning i indtægtsramme 2018 13.537 0

14.867 6.056

Heraf tilbagebetales senere end 2016 14.867 1.045
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Noter 

13. Periodeafgrænsningsposter 

Omfatter modtagne tilslutningsbidrag. 

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2015

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2016

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

14. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter i 

øvrigt 
169 0 6.433 5.852 

Reguleringsmæssige 

overdækninger 
0 1.330 14.867 0 

Periodeafgrænsningsposter 131 59 9.387 8.732 

300 1.389 30.687 14.584 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

15. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger (75) 52 

Ændring i tilgodehavender (20.977) 10.862 

Ændring i leverandørgæld mv. 12.831 (10.999)

(8.221) (85)

16. Eventualforpligtelser 

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med FORS Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet 

hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede 

selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter 

for de sambeskattede selskaber.  

Lejre Spildevand A/S’s eventualforpligtelser omfatter herudover de for branchen sædvanlige miljøforpligtel-

ser og forpligtelser vedrørende indgående entreprisekontrakter.  

De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse fremgår af administrationsselskabets års-

regnskab.  

17. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 

FORS Holding A/S, Roskilde 

Roskilde Kommune, Roskilde 

Holbæk Kommune, Holbæk 

Lejre Kommune, Lejre 
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Noter 

18. Koncernforhold 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern: 

FORS Holding A/S, Roskilde 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern: 

FORS Holding A/S, Roskilde 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning ved håndtering af spildevand indregnes i resultatopgørelsen på retserhvervelsestidspunktet. 

Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. 

Årets udvikling i den reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Den re-

guleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i balancen som henholdsvis gæld eller tilgodeha-

vende. 

Der foretages ikke regulering for en eventuel over- eller underdækning under hensyntagen til hvile-i-sig-

selv-princippet. En eventuel over- eller underdækning som følge heraf er indeholdt i selskabets egenkapital.  

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsæt-

ning, herunder omkostninger der afholdes til håndtering af spildevand mv., omkostninger til råvarer, hjæl-

pematerialer, personale samt afskrivninger.  

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herun-

der løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af 
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Anvendt regnskabspraksis 

tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i 

administrationen af virksomheden. 

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. 

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger og tillæg under acontoskatteordningen mv. 

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 

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 alle danske tilknyttede selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat forde-

les mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling 

med refusion vedrørende skattemæssige underskud). 

Balancen 

Immaterielle rettigheder mv. 

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver omfatter software, som måles til kostpris med fradrag af akkumu-

lerede afskrivninger, og afskrives over 3-5 år. 

Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver er opgjort til anskaffelsesprisen og omkostninger direkte 

tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar 

til at blive taget i brug.  

Materielle anlægsaktiver 

Grunde er pr. 01.01.2010 værdiansat til en skønnet markedsværdi på baggrund af oplysninger omkring 

arealpriser, lokalplaner mv.  

Produktionsanlæg og maskiner, samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar er pr. 01.01.2010 værdiansat 

til en skønnet dagsværdi med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets pris- og levetidskatalog. Visse af 

anlægsaktiverne er værdiansat på baggrund af forsyningsvirksomhedens ansøgning om særskilt godkendelse 

af værdiansættelser af aktiver, som ikke er omfattet af pris- og levetidskatalog. 

På baggrund af selskabets budgetter og forventninger til fremtidige investeringer, takster og øvrige forhold 

er der i åbningsbalancen foretaget en skønsmæssig korrektion af anlægsaktiverne svarende til forskellen 

mellem det som selskabet er berettiget til at opkræve på baggrund af afskrivninger på de beregnede stan-

dardværdier og det som selskabet forventer at opkræve til dækning af de fremtidige investeringer. De frem-

tidige takster er fastsat ud fra en forventning til kommende års investeringer. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anskaffelser efter 01.01.2010 af grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, 

driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-

gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver 

omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og 

lønninger.  

Afskrivningsgrundlaget er kostpris eller dagsværdi, jf. ovenfor, med fradrag af forventet restværdi efter af-

sluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 

brugstider: 

 

Bygninger 10-75 år 

Produktionsanlæg 10-75 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år 

Der afskrives ikke på grunde. 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt. 

Igangværende anlægsarbejder er opgjort til anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffel-

sen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i 

brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, kom-

ponenter, underleverandører og lønninger. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen 

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 

tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, 

i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. 

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Ned-

skrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det 

højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne 

er lavere end den regnskabsmæssige værdi.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger (reservedele o.l.) måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisations-

værdi, hvor denne er lavere. 
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Kostprisen for reservedele omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.  

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i ud-

skudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. 

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender. 

Andre hensatte forpligtelser 

Andre hensatte forpligtelser omfatter hensat til tab på debitorer som opkræves af kommune samt hensatte 

omkostninger til slambede. 

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødven-

dige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med en forventet forfaldstid, der 

ligger ud over et år fra balancedagen, måles til tilbagediskonteret værdi. 

Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger vil overstige de samlede indtægter på et igangværende 

arbejde for fremmed regning, hensættes til dækning af det samlede tab, der påregnes ved det pågældende 

arbejde.  

Gæld til realkreditinstitutter 

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der 

svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles 

prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og 

den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finan-

siel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.  

Finansielle leasingforpligtelser 

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og 

måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første 

indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den no-

minelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel 

omkostning.  
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Operationelle leasingaftaler 

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasing-

perioden.  

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Over- og underdækninger 

Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og til-

godehavender med modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb, som 

virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster målt til nutidsværdi. 

Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og udgifter i 

forhold til foreløbigt indregnede beløb samt prisloftafgørelser i henhold til Forsyningssekretariatets anvisnin-

ger. Den således opgjorte reguleringsmæssige underdækning værdiansættes under hensyntagen til selska-

bets mulighed for, og ønske om, at opkræve underdækningssaldoen over de fremtidige takster, hvorimod 

den opgjorte reguleringsmæssige overdækning værdiansættes under hensyntagen til selskabets forpligtelse 

til at reducere de fremtidige takster med overdækningssaldoen. 

I henhold til prisloftbekendtgørelsen kan tab på afhændede eller skrottede materielle anlægsaktiver indreg-

nes i taksten, i takt med den oprindelig afskrivning på aktivet. Tabet indregnes som et taksmæssigt tilgode-

havende i det omfang selskabet har truffet beslutning om opkrævning af tabet i fremtidige takster. 

Betaling af skat kan indregnes i selskabets priser via et tillæg til selskabets prisloft. Hvis der påhviler selska-

bet en udskudt skatteforpligtelse, har selskabet derfor en tilsvarende opkrævningsret. Opkrævningsretten 

optages som et aktiv i årsregnskabet, i det omfang selskabet forventer at opkræve den reguleringsmæssige 

værdi af udskudt skat over de fremtidige takster. 

Der foretages nedskrivningstest på reguleringsmæssig underdækning der kan henføres til tab på materielle 

anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald på materielle anlægsaktiver. Nedskrivningstesten 

foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets 

eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i 

efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne 

ved årets begyndelse og slutning. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som drifts-

resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af 

virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af im-

materielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af 

finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte. 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag 

af kortfristet bankgæld.  
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Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedsoply sninger 

Virksomhed 

Fors Spildevand Roskilde A/S 

Betonvej 12 

4000 Roskilde 

CVR-nr.: 32837832 

Hjemsted: Roskilde 

Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016 

Telefon: 70202066 

Hjemmeside: www.fors.dk 

E-mail: fors@fors.dk 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen, formand 

Michael Brandt 

Henrik Gert Correll 

Thomas Schmidt 

Frede Erik Lærke Pedersen 

Direktion 

Michael Brandt, administrerende direktør 

Revisor 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Weidekampsgade 6   

Postboks 1600 

0900 København C 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 

- 31.12.2016 for Fors Spildevand Roskilde A/S.  

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016.  

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Roskilde, den 25.04.2017 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 

Thomas Schmidt Frede Erik Lærke Pedersen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til kapitalejerne i Fors Spildevand Roskilde A/S 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fors Spildevand Roskilde A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder 

anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der som beskrevet i note 1 er usikkerhed 

vedrørende fastlæggelse af selskabets skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver og der-

med opgørelse og indregning af aktuel og udskudt skat. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser 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 årsregnskabet 

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

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 Dan-

mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af 

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

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

årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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

yderligere krav, der er gældende i Danmark, fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skep-

sis 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, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, 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 selskabets interne kontrol. 

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

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

• 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 revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 

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

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 25.04.2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2014

t.kr.

2013

t.kr.

2012

t.kr.

Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

Nettoomsætning 93.407 103.572 143.989 93.251 132.270 

Bruttoresultat 93.407 103.572 143.989 93.251 132.270 

Driftsresultat (14.811) (6.261) 42.605 (13.054) 27.079 

Resultat af finansielle 

poster 
(3.905) (4.139) (5.695) (4.795) (4.699)

Årets resultat (14.598) (7.230) 17.492 (13.538) 16.786 

Samlede aktiver 1.720.368 1.726.694 1.739.796 1.714.779 1.726.586 

Investeringer i materielle 

anlægsaktiver 
78.651 62.470 53.684 60.343 103.023 

Egenkapital 1.502.504 1.517.102 1.524.332 1.506.838 1.520.376 

Nøgletal 

Bruttomargin (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nettomargin (%) (15,6) (7,0) 12,1 (14,5) 12,7 

Egenkapitalens forrentning 

(%) (1,0) (0,5) 1,2 (0,9) 1,1 

Soliditetsgrad (%) 87,3 87,9 87,6 87,9 88,1 

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings 

“Anbefalinger & Nøgletal 2015”.  

Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker 

Bruttomargin (%) Virksomhedens driftsmæssige gearing. 

Nettomargin (%) Virksomhedens driftsmæssige rentabilitet. 

Egenkapitalens forrentning (%)  
Virksomhedens forrentning af den kapital, 

som ejerne har investeret i virksomheden. 

Soliditetsgrad (%)  Virksomhedens finansielle styrke. 

Nettoomsætning
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning
Årets resultat x 100

Gns. egenkapital
Årets resultat x 100

Samlede aktiver
Egenkapital x 100
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål er at drive spildevandsaktivitet, samt at sikre en spildevandshåndtering af høj sundheds- 

og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og miljø, og som drives på en effektiv 

måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. 

Selskabets priser fastsættes normalt for et år af gangen i henhold til vandsektorloven. 

Spildevandsaktiviteterne omfatter i hovedsagen følgende: 

• Afledning af spildevand og regnvand fra husholdninger og erhverv gennem selskabets stikledninger og 

hovedkloakker 

• Rensning af spildevand  

• Drift, vedligeholdelse og udbygning af selskabets afløbsnet samt tilhørende anlæg 

• Administration og service til godt 22.000 kunder 

Fors Spildevand Roskilde A/S har indgået kontrakt med Fors A/S om at udføre opgaver inden for drift, ved-

ligehold og administration. Desuden udfører Fors A/S anlægsopgaver og renoveringer for selskabet. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Dannelsen af Fors koncernen blev en realitet 1. januar 2016. Regnskabsmæssigt med tilbagevirkende kraft 

fra 1. januar 2015. Koncernen omfatter forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde. En samarbejds-

model hvor de tre kommuner etablerede et fælles Holdingselskab, Fors Holding A/S, som ejer, og et fælles 

Serviceselskab, Fors A/S, som leverandør til forsyningsselskaberne.  

Fors Spildevand Roskilde A/S er 100 % ejet af det nye selskab Fors Holding A/S. 

Året 2016 har båret præg af, at vi som organisation har fokuseret på at udvikle vort fælles fundament, så vi 

kunne blive ét selskab af gavn såvel som af navn. På den baggrund har vi i 2016 udarbejdet en strategi frem 

mod 2020 med titlen ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. De har fælles sigte 

på at understøtte, at vi forfølger vort idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og effektive 

forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

En strategi, som er udviklet af ledere og medarbejdere i fællesskab. 

Året har været præget af arbejdet med at etablere den nye virksomhed, så vi fremstår som en enhed. Det har 

krævet en indsats og investering i fælles processer, løsninger og systemer.  

Årets resultat (14.598) t.kr., hvilket er som forventet.  

Dette arbejde og virksomhedens indsats i øvrigt i forhold til samfundsansvar er beskrevet i koncernens CSR 

rapport, som findes på vores hjemmeside www.fors.dk/omos .

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Det er ved regnskabsaflæggelsen i tidligere år lagt til grund, at udgangspunktet for opgørelsen af det skat-

temæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for den regulerings-

mæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 
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Ledelsesberetning 

SKAT har efter en gennemgang i 2014 af selskabets skattemæssige grundlag for anlægsaktiver reduceret de 

skattemæssige værdier for anlægsaktiverne. 

SKAT har i en lang række lignende afgørelser tilsidesat branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte 

standardpriser for anlægsaktiverne og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skøns-

mæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. SKATs skønsmæssige vurderinger indebærer, at de skat-

temæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end de regnskabsmæssige. 

Selskabet har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKATs afgørelse til Landsskatteret-

ten, der i juni 2014 afsagde kendelser i de første sager. Landsskatteretten gav SKAT medhold i, at de kan 

anvende en DCF-model, dvs. at værdiansættelsen baseres på tilbagediskontering af fremtidige penge-

strømme. Landsskatteretten kritiserede imidlertid SKATs konkrete brug af modellen. 

Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKATs værdiansættelsesprincipper, da ledelsen 

vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med SKATs ansættelser, 

herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at selskabet for nærværende 

ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for selskabet i form af en 

øget udskudt skat på 279.135 t. kr., der – alt andet lige – over tid kan betyde en skattebetaling af samme 

størrelse. 

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte skatter 

skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse.  

Da aktuel skat indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme, vil en 

øget skatteforpligtelse eller en regulering af allerede betalte skatter ikke få væsentlig indflydelse på selska-

bets økonomiske stilling. 

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling 

Virksomhedens drift er i regnskabsåret ikke påvirket af usædvanlige forhold. 

Forventet udvikling 

Selskabet forventer i 2017 et overskud.  

Særlige risici 

Forretningsmæssige risici 

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som ligger ud over, hvad der må anses 

for at være almindelige for branchen. 
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Ledelsesberetning 

Finansielle risici 

Selskabet har ingen væsentlige finansielle risici. Finansiering af investeringer sker med 25-årige og 40-årige 

lån, hvor langs størstedelen er fastforrentet. Herudover er der etableret driftskredit.  

Videnressourcer 

I 2016 gennemførte vi en proces som ledte til, at vi blev ISO-certificeret. Dette indebærer, at vi har implemen-

teret et værktøj, hvor vi beskriver samtlige forretningskritiske processer i virksomheden med tydelig angivelse 

af, hvem der er ansvarlig for de forskellige processer i de enkelte opgaveløsninger. Værktøjet benyttes desuden 

til at registrere eventuelle afvigelser og arbejde struktureret med forbedringsforslag til de forskellige processer.

Miljømæssige forhold 

I løbet af de seneste år er der kommet stigende fokus på, at mikroplast skader miljøet i have og fjorde. 

Foreløbig har man dog ikke meget kendskab til omfanget og betydningen af mikroplast i havet. Fors A/S har 

i 2016 deltaget i projektet ’Plastfri Roskilde Fjord’.  

I projektet blev Roskilde Fjord systematisk kortlagt, hvorefter der blev analyseret på, om der foregår trans-

port af plast i ’fødekæden fra ’fjord til bord’. I Fors A/S del af projektet har vi afdækket, hvor meget mikroplast 

der løber gennem Bjergmarken Renseanlæg.  

Fors A/S afdækning viser at, der kommer så lidt mikroplast ud i vandmiljøet via renseanlæg, at det næsten 

ikke er målbart. Det resultat kan bruges til at konkludere, at man skal fokusere på andet end renseanlæg, 

når man vil bekæmpelse af mikroplast i vandmiljøet til livs. 

Kunder 

Fors A/S ønsker, at vore kunder skal lære os bedre at kende. Vi skal møde vores kunder der, hvor de er. Det gør 

det nemmere at være kunde – hvis kunden skulle opleve problemer, ved kunden, hvor de kan få hjælp.  

I 2016 har Fors A/S ofte været ude på gaderne i vores lokalsamfund for at møde vores kunder ansigt til 

ansigt. Vi har blandt andet været til stede på Sundhedsdagen i Roskilde, ligesom vi har åbnet dørene og 

inviteret kunderne indenfor ved arrangementer som Vandets Dag.

Vores besøgstjeneste arrangerer besøg fra skolebørn, foreninger og øvrige kunder, som har lært om proces-

serne og betydningen af rent vand og korrekt behandlet spildevand. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Selskabet samarbejder med branchen, leverandører og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling i sekto-

ren. Dette gør selskabet som en del af Fors A/S koncernen, hvori selskabet efter behov bidrager med res-

sourcer. Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets CSR-rapport. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.  
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Resultatopgørelse for 2016 
Resultatopgøre lse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Nettoomsætning 2 93.407 103.572 

Bruttoresultat 93.407 103.572 

Distributionsomkostninger 3 (93.114) (97.580)

Administrationsomkostninger 3 (15.104) (12.253)

Driftsresultat (14.811) (6.261)

Andre finansielle indtægter 0 79 

Andre finansielle omkostninger (3.905) (4.218)

Resultat før skat (18.716) (10.400)

Skat af årets resultat 4 4.118 3.170 

Årets resultat 5 (14.598) (7.230)
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Balance pr. 31.12.2016 
Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Erhvervede lignende rettigheder 473 632 

Immaterielle anlægsaktiver 6 473 632 

Grunde og bygninger 38.128 38.128 

Produktionsanlæg og maskiner 1.634.234 1.616.340 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 15.039 21.506 

Materielle anlægsaktiver 7 1.687.401 1.675.974 

Anlægsaktiver 1.687.874 1.676.606 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.149 2.254 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 800 30 

Udskudt skat 8 3.557 0 

Andre tilgodehavender 6.017 3.595 

Tilgodehavende selskabsskat 0 5.483 

Reguleringsmæssige underdækninger 9 0 29.418 

Periodeafgrænsningsposter 10 995 0 

Tilgodehavender 16.518 40.780 

Likvide beholdninger 15.976 9.308 

Omsætningsaktiver 32.494 50.088 

Aktiver 1.720.368 1.726.694 
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Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Virksomhedskapital 11 50.000 50.000 

Øvrige lovpligtige reserver 1.452.504 1.467.102 

Egenkapital 1.502.504 1.517.102 

Udskudt skat 8 0 4.447 

Hensatte forpligtelser 0 4.447 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 93.446 86.877 

Reguleringsmæssige overdækninger 12 0 2.154 

Anden gæld 24.860 36.707 

Periodeafgrænsningsposter 13 44.924 34.337 

Langfristede gældsforpligtelser 14 163.230 160.075 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 14 15.033 14.798 

Reguleringsmæssige overdækninger 15 0 1.796 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 23.073 13.337 

Gæld til tilknyttede virksomheder 7.027 7.055 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 16 0 32 

Skyldig selskabsskat 17 3.886 0 

Anden gæld 18 5.615 8.052 

Kortfristede gældsforpligtelser 54.634 45.070 

Gældsforpligtelser 217.864 205.145 

Passiver 1.720.368 1.726.694 

Usikkerhed ved indregning og måling  1

Eventualforpligtelser 20

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 21

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 22

Koncernforhold 23
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Egenkapitalopgørelse for 2016 
Egenkapita lopgørelse fo r 2016 

Virksomheds-

kapital

t.kr.

Øvrige 

lovpligtige 

reserver

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 50.000 1.467.102 1.517.102 

Årets resultat 0 (14.598) (14.598)

Egenkapital ultimo 50.000 1.452.504 1.502.504 

Øvrige lovpligtige reserver er dels opstået ved stiftelsen og dels ved akkumulerede resultater fra stiftelse til 

i dag. Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som følge af de 

særlige forhold, der gør sig gældende for forsyningsvirksomheder.  
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Pengestrømsopgørelse for 2016 
Pengestrømsopgørelse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Driftsresultat (14.811) (6.259)

Af- og nedskrivninger 45.875 44.711 

Regulering af over- og underdækning 25.467 3.380 

Ændringer i arbejdskapital 19 158 2.934 

Pengestrømme vedrørende primær drift 56.689 44.766 

Modtagne finansielle indtægter 0 79 

Betalte finansielle omkostninger (3.905) (4.218)

Refunderet/(betalt) selskabsskat 5.483 (1.042)

Pengestrømme vedrørende drift 58.267 39.585 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (57.144) (43.215)

Pengestrømme vedrørende investeringer (57.144) (43.215)

Optagelse af lån 21.885 0 

Afdrag på lån mv. (16.340) (7.592)

Pengestrømme vedrørende finansiering 5.545 (7.592)

Ændring i likvider 6.668 (11.222)

Likvider primo 9.308 20.530 

Likvider ultimo 15.976 9.308 
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Noter 
Noter 

1. Usikkerhed ved indregning og måling  

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for opgø-

relsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for 

den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKATs holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, som fører 

til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemæssige grundlag for anlægsaktiver 

reduceret de skattemæssige værdier pr. 01.01.2010 for anlægsaktiverne med 2.142.014 t.kr. fra 2.559.666 

t.kr. til 417.652 t.kr. Selskabet har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKATs afgø-

relse til Landsskatteretten.  

I fire principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, men 

Landsskatteretten kritiserede SKATs konkrete anvendelse af modellen. 

Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKATs værdiansættelsesprincipper, da ledelsen 

vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med SKATs ansættelser, 

herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at selskabet for nærværende 

ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for selskabet i form af en 

øget udskudt skat på 279.135 t.kr., der - alt andet lige - over tid vil betyde en skattebetaling af samme 

størrelse. 

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte skatter 

skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse  

Da aktuel skat indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme, vil en 

øget skatteforpligtelse eller en regulering af allerede betalte skatter ikke få væsentlig indflydelse på selska-

bets økonomiske stilling. 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2. Nettoomsætning 

Variable bidrag 118.004 116.704 

Særbidrag erhverv (208) 307 

Kommunalt vejbidrag 1.078 (10.059)

Regulering af over- og underdækning (25.467) (3.380)

93.407 103.572 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

3. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 159 158 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 45.717 44.554 

45.876 44.712 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen 

Distributionsomkostninger 45.717 44.554 

Administrationsomkostninger 159 158 

45.876 44.712 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

4. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 3.886 (2.190)

Ændring af udskudt skat (8.004) 1.271 

Regulering vedrørende tidligere år 0 (2.251)

(4.118) (3.170)

2016

t.kr.

2015

t.kr.

5. Forslag til resultatdisponering 

Overført til øvrige lovpligtige reserver (14.598) (7.230)

(14.598) (7.230)
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Noter 

Erhvervede 

lignende 

rettigheder

t.kr.

6. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 1.579 

Kostpris ultimo 1.579 

Af- og nedskrivninger primo (947)

Årets afskrivninger (159)

Af- og nedskrivninger ultimo (1.106)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 473 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produktions-

anlæg og 

maskiner

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver 

under 

udførelse

t.kr.

7. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 38.128 1.875.789 21.506 

Tilgange 0 63.611 15.040 

Afgange 0 0 (21.507)

Kostpris ultimo 38.128 1.939.400 15.039 

Af- og nedskrivninger primo 0 (259.449) 0 

Årets afskrivninger 0 (45.717) 0 

Af- og nedskrivninger ultimo 0 (305.166) 0 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 38.128 1.634.234 15.039 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

8. Udskudt skat 

Materielle anlægsaktiver (5.954) (6.505)

Tilgodehavender 0 (5.603)

Gældsforpligtelser 9.511 7.661 

3.557 (4.447)

Bevægelser i året 

Primo (4.447)

Indregnet i resultatopgørelsen 8.004 

Ultimo  3.557 

9. Reguleringsmæssige underdækninger 
Saldo for reguleringsmæssig underdækning består af: 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Underdækning 2013 til indregning i 2015 0 0 

Underdækning 2014 til indregning i 2016 0 26.065 

Underdækning 2014 til indregning i 2017 0 0

Underdækning 2015 til indregning i 2017 0 3.353 

0 29.418 

10. Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører forudbetalte omkostninger.  

Antal

Pålydende 

værdi

t.kr.

Nominel

værdi

t.kr.

11. Virksomhedskapital 

Ordinære aktier 50.000 1000 50.000 

50.000 50.000 

Der har ikke været ændringer i selskabets virksomhedskapital siden selskabets stiftelse.  
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Noter 

12. Reguleringsmæssige overdækninger 
Saldo for reguleringsmæssig overdækning består af: 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Overdækning for 2012-2014 til indregning i prisloft 2016 eller senere 0 0

Overdækning for 2012-2014 til indregning i prisloft 2017 eller senere 0 2.154 

0 2.154 

13. Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører periodisering af opkrævede tilslutningsbidrag, som indtægtsføres i takt med afskrivningsho-

risonten på de tilhørende anlægsaktiver.  

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2015

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2016

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

14. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter i 

øvrigt 
2.548 2.837 93.446 74.549 

Reguleringsmæssige 

overdækninger 
0 0 0 0 

Anden gæld 11.847 11.474 24.860 0 

Periodeafgrænsningsposter 638 487 44.924 32.389 

15.033 14.798 163.230 106.938 

Anden gæld under langfristede gældsforpligtelser vedrører gældsbrev med Roskilde Kommune, som ejer 

FORS Holding A/S med  36.707t.kr. 

15. Reguleringsmæssige overdækninger 
Saldo for reguleringsmæssig overdækning består af: 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Overdækning for 2012-2014 til indregning i prisloft 2015 0 0

Overdækning for 2012-2014 til indregning i prisloft 2016 0 2.154

0 2.154 
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Noter 

16. Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 
Posten vedrører mellemregning med Roskilde Kommune, som ejer FORS Holding A/S. 

17. Skyldig selskabsskat 

Skyldig selskabsskat består af sambeskatningsbidrag. 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

18. Anden gæld 

Andre skyldige omkostninger 5.615 8.052 

5.615 8.052 

I posten skyldige omkostninger indgår tilbagebetaling til kunder på 580 t.kr. i 2016 (241 t.kr. i 2015).  

2016

t.kr.

2015

t.kr.

19. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i tilgodehavender (7.082) 1.341 

Ændring i leverandørgæld mv. 7.240 1.593 

158 2.934 

20. Eventualforpligtelser 

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Fors Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet 

hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede 

selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for 

de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskat-

ningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.   

21. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 

22. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
FORS Holding A/S, Roskilde 

Roskilde Kommune, Roskilde 

Holbæk Kommune, Holbæk 

Lejre Kommune, Lejre 
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Noter 

23. Koncernforhold 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern: 

FORS Holding A/S 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern: 

FORS Holding A/S 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C 

(mellem).  

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtel-

sens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret.  

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning ved håndtering af spildevand indregnes i resultatopgørelsen på retserhvervelsestidspunktet. 

Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. 

Årets udvikling i den reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Den re-

guleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i balancen som henholdsvis gæld eller tilgodehavende. 

Der foretages ikke regulering for en eventuel over- eller underdækning under hensyntagen til ”hvile-i-sig-

selv”- princippet. En eventuel over- eller underdækning som følge heraf er indeholdt i selskabets egenkapital. 

Distributionsomkostninger 

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger ved salg og distribution af virksomhedens produkter, 

herunder løn og gager til sælgere, drift og vedligeholdelse mv. samt af- og nedskrivninger på immaterielle 

og materielle anlægsaktiver, der er knyttet til distributionsprocessen.  

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herun-

der løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af 
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Anvendt regnskabspraksis 

tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i 

administrationen af virksomheden.  

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt 

godtgørelser under acontoskatteordningen mv.  

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt 

tillæg under acontoskatteordningen mv.  

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 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 moderselskabet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de 

sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion ved-

rørende skattemæssige underskud).  

Balancen 

Immaterielle rettigheder mv. 

”Erhvervede immaterielle anlægsaktiver” omfatter selskabets fremtidige opkrævningsret for fremadrettede 

udgifter vedrørende historiske pensionsforpligtelser opgjort pr. 1. januar 2010 over for nuværende og tidli-

gere ansatte tjenestemænd i forsyningsvirksomheden. Beløbet, som svarer til den aktuarmæssigt opgjorte 

forpligtelse, kan via prisloftsreglerne indregnes i de fremtidige takster over for selskabets kunder. Denne 

legale ret er klassificeret som et immaterielt anlægsaktiv som følge af, at retten har en fremtidig nytteværdi 

for selskabet.  

Der foretages lineære afskrivninger over 10 år, som modsvarer opkrævningsrettens udnyttelsesperiode.  

Materielle anlægsaktiver 

Grunde er pr. 1. januar 2010 værdiansat til en skønnet markedsværdi på baggrund af oplysninger omkring 

arealpriser, lokalplaner mv.  

Produktions-, distributions- og fællesanlæg er pr. 1. januar 2010 værdiansat til en skønnet dagsværdi med 

udgangspunkt i gennemsnit af levetidsnedskrevne standardanskaffelses- og genanskaffelsespriser (standard-

værdi) fastsat med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets pris- og levetidskatalog. Visse af anlægsakti-

verne er værdiansat på baggrund af forsyningsvirksomhedens ansøgning om særskilt godkendelse af værdi-

ansættelser af aktiver, som ikke er omfattet af pris- og levetidskatalog. 
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Anvendt regnskabspraksis 

På baggrund af selskabets budgetter og forventninger til fremtidige investeringer, takster og øvrige forhold, 

er der i åbningsbalancen foretaget en skønsmæssig korrektion af anlægsaktiverne svarende til forskellen 

mellem det, som selskabet er berettiget til at opkræve på baggrund af afskrivninger på de beregnede 

standardværdier, og det, som selskabet forventer at opkræve til dækning af de fremtidige investeringer. 

De fremtidige takster er fastsat ud fra en forventning til kommende års investeringer. 

Anskaffelser efter 1. januar 2010 af grunde og bygninger, produktions-, distributions og fællesanlæg måles 

til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-

gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

Igangværende anlægsarbejder er opgjort til anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffel-

sen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i 

brug.  

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Bygninger 10-75 år 

Produktionsanlæg og maskiner 10-75 år 

Der afskrives ikke på grunde. 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt. 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte 

skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.  

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Over- og underdækninger 

Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og til-

godehavender med modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb, som 

virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster målt til nutidsværdi. 

Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og udgifter i 

forhold til foreløbigt indregnede beløb samt prisloftafgørelser i henhold til Forsyningssekretariatets anvisnin-

ger. Den således opgjorte reguleringsmæssige underdækning værdiansættes under hensyntagen til selska-

bets mulighed for, og ønske om, at opkræve underdækningssaldoen over de fremtidige takster, hvorimod 

den opgjorte reguleringsmæssige overdækning værdiansættes under hensyntagen til selskabets forpligtelse 

til at reducere de fremtidige takster med overdækningssaldoen. 

I henhold til prisloftbekendtgørelsen kan tab på afhændede eller skrottede materielle anlægsaktiver indreg-

nes i taksten, i takt med den oprindelig afskrivning på aktivet. Tabet indregnes som et taksmæssigt tilgode-

havende, i det omfang selskabet har truffet beslutning om opkrævning af tabet i fremtidige takster. 

Der foretages nedskrivningstest på reguleringsmæssig underdækning, der kan henføres til tab på materielle 

anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald på materielle anlægsaktiver. Nedskrivningstesten 

foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets 

eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi.  

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i ef-

terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne 

ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som drifts-

resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af 

materialle anlægsaktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af 

finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte. 

Likvider omfatter likvide beholdninger. 
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Tåstrup Møllevej 5 

4300 Holbæk 
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Bestyrelse 
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Johnny Bruus Gybel Jensen 

Ernst Edvard Ekegren 

Direktion 

Michael Brandt, administrerende direktør 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 

- 31.12.2016 for Fors Vand Holbæk  A/S. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016. 

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Holbæk, den 25.04.2017 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 

Johnny Bruus Gybel Jensen Ernst Edvard Ekegren 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til kapitalejerne i Fors Vand Holbæk  A/S 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fors Vand Holbæk  A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der 

omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder an-

vendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der som beskrevet i note 1 er usikkerhed 

vedrørende fastlæggelse af selskabets skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver og der-

med opgørelse og indregning af aktuel og udskudt skat. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser 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 årsregnskabet 

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

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 Dan-

mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af 

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

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

årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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

yderligere krav, der er gældende i Danmark, fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skep-

sis 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, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, 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 selskabets interne kontrol. 

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

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

• 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 revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 

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

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 25.04.2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål og aktivitet er at drive vandforsyning i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning 

herom, samt sikre en vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsy-

ningssikkerheden, naturen, og som drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. 

Selskabets priser fastsættes normalt for et år af gangen i henhold til vandsektorloven. 

Vandforsyningsaktiviteterne udgør i hovedsagen følgende: 

• Indvinding, produktion og distribution af drikkevand til private kunder og erhverv i Holbæk 

• Drift, vedligeholdelse og udbygning af vandindvindingsanlæg, vandbehandlingsanlæg, tryk-forøgerstati-

oner og ledningsanlæg 

• Tilslutning af kunder, herunder måleropsætning 

• Administration og service til godt 7.500 kunder, herunder miljørådgivning 

Fors Vand Holbæk A/S har indgået kontrakt med Fors A/S om at udføre opgaver inden for drift, vedligehold 

og administration. Desuden udfører Fors A/S anlægsinvesteringer og renoveringsopgaver for selskabet. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Dannelsen af Fors koncernen blev en realitet 1. januar 2016. Regnskabsmæssigt med tilbagevirkende kraft 

fra 1. januar 2015. Koncernen omfatter forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde. En samarbejds-

model hvor de tre kommuner etablerede et fælles Holdingselskab, Fors Holding A/S, som ejer, og et fælles 

Serviceselskab, Fors A/S, som leverandør til forsyningsselskaberne.  

Fors Vand Holbæk A/S er 100 % ejet af det nye selskab Fors Holding A/S. 

Året 2016 har båret præg af, at vi som organisation har fokuseret på at udvikle vort fælles fundament, så vi 

kunne blive ét selskab af gavn såvel som af navn. På den baggrund har vi i 2016 udarbejdet en strategi frem 

mod 2020 med titlen ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’. Strategien indeholder 20 strategiske projekter, 

som igangsættes løbende frem mod 2020. De har fælles sigte på at understøtte, at vi forfølger vort idegrund-

lag om at være den bedste leverandør af innovative og effektive forsyningsløsninger til gavn for kunder og 

miljø. En strategi, som er udviklet af ledere og medarbejdere i fællesskab. 

Året har været præget af arbejdet med at etablere den nye virksomhed, så vi fremstår som en enhed. Det 

har krævet en indsats og investering i fælles processer, løsninger og systemer.  

Årets resultat 1.782 t.kr., hvilket er som forventet. 

Dette arbejde og virksomhedens indsats i øvrigt i forhold til samfundsansvar er beskrevet i koncernens CSR 

rapport, som findes på vores hjemmeside www.fors.dk/omos. 

Punkt 28, Bilag 8: Bilag 28.08 -Fors Vand Holbæk 2016, udkast.pdf



UD
KA

ST

Fors Vand Holbæk  A/S 7

Ledelsesberetning 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Det er ved regnskabsaflæggelsen i tidligere år lagt til grund, at udgangspunktet for opgørelsen af det skat-

temæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for den regulerings-

mæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

SKAT har efter en gennemgang i 2014 af selskabets skattemæssige grundlag for anlægsaktiver reduceret de 

skattemæssige værdier for anlægsaktiverne. 

SKAT har i en lang række lignende afgørelser tilsidesat branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte 

standardpriser for anlægsaktiverne og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skøns-

mæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. SKATs skønsmæssige vurderinger indebærer, at de skat-

temæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end de regnskabsmæssige. 

Selskabet har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKATs afgørelse til Landsskatteret-

ten, der i juni 2014 afsagde kendelser i de første sager. Landsskatteretten gav SKAT medhold i, at de kan 

anvende en DCF-model, dvs. at værdiansættelsen baseres på tilbagediskontering af fremtidige penge-

strømme. Landsskatteretten kritiserede imidlertid SKATs konkrete brug af modellen. 

Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKATs værdiansættelsesprincipper, da ledelsen 

vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med SKATs ansættelser, 

herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at selskabet for nærværende 

ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for selskabet i form af en 

øget udskudt skat på 29 mio.kr., der – alt andet lige – over tid kan betyde en skattebetaling af samme 

størrelse. 

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte skatter 

skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse.  

Da aktuel skat indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme, vil en 

øget skatteforpligtelse eller en regulering af allerede betalte skatter ikke få væsentlig indflydelse på selska-

bets økonomiske stilling. 

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling 

Virksomhedens drift er i regnskabsåret ikke påvirket af usædvanlige forhold.  

Særlige risici 

Forretningsmæssige risici 
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Ledelsesberetning 

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som ligger ud over, hvad der må anses 

for at være almindelige for branchen. 

Finansielle risici 

Selskabet har ingen væsentlige finansielle risici og begrænset låntagning. Finansiering af investeringer sker 

med fastforrentede 25-årige lån. Herudover er der etableret driftskredit.  

Videnressourcer 

I 2016 gennemførte vi en proces som ledte til, at vi blev ISO-certificeret. Dette indebærer, at vi har imple-

menteret et værktøj, hvor vi beskriver samtlige forretningskritiske processer i virksomheden med tydelig 

angivelse af, hvem der er ansvarlig for de forskellige processer i de enkelte opgaveløsninger. Værktøjet 

benyttes desuden til at registrere eventuelle afvigelser og arbejde struktureret med forbedringsforslag til de 

forskellige processer. 

Miljømæssige forhold 

I 2016 har vi afsluttet et projekt, hvor vi har sektioneret af ledningsnettet i Holbæk by. Formålet med at dele 

ledningsnettet op i forskellige zoner er at mindske vandtabet i ledningsnettet samt få en højere drikkevands-

sikkerhed. I tilfælde af at der måles en drikkevandsforurening et sted på ledningsnettet, kan vi således nemt 

fokusere vore kræfter på den zone, hvor forureningen er målt, og opretholde normalt forsyning i de øvrige 

sektioner.   

Over de seneste år har Fors A/S investeret i omegnen af 20 millioner kroner i sektioneringen af ledningsnettet 

i Holbæk by.  

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Selskabet samarbejder med branchen, leverandører og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling i sekto-

ren. Dette gør selskabet som en del af Fors A/S koncernen, hvori selskabet efter behov bidrager med res-

sourcer. Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets CSR-rapport.  

Begivenheder efter balancedagen 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Resultatopgørelse for 2016 
Resultatopgøre lse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Nettoomsætning 2 14.617 13.615 

Produktionsomkostninger 3 (3.690) (4.232)

Bruttoresultat 10.927 9.383 

Distributionsomkostninger 3 (5.461) (5.919)

Administrationsomkostninger (2.572) (3.968)

Driftsresultat 2.894 (504)

Andre finansielle indtægter 4 228 169 

Andre finansielle omkostninger 5 (451) (417)

Resultat før skat 2.671 (752)

Skat af årets resultat 6 (889) 690 

Årets resultat 1.782 (62)

Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 1.782 (62)

1.782 (62)
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Balance pr. 31.12.2016 
Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Erhvervede lignende rettigheder 4.125 5.500 

Immaterielle anlægsaktiver 7 4.125 5.500 

Grunde og bygninger 3.638 3.473 

Produktionsanlæg og maskiner 108.408 101.187 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.388 1.968 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 958 801 

Materielle anlægsaktiver 8 114.392 107.429 

Anlægsaktiver 118.517 112.929 

Råvarer og hjælpematerialer 714 809 

Varebeholdninger 714 809 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.920 9.244 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.053 0 

Andre tilgodehavender 891 2.487 

Tilgodehavende selskabsskat 109 1.170 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 9 3.188 4.194 

Periodeafgrænsningsposter 21 32 

Tilgodehavender 14.182 17.127 

Likvide beholdninger 1.157 3.689 

Omsætningsaktiver 16.053 21.625 

Aktiver 134.570 134.554 
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Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Virksomhedskapital 10 2.500 2.500 

Overført overskud eller underskud 86.751 85.056 

Egenkapital 89.251 87.556 

Hensættelser til pensioner o.l. 11 10.573 10.461 

Udskudt skat 12 2.543 1.570 

Hensatte forpligtelser 13.116 12.031 

Gæld til realkreditinstitutter 12.145 10.605 

Reguleringsmæssige overdækninger 13 4.886 5.939 

Periodeafgrænsningsposter 4.825 3.920 

Langfristede gældsforpligtelser 14 21.856 20.464 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 14 1.615 1.538 

Bankgæld 55 0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.939 2.667 

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 927 

Anden gæld 259 1.366 

Periodeafgrænsningsposter 3.479 8.005 

Kortfristede gældsforpligtelser 10.347 14.503 

Gældsforpligtelser 32.203 34.967 

Passiver 134.570 134.554 

Usikkerhed ved indregning og måling  1

Eventualforpligtelser 16

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 17

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 18

Koncernforhold 19
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Egenkapitalopgørelse for 2016 
Egenkapita lopgørelse fo r 2016 

Virksomheds-

kapital

t.kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 2.500 85.056 87.556 

Øvrige egenkapitalposteringer 0 (87) (87)

Årets resultat 0 1.782 1.782 

Egenkapital ultimo 2.500 86.751 89.251 

Overført overskud eller underskud er dels opstået ved stiftelsen og dels ved akkumulerede resultater fra 

stiftelse til i dag. Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som følge 

af de særlige forhold, der gør sig gældende for forsyningsvirksomheder.  

Reguleringen under øvrige egenkapitalposteringer vedrører pensioner, jf. note 11. 
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Pengestrømsopgørelse for 2016 
Pengestrømsopgørelse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Driftsresultat 2.894 (504)

Af- og nedskrivninger 3.940 3.908 

Regulering af over- og underdækning (1.053) (1.198)

Ændringer i arbejdskapital 15 (1.122) 4.586 

Pengestrømme vedrørende primær drift 4.659 6.792 

Modtagne finansielle indtægter 228 169 

Betalte finansielle omkostninger (451) (417)

Refunderet/(betalt) selskabsskat 1.170 609 

Pengestrømme vedrørende drift 5.606 7.153 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (9.974) (5.765)

Salg af materielle anlægsaktiver 446 (80)

Pengestrømme vedrørende investeringer (9.528) (5.845)

Optagelse af lån 1.891 580 

Afdrag på lån mv. (501) (120)

Pengestrømme vedrørende finansiering 1.390 460 

Ændring i likvider (2.532) 1.768 

Likvider primo 3.689 1.921 

Likvider ultimo 1.157 3.689 
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Noter 
Noter 

1. Usikkerhed ved indregning og måling  

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for opgø-

relsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for 

den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKATs holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, som fører 

til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemæssige grundlag for anlægsaktiver 

reduceret de skattemæssige værdier pr. 1. januar 2010 for anlægsaktiverne med 132 mio. kr. Selskabet har 

på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKATs afgørelse til Landsskatteretten.  

I fire principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, men 

Landsskatteretten kritiserede SKATs konkrete anvendelse af modellen. 

Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKATs værdiansættelsesprincipper, da ledelsen 

vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med SKATs ansættelser, 

herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at selskabet for nærværende 

ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for selskabet i form af en 

øget udskudt skat på 29 mio.kr., der – alt andet lige – over tid kan betyde en skattebetaling af samme 

størrelse. 

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte skatter 

skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse.  

Da aktuel skat indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme, vil en 

øget skatteforpligtelse eller en regulering af allerede betalte skatter ikke få væsentlig indflydelse på selska-

bets økonomiske stilling. 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2. Nettoomsætning 

Fast bidrag 1.904 0 

Variable bidrag 10.777 11.543 

Tilslutningsbidrag 66 42 

Øvrig indtægt 817 832 

Regulering af over- og underdækning 1.053 1.198 

14.617 13.615 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

3. Af- og nedskrivninger 

Nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver 1.375 1.375 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 2.565 2.533 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver (101) 224 

3.839 4.132 

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen: 

Produktionsomkostninger 1.422 955 

Distributionsomkostninger 2.517 3.177 

3.839 4.132 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

4. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 228 169 

228 169 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

5. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 321 307 

Øvrige finansielle omkostninger 130 110 

451 417 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

6. Skat af årets resultat 

Aktuel skat (109) (598)

Ændring af udskudt skat 998 36 

Regulering vedrørende tidligere år 0 (128)

889 (690)
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Noter 

Erhvervede 

lignende 

rettigheder

t.kr.

7. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 8.250 

Kostpris ultimo 8.250 

Af- og nedskrivninger primo (2.750)

Årets afskrivninger (1.375)

Af- og nedskrivninger ultimo (4.125)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 4.125 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produktions-

anlæg og 

maskiner

t.kr.

Andre anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver under 

udførelse

t.kr.

8. Materielle 

anlægsaktiver 

Kostpris primo 3.571 227.644 4.901 801 

Tilgange 182 9.635 0 9.974 

Afgange 0 0 (544) (9.817)

Kostpris ultimo 3.753 237.279 4.357 958 

Af- og nedskrivninger primo (98) (126.457) (2.933) 0 

Årets afskrivninger (17) (2.414) (134) 0 

Tilbageførsel ved afgange 0 0 98 0 

Af- og nedskrivninger 

ultimo 
(115) (128.871) (2.969) 0 

Regnskabsmæssig værdi 

ultimo 
3.638 108.408 1.388 958 

9. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 
Der indgået låneaftale med Holbæk Kommune, som er medejer af Fors Holding A/S. Af det samlede tilgode-

havende forfalder 2.182 t.kr. efter ét år.  
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Noter 

Antal

Pålydende 

værdi

t.kr.

Nominel

værdi

t.kr.

10. Virksomhedskapital 

Selskabskapital 1 2500 2.500 

1 2.500 

Der har ikke været ændringer i selskabets virksomhedskapital siden selskabets stiftelse. 

11. Hensættelser til pensioner o.l. 
Hensættelser til pensioner o.l. vedrører hensættelse til tjenestemandspension for tidligere og nuværende 

ansatte. 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

12. Udskudt skat 

Materielle anlægsaktiver 7.569 6.301 

Tilgodehavender (2.326) (2.301)

Hensatte forpligtelser (1.061) (862)

Gældsforpligtelser (1.253) (1.568)

Fremførbare skattemæssige underskud (386) 0 

2.543 1.570 

13. Reguleringsmæssige overdækninger 
Saldoen for reguleringsmæssig overdækning består af:

2016 2015

t.kr. t.kr.

Historisk overdækning til indregning 2016-2020 4.747 5.934 

Overdækning 2013 til indregning i 2015 0 0 

Overdækning 2015 til indregning i 2017 0 22 

Overdækning 2015 til indregning i 2018 0 1.170

Overdækning 2016 til indregning 2018 1.326 0

6.073 7.126 
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Noter 

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2015

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2016

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

14. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til realkreditinstitutter 428 351 12.145 10.321 

Reguleringsmæssige 

overdækninger 
1.187 1.187 4.886 0 

Periodeafgrænsningsposter 0 0 4.825 4.495 

1.615 1.538 21.856 14.816 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

15. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger 95 55 

Ændring i tilgodehavender 1.884 1.910 

Ændring i leverandørgæld mv. (3.101) 2.621 

(1.122) 4.586 

16. Eventualforpligtelser 
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Fors Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet 

hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede 

selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for 

de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskat-

ningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab. 

17. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.  

18. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
Fors Holding A/S 

Roskilde Kommune  

Lejre Kommune 

Holbæk Kommune 
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Noter 

19. Koncernforhold 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern: 

Fors Holding A/S 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern: 

Fors Holding A/S 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.  

Anvendt regnskabspraksis er ændret således at aktuarmæssige tab og gevinst på pensionsforpligtelser 

indregnes på egenkapitalen. 

Ændringerne har påvirket årets resultat med 112. t kr før skat, og 87 t. kr. efter skat og sidste års resultat 

er reduceret med 87 t. kr. før skat og 67 t. kr. efter skat.  

Årsregnskabet er herudover aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning ved salg af drikkevand indregnes i resultatopgørelsen, når levering til forbruger har fundet 

sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. 

Årets udvikling i den reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Regule-

ringsmæssige over- eller underdækning indregnes i balancen som henholdsvis gæld eller tilgodehavende. 

Der foretages ikke regulering for en eventuel over- eller underdækning under hensyntagen til ”hvile-i-sig-

selv” princippet. En eventuel over- eller underdækning som følge heraf er indeholdt i selskabets egenkapital. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt for at opnå regnskabsårets nettoomsæt-

ning. I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, 
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løn og gager, leje og leasing samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der 

indgår i produktionsprocessen. 

Distributionsomkostninger 

Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabs-

årets nettoomsætning, herunder omkostninger til håndtering af vand, personale beskæftiget med håndterin-

gen og med drift og vedligeholdelse af anlæg samt afskrivninger på anlæg. 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, 

herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og af-

skrivninger på driftsmidler. 

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt 

godtgørelser under acontoskatteordningen mv.  

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser 

samt tillæg under acontoskatteordningen mv.  

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 

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 moderselskabet og dets øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle 

danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige 

indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).  

Balancen 

Immaterielle rettigheder mv. 

Immaterielle rettigheder mv. omfatter erhvervede immaterielle rettigheder og forudbetalinger for immate-

rielle anlægsaktiver.  

Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Ret-

tigheder afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 10 år, dog maksimalt 

restløbetiden for de pågældende rettigheder. 
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Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi.  

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles 

til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til 

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Bygninger 10-50 år 

Produktionsanlæg og maskiner 20-75 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  5-30 år 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt. 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi.  

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne 

er lavere. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.  

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørel-

sesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  
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Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.  

Hensættelser til pensioner o.l. 

Hensættelser til pensioner o.l. måles til nettorealisationsværdi, der svarer til nutidsværdien af de forven-

tede udbetalinger fra de enkelte pensionsordninger o.l. Årets aktuarmæssige tab og gevinst indregnes på 

egenkapitalen. 

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i ud-

skudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.  

Gæld til realkreditinstitutter 

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der 

svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles 

prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og 

den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en 

finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.  

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Over- og underdækninger 

Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og til-

godehavender med modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb, som 

virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster målt til nutidsværdi. 

Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og udgifter i 

forhold til foreløbigt indregnede beløb samt prisloftafgørelser i henhold til Forsyningssekretariatets anvisnin-

ger. Den således opgjorte reguleringsmæssige underdækning værdiansættes under hensyntagen til selska-

bets mulighed for, og ønske om, at opkræve underdækningssaldoen over de fremtidige takster, hvorimod 

den opgjorte reguleringsmæssige overdækning værdiansættes under hensyntagen til selskabets forpligtelse 

til at reducere de fremtidige takster med overdækningssaldoen. 

I henhold til prisloftbekendtgørelsen kan tab på afhændede eller skrottede materielle anlægsaktiver indreg-

nes i taksten i takt med den oprindelige afskrivning på aktivet. Tabet indregnes som et taksmæssigt tilgode-

havende, i det omfang selskabet har truffet beslutning om opkrævning af tabet i fremtidige takster. 
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Der foretages nedskrivningstest på reguleringsmæssig underdækning, der kan henføres til tab på materielle 

anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald på materielle anlægsaktiver. Nedskrivningstesten 

foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets 

eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i 

efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne 

ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som drifts-

resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af ma-

terielle anlægsaktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af 

finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte. 

Likvider omfatter likvide beholdninger. 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 

- 31.12.2016 for Fors Vand Lejre A/S.  

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016.  

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Holbæk, den 25.04.2017 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen  Finn Nejstgaard  Henrik Gert Correll  

formand 

Michael Brandt  Søren Hansen Grøn 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til kapitalejerne i Fors Vand Lejre A/S 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fors Vand Lejre A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der 

omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder an-

vendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der som beskrevet i note 1 er usikkerhed 

vedrørende fastlæggelse af selskabets skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver og der-

med opgørelse og indregning af aktuel og udskudt skat. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser 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 årsregnskabet 

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

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 Dan-

mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af 

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

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

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

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

skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, 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 selskabets interne kontrol. 

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

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

• 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 revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, 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. 
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 

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

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 25.04.2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål er at varetage vandforsyningsaktivitet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning 

herom og medvirke til at sikre en vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn 

til forsyningssikkerhed, naturen, og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. 

Selskabets takster fastsættes normalt for et år af gangen i henhold til vandsektorloven. 

Vandforsyningsaktiviteterne udgør i hovedsagen følgende: 

• Indvinding, produktion og distribution af drikkevand til private kunder og erhverv i Lejre 

• Drift, vedligeholdelse og udbygning af vandindvindingsanlæg, vandbehandlingsanlæg, tryk-forøgersta-

tioner og ledningsanlæg 

• Tilslutning af kunder, herunder måleropsætning 

• Administration og service til 1.500 kunder 

Fors Vand Lejre A/S har indgået kontrakt med Fors A/S om at udføre opgaver inden for drift, vedligehold og 

administration. Desuden udfører Fors A/S anlægsinvesteringer og renoveringsopgaver for selskabet.  

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Dannelsen af Fors koncernen blev en realitet 1. januar 2016. Regnskabsmæssigt med tilbagevirkende kraft 

fra 1. januar 2015. Koncernen omfatter forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde. En samarbejds-

model hvor de tre kommuner etablerede et fælles Holdingselskab, Fors Holding A/S, som ejer, og et fælles 

Serviceselskab, Fors A/S, som leverandør til forsyningsselskaberne.  

Fors Vand Lejre A/S er 100 % ejet af det nye selskab Fors Holding A/S. 

Året 2016 har båret præg af, at vi som organisation har fokuseret på at udvikle vort fælles fundament, så vi 

kunne blive ét selskab af gavn såvel som af navn. På den baggrund har vi i 2016 udarbejdet en strategi frem 

mod 2020 med titlen ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. De har fælles sigte 

på at understøtte, at vi forfølger vort idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og effektive 

forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

En strategi, som er udviklet af ledere og medarbejdere i fællesskab. 

Året har været præget af arbejdet med at etablere den nye virksomhed, så vi fremstår som en enhed. Det har 

krævet en indsats og investering i fælles processer, løsninger og systemer.  

Årets resultat (2.287) t.kr. er som forventet.  
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Ledelsesberetning 

Dette arbejde og virksomhedens indsats i øvrigt i forhold til samfundsansvar er beskrevet i koncernens CSR 

rapport, som findes på vores hjemmeside www.fors.dk/omos. 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Det er ved regnskabsaflæggelsen lagt til grund, at udgangspunktet for opgørelsen af det skattemæssige 

grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige 

åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

SKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemæssige grundlag for anlægsaktiver reduceret de skat-

temæssige værdier for anlægsaktiverne. 

SKAT har i en lang række lignende afgørelser tilsidesat branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte 

standardpriser for anlægsaktiverne og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skøns-

mæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. SKAT’s skønsmæssige vurderinger indebærer, at de skat-

temæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end de regnskabsmæssige. 

Selskabet har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKAT’s afgørelse til Landsskat-

teretten, der i juni 2014 afsagde kendelser i de første sager. Landsskatteretten gav SKAT medhold i, at de 

kan anvende en DCF-model, dvs. at værdiansættelsen baseres på tilbagediskontering af fremtidige penge-

strømme. Landsskatteretten kritiserede imidlertid SKAT’s konkrete brug af modellen. 

Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, da ledel-sen 

vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med SKAT’s an-sættelser, 

herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at selskabet for nærværende 

ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt sagerne i Landsskatteretten falder ud til SKAT’s fordel, vil den potentielle aktuelle skat skulle ind-

regnes som en regulatorisk underdækning med en deraf afledt opkrævningsret.  

Da betaling af skat vil kunne indregnes i selskabets priser via et tillæg til selskabets prisloft, vil en øget 

skatteforpligtelse ikke få væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling. 

Som følge af SKAT’s afgørelse for opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne er selska-

bets indkomstopgørelse for årene 2010 til 2012 korrigeret i overensstemmelse hermed. 

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling 

Virksomhedens drift er i regnskabsåret ikke påvirket af usædvanlige forhold.  
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Ledelsesberetning 

Forventet udvikling 

Selskabet forventer et positivt resultat for 2017.  

Særlige risici 

Forretningsmæssige risici 

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som ligger ud over, hvad der må anses 

for at være almindelige for branchen. 

Finansielle risici 

Selskabet har ingen væsentlige finansielle risici.  

Videnressourcer 

I 2016 gennemførte vi en proces som ledte til, at vi blev ISO-certificeret. Dette indebære, at vi har imple-

menteret et værktøj, hvor vi beskriver samtlige forretningskritiske processer i virksomheden med tydelige 

angivelse af, hvem der er ansvarlig for de forskellige processer i de enkelte opgaveløsninger. Værktøjet 

benyttes desuden til at registrere eventuelle afvigelser og arbejde struktureret med forbedringsforslag til de 

forskellige processer.  

Miljømæssige forhold 

Vi kontrollerer hele tiden drikkevandet for at sikre, at kvaliteten er i top. I 2016 tog vi drikkevandsprøver 

forskellige steder på vores ledningsnet og på vores vandværker. Vi har samtidig været opsøgende for at 

sikre, at naboerne til vores vandboringer ikke bruger sprøjtemidler og tager hensyn til miljøet. 

Kunder 

Fors A/S ønsker, at vore kunder skal lære os bedre at kende. Vi skal møde vores kunder der, hvor de er. Det gør 

det nemmere at være kunde – hvis kunden skulle opleve problemer, ved kunden, hvor de kan få hjælp.  

Vores fælles besøgstjeneste arrangerer besøg fra skolebørn, foreninger og øvrige kunder, som har lært om 

processerne og betydningen af rent vand og korrekt behandlet spildevand. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Selskabet samarbejder med branchen, leverandører og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling i sekto-

ren. Dette gør selskabet som en del af Fors A/S koncernen, hvori selskabet efter behov bidrager med res-

sourcer. Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets CSR-rapport. 

Begivenheder efter balancedagen 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.  
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Resultatopgørelse for 2016 
Resultatopgøre lse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Nettoomsætning 2 3.123 3.528 

Produktionsomkostninger 3 (5.388) (2.226)

Bruttoresultat (2.265) 1.302 

Administrationsomkostninger 3 (846) (675)

Driftsresultat (3.111) 627 

Andre finansielle indtægter 4 0 87 

Andre finansielle omkostninger 5 (67) (58)

Resultat før skat (3.178) 656 

Skat af årets resultat 6 891 (170)

Årets resultat (2.287) 486 

Forslag til resultatdisponering 

Overført til øvrige lovpligtige reserver (2.287) 486 

(2.287) 486 
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Balance pr. 31.12.2016 
Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 51 76 

Immaterielle anlægsaktiver 7 51 76 

Grunde og bygninger 300 300 

Produktionsanlæg og maskiner 20.328 19.726 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 193 168 

Materielle anlægsaktiver 8 20.821 20.194 

Andre tilgodehavender 1.737 2.806 

Udskudt skat 10 106 0 

Finansielle anlægsaktiver 9 1.843 2.806 

Anlægsaktiver 22.715 23.076 

Råvarer og hjælpematerialer 0 5 

Varebeholdninger 0 5 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 242 78 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 7.976 2.179 

Andre tilgodehavender 0 168 

Tilgodehavende selskabsskat 341 79 

Reguleringsmæssige underdækninger 1.544 4.520 

Tilgodehavender 10.103 7.024 

Likvide beholdninger 4.526 3.804 

Omsætningsaktiver 14.629 10.833 

Aktiver 37.344 33.909 
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Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Virksomhedskapital 11 2.500 2.500 

Overkurs ved emission 23.963 23.963 

Øvrige lovpligtige reserver (6.015) (3.728)

Egenkapital 20.448 22.735 

Udskudt skat 10 0 264 

Andre hensatte forpligtelser 0 44 

Hensatte forpligtelser 0 308 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 2.868 2.051 

Reguleringsmæssige overdækninger 12 981 1.309 

Periodeafgrænsningsposter 13 614 586 

Langfristede gældsforpligtelser 14 4.463 3.946 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 14 422 1.364 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.087 7 

Gæld til tilknyttede virksomheder 10.548 4.839 

Anden gæld 376 710 

Kortfristede gældsforpligtelser 12.433 6.920 

Gældsforpligtelser 16.896 10.866 

Passiver 37.344 33.909 

Usikkerhed ved indregning og måling  1

Eventualforpligtelser 16

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 17

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 18

Koncernforhold 19
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Egenkapitalopgørelse for 2016 
Egenkapita lopgørelse fo r 2016 

Virksomheds-

kapital

t.kr.

Overkurs ved 

emission

t.kr.

Øvrige 

lovpligtige 

reserver

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital 

primo 
2.500 23.963 (3.728) 22.735 

Årets resultat 0 0 (2.287) (2.287)

Egenkapital 

ultimo 
2.500 23.963 (6.015) 20.448 

Overkurs ved emission er opstået ved stiftelsen, og er i henhold til særlovgivning for forsyningsselskaber en 

bunden overkurs der ikke kan udloddes. Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødven-

digvis udloddes som følge af de særlige forhold, der gør sig gældende for forsyningsvirksomheder. 
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Pengestrømsopgørelse for 2016 
Pengestrømsopgørelse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Driftsresultat (3.111) 628 

Af- og nedskrivninger 3.970 762 

Andre hensatte forpligtelser (27) 9 

Regulering af over- og underdækning (638) (1.109)

Ændringer i arbejdskapital 15 611 (1.477)

Pengestrømme vedrørende primær drift 805 (1.187)

Modtagne finansielle indtægter 0 87 

Betalte finansielle omkostninger (67) (58)

Refunderet/(betalt) selskabsskat 22 286 

Pengestrømme vedrørende drift 760 (872)

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (1.374) (1.951)

Pengestrømme vedrørende investeringer (1.374) (1.951)

Optagelse af lån 1.431 3.001 

Afdrag på lån mv. (95) 0 

Pengestrømme vedrørende finansiering 1.336 3.001 

Ændring i likvider 722 178 

Likvider primo 3.804 3.626 

Likvider ultimo 4.526 3.804 
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Noter 
Noter 

1. Usikkerhed ved indregning og måling  

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for opgø-

relsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for 

den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKAT’s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, som fører 

til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemæssige grundlag for anlægsaktiver 

reduceret de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne med 38.473 t.kr. fra 40.157 t.kr. til 1.684 t.kr. 

Selskabet har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKAT’s afgørelse til Landsskatte-

retten.  

I 4 principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, men 

kritiserede SKAT’s konkrete anvendelse af modellen. 

Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, da ledelsen 

vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med SKAT’s ansættelser, 

herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at selskabet for nærværende 

ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for selskabet i form af en 

øget udskudt skat på 8.464 t.kr., der – alt andet lige – over tid kan betyde en skattebetaling af samme 

størrelse. 

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte skatter 

skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse  

Da aktuel skat indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme, vil en 

øget skatteforpligtelse eller en regulering af allerede betalte skatter ikke få væsentlig indflydelse på selska-

bets økonomiske stilling. 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2. Nettoomsætning 

Forbrugsafhængigt bidrag 1.455 1.533 

Faste bidrag 1.021 833 

Tilslutningsbidrag 9 54 

Regulering af over- og underdækning 638 1.108 

3.123 3.528 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

3. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 25 8 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 746 754 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 3.199 0 

3.970 762 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

4. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 0 87 

0 87 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

5. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 67 58 

67 58 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

6. Skat af årets resultat 

Aktuel skat (341) (79)

Ændring af udskudt skat (373) 237 

Regulering vedrørende tidligere år (177) 12 

(891) 170 
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Noter 

Erhver-

vede 

immaterielle 

anlægs-

aktiver

t.kr.

7. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 142 

Kostpris ultimo 142 

Af- og nedskrivninger primo (66)

Årets afskrivninger (25)

Af- og nedskrivninger ultimo (91)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 51 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produktions-

anlæg og 

maskiner

t.kr.

Andre anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver under 

udførelse

t.kr.

8. Materielle 

anlægsaktiver 

Kostpris primo 300 27.341 22 167 

Tilgange 0 1.348 0 1.374 

Afgange 0 0 0 (1.348)

Kostpris ultimo 300 28.689 22 193 

Af- og nedskrivninger primo 0 (7.615) (22) 0 

Årets afskrivninger 0 (746) 0 0 

Af- og nedskrivninger 

ultimo 
0 (8.361) (22) 0 

Regnskabsmæssig værdi 

ultimo 
300 20.328 0 193 
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Noter 

9. Finansielle anlægsaktiver 
Finansielle anlægsaktiver består af tilgodehavende hos Lejre Kommune, som er opstået i forbindelse med 

stiftelsen af koncernen. Lånet er i overensstemmelse med Vandsektorlovens § 35 og bekendtgørelse 369 om 

afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber stiftet som et annuitetslån, der afdrages 

over 10 år.  

Lånets hovedstol udgør 5.282 t.kr. som forrentes i overensstemmelse med gældsbrevet. Sidste ydelse for-

falder 1. juli 2019. Af det samlede tilgodehavende forfalder 1.737 t.kr. mere end et år efter balancedagen.  

2016

t.kr.

2015

t.kr.

10. Udskudt skat 

Immaterielle anlægsaktiver 7 6 

Materielle anlægsaktiver 14 238 

Gældsforpligtelser 85 (508)

106 (264)

Antal

Nominel

værdi

t.kr.

11. Virksomhedskapital 

Aktiekapital 2.500 2.500 

2.500 2.500 

Der har ikke været ændringer til selskabets virksomhedskapital siden selskabets stiftelse.  
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Noter 

12. Reguleringsmæssige overdækninger 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Saldo for reguleringsmæssig underdækning (1.544) (4.510)

Saldo for reguleringsmæssig overdækning 1.308 1.715

(236) (2.797)

Saldoen for reguleringsmæssig overdækning består af: 

Historisk overdækning til indregning i fremtidige prislofter 1.308 1.636

Overdækning for 2013 til indregning i prisloft 2015 0 0

Underdækning for 2014 til indregning i prisloft 2016 0 (715)

Underdækning for 2015 til indregning i indtægtsramme 2017 (464) (517)

Underdækning vedrørende regnskabsmæssigt skrottede anlægsaktiver 0 (3.199)

Underdækning 2016 til indregning i indtægtsramme 2018 (1.080)

(236) (2.797)

Heraf opkræves senere end 2017 (100) 2.432

13. Periodeafgrænsningsposter 
 Periodeafgrænsningsposter vedrører tilslutningsbidrag periodiseret.  

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2015

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2016

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

14. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter i 

øvrigt 
95 950 2.868 1.850 

Reguleringsmæssige 

overdækninger 
327 414 981 0 

Periodeafgrænsningsposter 0 0 614 N/A

422 1.364 4.463 1.850 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

15. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger 5 (5)

Ændring i tilgodehavender (5.793) (1.329)

Ændring i leverandørgæld mv. 6.399 (143)

611 (1.477)

16. Eventualforpligtelser 
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Fors Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet 

hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomst-

skatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser 

til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. 

Fors Vand Lejre A/S’s eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser for for-

pligtelser vedrørende indgående entrepriseaftaler.  

De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse fremgår af administrationsselskabets års-

regnskab. 

17. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 

18. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
FORS Holding A/S, Roskilde. 

Roskilde Kommune, Roskilde 

Holbæk Kommune, Holbæk 

Lejre Kommune, Lejre 

19. Koncernforhold 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern: 

Fors Holding A/S 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte elementer fra regnskabsklasse C.  

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt.  

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret.  

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning ved salg af drikkevand indregnes i resultatopgørelsen, når levering til forbruger har fundet 

sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. 

Årets udvikling i den reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Den re-

guleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i balancen som henholdsvis gæld eller tilgodeha-

vende. 

Der foretages ikke regulering for en eventuel over- eller underdækning under hensyntagen til hvile-i-sig-

selv-princippet. En eventuel over- eller underdækning som følge heraf er indeholdt i selskabets egenkapital.  

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsæt-

ningen, herunder omkostninger der afholdes til salg af drikkevand mv., omkostninger til råvarer, hjælpema-

terialer, personale, samt afskrivninger.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder 

løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af tilgo-

dehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i admini-

strationen af virksomheden.  

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.  

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger og tillæg under acontoskatteordningen mv.  

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 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 alle danske tilknyttede selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles 

mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med 

refusion vedrørende skattemæssige underskud).  

Balancen 

Immaterielle rettigheder mv. 

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver” omfatter software, som måles til kostpris med fradrag af akkumu-

lerede afskrivninger, og afskrives over 3-5 år.  

Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver er opgjort til anskaffelsesprisen og omkostninger direkte til-

knyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til 

at blive taget i brug.  

Materielle anlægsaktiver 

Grunde er pr. 01.01.2010 værdiansat til en skønnet markedsværdi på baggrund af oplysninger omkring 

arealpriser, lokalplaner mv.  

Produktionsanlæg og maskiner, samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar er pr. 01.01.2010 værdiansat 

til en skønnet dagsværdi med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets pris- og levetidskatalog. Visse af 

anlægsaktiverne er værdiansat på baggrund af forsyningsvirksomhedens ansøgning om særskilt godkendelse 

af værdiansættelser af aktiver, som ikke er omfattet af pris- og levetidskatalog. 
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Anvendt regnskabspraksis 

På baggrund af selskabets budgetter og forventninger til fremtidige investeringer, takster og øvrige forhold 

er der i åbningsbalancen foretaget en skønsmæssig korrektion af anlægsaktiverne svarende til forskellen 

mellem det som selskabet er berettiget til at opkræve på baggrund af afskrivninger på de beregnede stan-

dardværdier og det som selskabet forventer at opkræve til dækning af de fremtidige investeringer. De frem-

tidige takster er fastsat ud fra en forventning til kommende års investeringer. 

Anskaffelser efter 01.01.2010 af grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, 

driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-

gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver 

omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og 

lønninger.  

Afskrivningsgrundlaget er kostpris eller dagsværdi, jf. ovenfor, med fradrag af forventet restværdi efter af-

sluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede 

brugstider: 

 

Bygninger 75 år 

Produktionsanlæg 8-75 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år 

Der afskrives ikke på grunde. 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt. 

Igangværende anlægsarbejder er opgjort til anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffel-

sen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i 

brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, kom-

ponenter, underleverandører og lønninger. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen 

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 

tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, 

i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. 

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Ned-

skrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det 

højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne 

er lavere end den regnskabsmæssige værdi.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte 

skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger (reservedele o.l.) måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisations-

værdi, hvor denne er lavere. 

Kostprisen for reservedele omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.  

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.  

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.  

Andre hensatte forpligtelser 

Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede tab på debitorer som stadig opkræves hos Lejre kommune. 

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødven-

dige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med en forventet forfaldstid, der 

ligger ud over et år fra balancedagen, måles til tilbagediskonteret værdi.  

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Over- og underdækninger 

Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og til-

godehavender med modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb, som 

virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster målt til nutidsværdi. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og udgifter i 

forhold til foreløbigt indregnede beløb samt prisloftafgørelser i henhold til Forsyningssekretariatets anvisnin-

ger. Den således opgjorte reguleringsmæssige underdækning værdiansættes under hensyntagen til selska-

bets mulighed for, og ønske om, at opkræve underdækningssaldoen over de fremtidige takster, hvorimod 

den opgjorte reguleringsmæssige overdækning værdiansættes under hensyntagen til selskabets forpligtelse 

til at reducere de fremtidige takster med overdækningssaldoen. 

I henhold til prisloftbekendtgørelsen kan tab på afhændede eller skrottede materielle anlægsaktiver indreg-

nes i taksten, i takt med den oprindelige afskrivning på aktivet. Tabet indregnes som et taksmæssigt tilgo-

dehavende i det omfang selskabet har truffet beslutning om opkrævning af tabet i fremtidige takster. 

Betaling af skat kan indregnes i selskabets priser via et tillæg til selskabets prisloft. Hvis der påhviler selska-

bet en udskudt skatteforpligtelse, har selskabet derfor en tilsvarende opkrævningsret. Opkrævningsretten 

optages som et aktiv i årsregnskabet, i det omfang selskabet forventer at opkræve den reguleringsmæssige 

værdi af udskudt skat over de fremtidige takster. 

Der foretages nedskrivningstest på reguleringsmæssig underdækning der kan henføres til tab på materielle 

anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald på materielle anlægsaktiver. Nedskrivningstesten 

foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets 

eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i ef-

terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne 

ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som drifts-

resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med aktiviteter og finan-

sielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, 

herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af 

finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte. 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag 

af kortfristet bankgæld.  
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Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedsoply sninger 

Virksomhed 

Fors Vand Roskilde A/S 

Betonvej 12 

4000 Roskilde 

CVR-nr.: 32837859 

Hjemsted: Roskilde 

Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016 

Telefon: 70202066 

Hjemmeside: www.fors.dk 

E-mail: fors@fors.dk 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen, formand 

Michael Brandt 

Henrik Gert Correll 

Thomas Sommersted 

Frede Erik Lærke Pedersen 

Direktion 

Michael Brandt, administrerende direktør 

Revisor 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Weidekampsgade 6   

Postboks 1600 

0900 København C 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 

- 31.12.2016 for Fors Vand Roskilde A/S. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016. 

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Roskilde, den 25.04.2017 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 

Thomas Sommersted Frede Erik Lærke Pedersen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til kapitalejerne i Fors Vand Roskilde A/S 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fors Vand Roskilde A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der 

omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder an-

vendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der som beskrevet i note 1 er usikkerhed 

vedrørende fastlæggelse af selskabets skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver og der-

med opgørelse og indregning af aktuel og udskudt skat. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser 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 årsregnskabet 

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

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 Dan-

mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af 

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

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

årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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

yderligere krav, der er gældende i Danmark, fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skep-

sis 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, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, 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 selskabets interne kontrol. 

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

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

• 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 revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 

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

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 25.04.2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2014

t.kr.

2013

t.kr.

2012

t.kr.

Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

Nettoomsætning 12.009 40.593 64.398 40.676 35.870 

Bruttoresultat 3.580 32.043 56.198 33.301 28.679 

Driftsresultat (25.779) 4.386 30.019 4.830 396 

Resultat af finansielle 

poster 
(813) (996) (2.318) (1.246) (1.457)

Årets resultat (20.940) 1.167 10.169 2.698 (796)

Samlede aktiver 360.057 386.356 280.447 255.711 265.360 

Investeringer i materielle 

anlægsaktiver 
20.916 27.235 21.984 9.393 10.601 

Egenkapital 304.235 325.175 218.493 208.324 205.626 

Nøgletal 

Bruttomargin (%) 29,8 78,9 87,3 81,9 80,0 

Nettomargin (%) (174,4) 2,9 15,8 6,6 (2,2)

Egenkapitalens forrentning 

(%) (6,7) 0,4 4,8 1,3 (0,4)

Soliditetsgrad (%) 84,5 84,2 77,9 81,5 77,5 

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings 

“Anbefalinger & Nøgletal 2015”.  

Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker 

Bruttomargin (%) Virksomhedens driftsmæssige gearing. 

Nettomargin (%) Virksomhedens driftsmæssige rentabilitet. 

Egenkapitalens forrentning (%)  
Virksomhedens forrentning af den kapital, 

som ejerne har investeret i virksomheden. 

Soliditetsgrad (%)  Virksomhedens finansielle styrke. 

Nettoomsætning
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning
Årets resultat x 100

Gns. egenkapital
Årets resultat x 100

Samlede aktiver
Egenkapital x 100
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål og aktivitet er at drive vandforsyningsaktivitet i henhold til vandforsyningsloven, samt 

sikre en vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhe-

den, miljøet, og som drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. 

Selskabets priser fastsættes normalt for et år ad gangen i henhold til vandsektorloven. 

Vandforsyningsaktiviteterne udgør i hovedsagen følgende: 

• Indvinding, produktion og distribution af drikkevand til private kunder og erhverv i Roskilde 

• Drift, vedligeholdelse og udbygning af vandindvindingsanlæg, vandbehandlingsanlæg, tryk-forøgerstati-

oner og ledningsanlæg 

• Tilslutning af kunder, herunder måleropsætning 

• Administration og service til godt 12.000 kunder, herunder miljørådgivning 

Fors Vand Roskilde A/S har indgået kontrakt med Fors A/S om at udføre opgaver inden for drift, vedligehold 

og administration. Desuden udfører Fors A/S anlægsinvesteringer og renoveringsopgaver for selskabet. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Dannelsen af Fors koncernen blev en realitet 1. januar 2016. Regnskabsmæssigt med tilbagevirkende kraft 

fra 1. januar 2015. Koncernen omfatter forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde. En samarbejds-

model hvor de tre kommuner etablerede et fælles Holdingselskab, Fors Holding A/S, som ejer, og et fælles 

Serviceselskab, Fors A/S, som leverandør til forsyningsselskaberne.  

Fors Vand Roskilde A/S er 100 % ejet af det nye selskab Fors Holding A/S. 

Året 2016 har båret præg af, at vi som organisation har fokuseret på at udvikle vort fælles fundament, så vi 

kunne blive ét selskab af gavn såvel som af navn. På den baggrund har vi i 2016 udarbejdet en strategi frem 

mod 2020 med titlen ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. De har fælles sigte 

på at understøtte, at vi forfølger vort idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og effektive 

forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

En strategi, som er udviklet af ledere og medarbejdere i fællesskab. 

Året har været præget af arbejdet med at etablere den nye virksomhed, så vi fremstår som en enhed. Det har 

krævet en indsats og investering i fælles processer, løsninger og systemer.  

Årets resultat er et underskud på 26.592 t.kr, hvilket er som forventet.  
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Ledelsesberetning 

Dette arbejde og virksomhedens indsats i øvrigt i forhold til samfundsansvar er beskrevet i koncernens CSR 

rapport, som findes på vores hjemmeside www.fors.dk/omos. 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Såfremt selskabet senere får medhold i sin klage, vil en del eller hele den betalte skat for tidligere år blive 

korrigeret, ligesom over-/underdækning på tilsvarende vis vil blive korrigeret, når endelig afgørelse forelig-

ger.  

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling 

Virksomhedens drift er i regnskabsåret ikke påvirket af usædvanlige forhold.  

Særlige risici 

Forretningsmæssige risici 

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som ligger ud over, hvad der må anses 

for at være almindelige for branchen. 

Finansielle risici 

Selskabet har ingen væsentlige finansielle risici og begrænset låntagning. Finansiering af investeringer sker 

med 25-årige lån, hvor halvdelen er fastforrentet. Herudover er der etableret driftskredit.  

Videnressourcer 

I 2016 gennemførte vi en proces som ledte til, at vi blev ISO-certificeret. Dette indebærer, at vi har implemen-

teret et værktøj, hvor vi beskriver samtlige forretningskritiske processer i virksomheden med tydelig angivelse 

af, hvem der er ansvarlig for de forskellige processer i de enkelte opgaveløsninger. Værktøjet benyttes desuden 

til at registrere eventuelle afvigelser og arbejde struktureret med forbedringsforslag til de forskellige processer. 

Miljømæssige forhold 

Vi kontrollerer hele tiden drikkevandet for at sikre, at kvaliteten er i top. I 2016 tog vi drikkevandprøver 

forskellige steder på vores ledningsnet og på vores vandværker. Vi har samtidig været opsøgende for at 

sikre, at naboerne til vores vandboringer ikke bruger sprøjtemidler og tager hensyn til miljøet. 

Kunder 

Fors A/S ønsker, at vore kunder skal lære os bedre at kende. Vi skal møde vores kunder der, hvor de er. Det gør 

det nemmere at være kunde – hvis kunden skulle opleve problemer, ved kunden, hvor de kan få hjælp.  

Vores fælles besøgstjeneste arrangerer besøg fra skolebørn, foreninger og øvrige kunder, som har lært om 

processerne og betydningen af rent vand og korrekt behandlet spildevand. 
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Ledelsesberetning 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Selskabet samarbejder med branchen, leverandører og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling i sekto-

ren. Dette gør selskabet som en del af Fors A/S koncernen, hvori selskabet efter behov bidrager med res-

sourcer. Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets CSR-rapport.  

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 

Forventet udvikling 

Selskabet forventer et lille underskud for 2017.    
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Resultatopgørelse for 2016 
Resultatopgøre lse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Nettoomsætning 2 12.009 40.593 

Produktionsomkostninger 3 (8.429) (8.550)

Bruttoresultat 3.580 32.043 

Distributionsomkostninger 3 (22.241) (22.446)

Administrationsomkostninger (7.118) (5.211)

Driftsresultat (25.779) 4.386 

Andre finansielle indtægter 0 2 

Andre finansielle omkostninger (813) (998)

Resultat før skat (26.592) 3.390 

Skat af årets resultat 4 5.652 (2.223)

Årets resultat 5 (20.940) 1.167 
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Balance pr. 31.12.2016 
Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Erhvervede lignende rettigheder 3.248 4.330 

Immaterielle anlægsaktiver 6 3.248 4.330 

Grunde og bygninger 7.159 7.159 

Produktionsanlæg og maskiner 333.358 334.376 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 4.084 2.909 

Materielle anlægsaktiver 7 344.601 344.444 

Udskudt skat 8 1.332 0 

Finansielle anlægsaktiver 1.332 0 

Anlægsaktiver 349.181 348.774 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.432 4.458 

Andre tilgodehavender 1.958 690 

Reguleringsmæssige underdækninger 9 0 25.570 

Tilgodehavender 4.390 30.718 

Likvide beholdninger 6.486 6.864 

Omsætningsaktiver 10.876 37.582 

Aktiver 360.057 386.356 
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Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Virksomhedskapital 10 50.000 50.000 

Øvrige lovpligtige reserver 254.235 275.175 

Egenkapital 304.235 325.175 

Udskudt skat 8 0 4.573 

Hensatte forpligtelser 0 4.573 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 8.882 9.221 

Anden gæld 10.704 15.805 

Periodeafgrænsningsposter 11 20.082 18.173 

Langfristede gældsforpligtelser 12 39.668 43.199 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 12 5.722 5.520 

Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 394 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.329 2.509 

Gæld til tilknyttede virksomheder 6.666 4.117 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 0 4 

Skyldig selskabsskat 253 71 

Anden gæld 184 794 

Kortfristede gældsforpligtelser 16.154 13.409 

Gældsforpligtelser 55.822 56.608 

Passiver 360.057 386.356 

Usikkerhed ved indregning og måling  1

Eventualforpligtelser 14

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 15

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 16

Koncernforhold 17
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Egenkapitalopgørelse for 2016 
Egenkapita lopgørelse fo r 2016 

Virksomheds-

kapital

t.kr.

Øvrige 

lovpligtige 

reserver

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 50.000 275.175 325.175 

Årets resultat 0 (20.940) (20.940)

Egenkapital ultimo 50.000 254.235 304.235 

Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som følge af de særlige 

forhold, der gør sig gældende for forsyningsvirksomheder.  
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Pengestrømsopgørelse for 2016 
Pengestrømsopgørelse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Driftsresultat (25.779) 4.386 

Af- og nedskrivninger 18.933 18.213 

Regulering af over- og underdækning 25.570 (1.512)

Ændringer i arbejdskapital 13 6.509 (4.878)

Pengestrømme vedrørende primær drift 25.233 16.209 

Modtagne finansielle indtægter 0 2 

Betalte finansielle omkostninger (813) (998)

Refunderet/(betalt) selskabsskat (1.268) (787)

Pengestrømme vedrørende drift 23.152 14.426 

Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver (18.008) (18.870)

Pengestrømme vedrørende investeringer (18.008) (18.870)

Optagelse af lån 0 6.494 

Afdrag på lån mv. (5.522) (5.520)

Pengestrømme vedrørende finansiering (5.522) 974 

Ændring i likvider (378) (3.470)

Likvider primo 6.864 10.334 

Likvider ultimo 6.486 6.864 
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Noter 
Noter 

1. Usikkerhed ved indregning og måling  

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for opgø-

relsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for 

den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKATs holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, som fører 

til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemæssige grundlag for anlægsaktiver 

reduceret de skattemæssige værdier pr. 01.01.2010 for anlægsaktiverne med 384.830 t.kr. fra 480.308 t.kr. 

til 95.478 t.kr. Selskabet har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKATs afgørelse til 

Landsskatteretten.  

I fire principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, men 

Landsskatteretten kritiserede SKATs konkrete anvendelse af modellen. 

Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKATs værdiansættelsesprincipper, da ledelsen 

vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med SKATs ansættelser, 

herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at selskabet for nærværende 

ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for selskabet i form af en 

øget udskudt skat på 28.076 t.kr., der - alt andet lige - over tid vil betyde en skattebetaling af samme 

størrelse. 

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte skatter 

skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund af SKAT’s afgørelse. 

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte skatter 

skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse  

Da aktuel skat indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme, vil en 

øget skatteforpligtelse eller en regulering af allerede betalte skatter ikke få væsentlig indflydelse på selska-

bets økonomiske stilling. 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2. Nettoomsætning 

Fast bidrag 4.303 4.247 

Variable bidrag 32.578 34.351 

Øvrig indtægt 697 483 

Regulering af over- og underdækning (25.569) 1.512 

12.009 40.593 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

3. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 1.082 1.082 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 17.851 17.131 

18.933 18.213 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen

Produktionsomkostninger 3.854 3.825 

Distributionsomkostninger 15.079 14.388

18.933 18.213 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

4. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 253 2.131 

Ændring af udskudt skat (5.905) 1.436 

Regulering vedrørende tidligere år 0 (1.344)

(5.652) 2.223 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

5. Forslag til resultatdisponering 

Overført til øvrige lovpligtige reserver (20.940) 1.167 

(20.940) 1.167 
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Noter 

Erhvervede 

lignende 

rettigheder

t.kr.

6. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 10.821 

Kostpris ultimo 10.821 

Af- og nedskrivninger primo (6.491)

Årets afskrivninger (1.082)

Af- og nedskrivninger ultimo (7.573)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 3.248 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produktions-

anlæg og 

maskiner

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver 

under 

udførelse

t.kr.

7. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 7.159 328.390 2.909 

Tilgange 0 16.833 4.083 

Afgange 0 0 (2.908)

Kostpris ultimo 7.159 345.223 4.084 

Opskrivninger primo 0 105.515 0 

Opskrivninger ultimo 0 105.515 0 

Af- og nedskrivninger primo 0 (99.529) 0 

Årets afskrivninger 0 (17.851) 0 

Af- og nedskrivninger ultimo 0 (117.380) 0 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 7.159 333.358 4.084 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

8. Udskudt skat 

Immaterielle anlægsaktiver (340) (630)

Materielle anlægsaktiver (2.809) (2.372)

Tilgodehavender 0 (5.625)

Gældsforpligtelser 4.481 4.054 

1.332 (4.573)

Bevægelser i året 

Primo (4.573)

Indregnet i resultatopgørelsen 5.905 

Ultimo  1.332 

9. Reguleringsmæssige underdækninger 
Saldoen for reguleringsmæssig underdækning består af: 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Underdækning 2013 til indregning i 2015 0 0 

Underdækning 2014 til indregning i 2016 0 19.958 

Underdækning 2014 til indregning i 2017 0 0 

Underdækning 2015 til indregning i 2017 0 5.612 

0 25.570 

Antal

Pålydende 

værdi

t.kr.

Nominel

værdi

t.kr.

10. Virksomhedskapital 

Ordinære aktier 50.000 1000 50.000 

50.000 50.000 

Der har ikke været ændringer i selskabets virksomhedskapital siden selskabets stiftelse. 

11. Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører periodisering af opkrævede tilslutningsbidrag, som indtægtsføres i takt med afskrivningsho-

risonten på de tilhørende anlægsaktiver.  

Punkt 28, Bilag 10: Bilag 28.10 -Fors Vand Roskilde 2016, udkast.pdf



UD
KA

ST

Fors Vand Roskilde A/S 19 

Noter 

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2015

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2016

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

12. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter i 

øvrigt 
337 325 8.882 6.988 

Anden gæld 5.101 4.940 10.704 0 

Periodeafgrænsningsposter 284 255 20.082 17.152 

5.722 5.520 39.668 24.140 

Anden gæld under langfristede gældsforpligtigelser vedrører gældsbrev med Roskilde Kommune, som ejer 

Fors Holding A/S med 15.805 t.kr. 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

13. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i tilgodehavender 2.026 (1.695)

Ændring i leverandørgæld mv. 4.483 (3.183)

6.509 (4.878)

14. Eventualforpligtelser 

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Fors Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet 

hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede 

selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter 

for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambe-

skatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.  

15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

16. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
Fors Holding A/S, Roskilde 

Roskilde Kommune, Roskilde 

Holbæk Kommune, Holbæk 

Lejre Kommune, Lejre 

17. Koncernforhold 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern: 

Fors Holding A/S, Roskilde 
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Noter 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern: 

Fors Holding A/S, Roskilde 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.  

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtel-

sens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret.  

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning ved salg af drikkevand indregnes i resultatopgørelsen, når levering til forbruger har fundet 

sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. 

Årets udvikling i den reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Regule-

ringsmæssige over- eller underdækning indregnes i balancen som henholdsvis gæld eller tilgodehavende. 

Der foretages ikke regulering for en eventuel over- eller underdækning under hensyntagen til ”hvile-i-sig-

selv” princippet. En eventuel over- eller underdækning som følge heraf er indeholdt i selskabets egenkapital. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt til produktion og køb af drikkevand for at 

opnå regnskabsårets nettoomsætning. I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostnin-

ger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle 

anlægsaktiver, der indgår i produktionsprocessen. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Distributionsomkostninger 

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger ved salg og distribution af virksomhedens produkter, 

herunder løn og gager til sælgere, drift og vedligeholdelse mv. samt af- og nedskrivninger på immaterielle 

og materielle anlægsaktiver, der er knyttet til distributionsprocessen.  

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herun-

der løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af 

tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i 

administrationen af virksomheden.  

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt 

godtgørelser under acontoskatteordningen mv.  

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt 

tillæg under acontoskatteordningen mv.  

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 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 moderselskabet og dettes øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle 

danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige ind-

komster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).  

Balancen 

Immaterielle rettigheder mv. 

”Erhvervede lignende rettigheder” omfatter selskabets fremtidige opkrævningsret for fremadrettede udgifter 

vedrørende historiske pensionsforpligtelser opgjort pr. 1. januar 2010 over for nuværende og tidligere an-

satte tjenestemænd i forsyningsvirksomheden. Beløbet, som svarer til den aktuarmæssigt opgjorte forplig-

telse, kan via prisloftsreglerne indregnes i de fremtidige takster over for selskabets kunder. Denne legale ret 

er klassificeret som et immaterielt anlægsaktiv som følge af, at retten har en fremtidig nytteværdi for sel-

skabet.  

Der foretages lineære afskrivninger over 10 år, som modsvarer opkrævningsrettens udnyttelsesperiode.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde er pr. 1. januar 2010 værdiansat til en skønnet markedsværdi på baggrund af oplysninger omkring 

arealpriser, lokalplaner mv.  

Produktions-, distributions- og fællesanlæg er pr. 1. januar 2010 værdiansat til en skønnet dagsværdi med 

udgangspunkt i gennemsnit af levetidsnedskrevne standard anskaffelses- og genanskaffelsespriser (stan-

dardværdi) fastsat med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets pris- og levetidskatalog. Visse af anlægs-

aktiverne er værdiansat på baggrund af forsyningsvirksomhedens ansøgning om særskilt godkendelse af 

værdiansættelser af aktiver, som ikke er omfattet af pris- og levetidskatalog. 

På baggrund af selskabets budgetter og forventninger til fremtidige investeringer, takster og øvrige forhold 

er der i åbningsbalancen foretaget en skønsmæssig korrektion af anlægsaktiverne svarende til forskellen 

mellem det, som selskabet er berettiget til at opkræve på baggrund af afskrivninger på de beregnede stan-

dardværdier og det, som selskabet forventer at opkræve til dækning af de fremtidige investeringer. De frem-

tidige takster er fastsat ud fra en forventning til kommende års investeringer. 

Anskaffelser efter 1. januar 2010 af grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner måles til kostpris 

med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til 

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

Igangværende anlægsarbejder er opgjort til anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffel-

sen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i 

brug.  

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Bygninger 10-75 år 

Produktionsanlæg og maskiner 10-75 år 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt. 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi.  

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte 

skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.  

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Over- og underdækninger 

Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og til-

godehavender med modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb, som 

virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster målt til nutidsværdi. 

Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og udgifter i 

forhold til foreløbigt indregnede beløb samt prisloftafgørelser i henhold til Forsyningssekretariatets anvisnin-

ger. Den således opgjorte reguleringsmæssige underdækning værdiansættes under hensyntagen til selska-

bets mulighed for, og ønske om, at opkræve underdækningssaldoen over de fremtidige takster, hvorimod 

den opgjorte reguleringsmæssige overdækning værdiansættes under hensyntagen til selskabets forpligtelse 

til at reducere de fremtidige takster med overdækningssaldoen. 

I henhold til prisloftbekendtgørelsen kan tab på afhændede eller skrottede materielle anlægsaktiver indreg-

nes i taksten, i takt med den oprindelige afskrivning på aktivet. Tabet indregnes som et taksmæssigt tilgo-

dehavende, i det omfang selskabet har truffet beslutning om opkrævning af tabet i fremtidige takster. 

Der foretages nedskrivningstest på reguleringsmæssig underdækning, der kan henføres til tab på materielle 

anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald på materielle anlægsaktiver. Nedskrivningstesten 

foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets 

eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den 

regnskabsmæssige værdi.  

Modtagne forudbetalinger fra kunder 

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb modtaget fra kunder, som tilbagebetales i forbindelse 

med årsafregning af vandforbrug i nyt år.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i ef-

terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likvi-derne 

ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som drifts-

resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af ma-

terielle anlægsaktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af 

finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte. 

Likvider omfatter likvide beholdninger. 
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Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedsoply sninger 

Virksomhed 

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S 

Tåstrup Møllevej 5 

4300 Holbæk 

CVR-nr.: 33033125 

Stiftet: 01.06.2010 

Hjemsted: Holbæk 

Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016 

Telefon: 70202066 

Hjemmeside: www.fors.dk 

E-mail: fors@fors.dk 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen, formand 

Michael Brandt 

Henrik Gert Correll 

Direktion 

Michael Brandt , administrerende direktør 

Revisor 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Weidekampsgade 6 

Postboks 1600 

0900 København C 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 

- 31.12.2016 for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016. 

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Holbæk, den 25.04.2017 

Direktion 

Michael Brandt  

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til kapitalejerne i Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 

31.12.2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, 

herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser 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 årsregnskabet 

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

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 Dan-

mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af 

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

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

årsregnskabet. 

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: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, 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 selskabets interne kontrol. 

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

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

• 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 revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, 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 henhold til 

årsregnskabsloven. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 25.04.2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål er at varetage varmeforsyningsaktivitet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning 

herom og medvirke til at sikre en varmeforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn 

til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. 

Forsyningsområdet er i udgangspunkt Jyderup. 

Selskabets priser fastsættes normalt for et år af gangen i henhold til varmeforsyningsloven. 

Varmeforsyningsaktiviteterne udgør i hovedsagen følgende: 

• Produktion af fjernvarme på et naturgasfyret anlæg i Jyderup 

• Drift af distributionsnet, tilslutning af kunder, herunder måleropsætning 

• Administration og service til knap 900 kunder 

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S har indgået kontrakt med Fors A/S om at udføre opgaver inden for drift, 

vedligehold og administration. Desuden udfører Fors A/S anlægsopgaver og renoveringer for selskabet. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Dannelsen af Fors koncernen blev en realitet 1. januar 2016. Regnskabsmæssigt med tilbagevirkende kraft 

fra 1. januar 2015. Koncernen omfatter forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde. En samarbejds-

model hvor de tre kommuner etablerede et fælles Holdingselskab, Fors Holding A/S, som ejer, og et fælles 

Serviceselskab, Fors A/S, som leverandør til forsyningsselskaberne.  

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S er 100 % ejet af det nye selskab Fors Holding A/S. 

Året 2016 har båret præg af, at vi som organisation har fokuseret på at udvikle vort fælles fundament, så vi 

kunne blive ét selskab af gavn såvel som af navn. På den baggrund har vi i 2016 udarbejdet en strategi frem 

mod 2020 med titlen ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. De har fælles sigte 

på at understøtte, at vi forfølger vort idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og effektive 

forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

En strategi, som er udviklet af ledere og medarbejdere i fællesskab. 

Året har været præget af arbejdet med at etablere den nye virksomhed, så vi fremstår som en enhed. Det 

har krævet en indsats og investering i fælles processer, løsninger og systemer.  

Årets resultat 0 t.kr., hvilket er bedre end forventet og der henstår en overdækning, som alt andet lige 

reducerer takst fremadrettet.  

Dette arbejde og virksomhedens indsats i øvrigt i forhold til samfundsansvar er beskrevet i koncernens CSR 

rapport, som findes på vores hjemmeside www.fors.dk/omos. 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Der er ingen væsentlig usikkerhed ved indregning og måling på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.  

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling 

Virksomhedens drift er i regnskabsåret ikke påvirket af usædvanlige forhold.  
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Ledelsesberetning 

Forventet udvikling 

Selskabet forventer i 2017 et lavere resultat bl.a. som følge af reduktion af varmeprisen til kunderne.  

Særlige risici 

Forretningsmæssige risici 

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som ligger ud over, hvad der må anses 

for at være almindelige for branchen.  

Finansielle risici 

Selskabet har ingen væsentlige finansielle risici. 

Videnressourcer 

I 2016 gennemførte vi en proces som ledte til, at vi blev ISO-certificeret. Dette indebærer, at vi har imple-

menteret et værktøj, hvor vi beskriver samtlige forretningskritiske processer i virksomheden med tydelig 

angivelse af, hvem der er ansvarlig for de forskellige processer i de enkelte opgaveløsninger. Værktøjet 

benyttes desuden til at registrere eventuelle afvigelser og arbejde struktureret med forbedringsforslag til de 

forskellige processer. 

Miljømæssige forhold 

I Jyderup har vi i 2016 etableret et solvarmeanlæg. Solvarmeanlægget på 5,5 MW supplerer varmeproduk-

tionen til Jyderup Varmeværks fjernvarmenet, og mindsker dermed afhængigheden af naturgas. Nu bliver 

15 % af anlæggets varme produceret af solenergi – hvilket giver et nogenlunde tilsvarende fald i udledningen 

af CO2.  

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Selskabet samarbejder med branchen, leverandører og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling i sekto-

ren.  

Begivenheder efter balancedagen 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Resultatopgørelse for 2016 
Resultatopgøre lse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Nettoomsætning 1 20.570 20.315 

Produktionsomkostninger 2 (18.139) (16.399)

Bruttoresultat 2.431 3.916 

Distributionsomkostninger 2 (1.181) (2.427)

Driftsresultat 1.250 1.489 

Andre finansielle indtægter 3 61 38 

Andre finansielle omkostninger 4 (255) 0 

Resultat før skat 1.056 1.527 

Skat af årets resultat 5 (1.056) (1.527)

Årets resultat 0 0 

Forslag til resultatdisponering 

0 0 
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Balance pr. 31.12.2016 
Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Grunde og bygninger 9.693 3.000 

Produktionsanlæg og maskiner 38.686 20.249 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 30 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 2 911 

Materielle anlægsaktiver 6 48.381 24.190 

Anlægsaktiver 48.381 24.190 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.931 6.687 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 346 242 

Andre tilgodehavender 1.461 1.786 

Periodeafgrænsningsposter 1.480 1.230 

Tilgodehavender 10.218 9.945 

Likvide beholdninger 20.889 13.265 

Omsætningsaktiver 31.107 23.210 

Aktiver 79.488 47.400 
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Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Virksomhedskapital 7 500 500 

Egenkapital 500 500 

Udskudt skat 8 1.562 850 

Hensatte forpligtelser 1.562 850 

Reguleringsmæssige overdækninger 9 26.238 26.238 

Periodeafgrænsningsposter 905 835 

Langfristede gældsforpligtelser 10 27.143 27.073 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 10 10.378 6.911 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 22.000 0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.180 2.433 

Gæld til tilknyttede virksomheder 1.378 289 

Skyldig selskabsskat 344 1.315 

Anden gæld 4.613 1.488 

Periodeafgrænsningsposter 5.390 6.541 

Kortfristede gældsforpligtelser 50.283 18.977 

Gældsforpligtelser 77.426 46.050 

Passiver 79.488 47.400 

Eventualforpligtelser 12

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 13

Koncernforhold 14
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Pengestrømsopgørelse for 2016 
Pengestrømsopgørelse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Driftsresultat 1.250 1.489 

Af- og nedskrivninger 2.888 1.573 

Regulering af over- og underdækning 3.505 5.851 

Ændringer i arbejdskapital 11 2.994 (3.883)

Pengestrømme vedrørende primær drift 10.637 5.030 

Modtagne finansielle indtægter 61 38 

Betalte finansielle omkostninger (255) 0 

Refunderet/(betalt) selskabsskat (1.315) (1.322)

Pengestrømme vedrørende drift 9.128 3.746 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (27.109) (2.703)

Salg af materielle anlægsaktiver 30 0 

Pengestrømme vedrørende investeringer (27.079) (2.703)

Optagelse af lån 3.610 1.057 

Afdrag på lån mv. (35) (31)

Pengestrømme vedrørende finansiering 3.575 1.026 

Ændring i likvider (14.376) 2.069 

Likvider primo 13.265 11.196 

Likvider ultimo (1.111) 13.265 

Likvider ultimo sammensætter sig af: 

Likvide beholdninger 20.889 13.265 

Kortfristet gæld til banker  (22.000) 0 

Likvider ultimo (1.111) 13.265 
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Noter 
Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

1. Nettoomsætning 

Fast afgift 3.491 3.741 

Variabel afgift 9.927 12.485 

Målerleje 445 446 

Elsalg 10.212 9.494 

Regulering af over- og underdækning (3.505) (5.851)

20.570 20.315 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 2.888 1.573 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver (58) 0 

2.830 1.573 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen 

Distributionsomkostninger 0 0

Produktionsomkostninger 2.830 1.573 

2.830 1.573 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

3. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 61 38 

61 38 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

4. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 35 0 

Øvrige finansielle omkostninger 220 0 

255 0 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

5. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 344 1.587 

Ændring af udskudt skat 712 173 

Regulering vedrørende tidligere år 0 (233)

1.056 1.527 

 Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produktions

- 

anlæg og 

maskiner 

t.kr. 

Andre 

anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar 

t.kr. 

Materielle 

anlægs- 

aktiver 

under 

udførelse 

t.kr. 

6. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 3.598 29.522 90 911 

Tilgange 7.088 20.930 0 27.108 

Afgange 0 0 (90) (28.017)

Kostpris ultimo 10.686 50.452 0 2 

Af- og nedskrivninger primo  (598) (9.273) (60) 0 

Årets afskrivninger (395) (2.493) 0 0 

Tilbageførsel ved afgange 0 0 60 0 

Af- og nedskrivninger 

ultimo 

(993) (11.766) 0 0 

Regnskabsmæssig værdi 

ultimo 

9.693  38.686 0 2 

Antal

Nominel

værdi

t.kr.

7. Virksomhedskapital 

Aktiekapital 1.000 500 

1.000 500 

Der har ikke været ændringer i selskabets virksomhedskapital siden selskabets stiftelse. 
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Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

8. Udskudt skat 

Immaterielle anlægsaktiver 1.590 898 

Materielle anlægsaktiver (28) (48)

1.562 850 
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Noter 

9. Reguleringsmæssige overdækninger 
Tidsmæssige forskelle mellem ÅRL og VFL 

2016

kr.

Tidmæssige forskelle pr. 1. januar 2016 21.444 

Afskrivninger efter ÅRL (1.573)

Afskrivninger efter VFL 133 

Henlæggelser jf. varmeforsyningsloven 6.234 4.794 

Tidmæssige forskelle pr. 31. december 2016 26.238 

Tidmæssige forskelle kan specificeres således: 

VFL ÅRL Forskelle

Værdi af materielle anlægsaktiver 3.686 24.190 20.504 

Henlæggelser (6.234) 0 6.234 

Egenkapital 0 (500) (500)

Tidmæssige forskelle pr. 31. december 2016 26.238 

Årets over-/underdækning 

2016

t.kr.

Årets resultat for årsreguleringer 5.851 

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 1.573 

Afskrivninger indregnet i varmeprisen, jf. varmeforsyningsloven (133)

Henlæggelser jf. varmeforsyningsloven (6.234)

Årets overdækning 1.057 

Overdækning primo 6.876 

Overdækning ultimo 6.876 
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Noter 

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2015

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2016

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

10. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Reguleringsmæssige 

overdækninger 
10.343 6.876 26.238 22.365 

Periodeafgrænsningsposter 35 35 905 695 

10.378 6.911 27.143 23.060 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

11. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i tilgodehavender (311) (3.023)

Ændring i leverandørgæld mv. 3.305 (860)

2.994 (3.883)

12. Eventualforpligtelser 

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med FORS Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet 

hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede 

selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter 

for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambe-

skatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.  

13. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
Fors Holding A/S 

Roskilde Kommune 

Lejre Kommune  

Holbæk Kommune  

14. Koncernforhold 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern: 

Fors Holding A/S, Roskilde 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern: 

Fors Holding A/S, Roskilde 

Punkt 28, Bilag 11: Bilag 28.11 -Fors Varme Holbæk, Jyderup 2016, udkast.pdf



UD
KA

ST

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S 17

Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.  

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning ved salg af varme indregnes i resultatopgørelsen, når levering af varme til forbrugeren har 

fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og afgifter i forbindelse med salget.  

Årets udvikling i den reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Regule-

ringsmæssige over- eller underdækning indregnes i balancen som henholdsvis gæld eller tilgodehavende. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til produktion og køb af varme for at opnå 

regnskabsårets nettoomsætning og afskrivninger. I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte 

omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, personale beskæftiget med produktion, leje og leasing samt 

af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der indgår i produktionsprocessen. End-

videre indgår sædvanlige nedskrivninger af lagerbeholdninger i posten. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Distributionsomkostninger 

Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes til distribution for at opnå 

nettoomsætningen, herunder omkostninger til drift af anlæg, personale beskæftiget med distributionen og 

med drift og vedligeholdelse af anlæg samt afskrivninger. 

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt 

godtgørelser under acontoskatteordningen mv.  

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt 

tillæg under acontoskatteordningen mv.  

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 

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 moderselskabet og dets øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle 

danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige 

indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).  

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles 

til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til 

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

Igangværende anlægsarbejder er opgjort til ansaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaf-

felsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hovr aktivet er klart il at blive taget 

i brug. 

Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 
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Anvendt regnskabspraksis 

Bygninger 30 år 

Produktionsanlæg og maskiner 5-30 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  3-5 år 

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsakiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Ned-

skrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det 

højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genvindingsværdi), såfremt denne 

er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen 

med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 

tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtæg-

ter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.  

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i ud-

skudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.  

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Over- og underdækninger 

Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og 

tilgodehavender med modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb, 

som virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster målt til nutidsværdi. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og omkost-

ninger i forhold til virksomhedens foreløbigt indregnede beløb, som virksomheden har opgjort pr. balance-

dagen i henhold til Energitilsynets anvisninger. 

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger opstår som følge af, at visse poster i årsregnskabet, herunder 

afskrivninger på anlægsaktiver, indregnes efter forskellige principper i hhv. Årsrapporten og ved opgørelsen 

af varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler herom. Tidsmæssige forskelle mellem indregning 

i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremrykket betaling fra forbru-

gerne i forhold til de regnskabsmæssige værdier i årsrapporten, som vil udlignes over tid. Der er tale om 

en periodeafgrænsningspost, som indregnes som sådan under henholdsvis tilgodehavender eller gældsfor-

pligtelser. Årets regulering af tidsmæssige forskydning indregnes i nettoomsætningen.  

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i    

efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne 

ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som drifts-

resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af ma-

terielle anlægsaktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af 

finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte. 

Likvider omfatter likvide beholdninger. 
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Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedsoply sninger 

Virksomhed 

Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S  

Tåstrup Møllevej 5 

4300 Holbæk 

CVR-nr.: 33033079 

Stiftet: 01.06.2010 

Hjemsted: Holbæk 

Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016 

Telefon: 70202066 

Hjemmeside: www.fors.dk 

E-mail: fors@fors.dk 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen, formand 

Michael Brandt 

Henrik Gert Correll 

Direktion 

Michael Brandt, administrerende direktør 

Revisor 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Weidekampsgade 6 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S . 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016. 

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

omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Holbæk, den 25.04.2017 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til kapitalejerne i Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S  

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S  for regnskabsåret 01.01.2016 - 

31.12.2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse og noter, 

herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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 

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

konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser 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 

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 Dan-

mark, 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 

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 professionel 

skepsis under revisionen. Herudover: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, 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 selskabets interne kontrol. 

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

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

• 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 revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, 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 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. 

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 herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 25.04.2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål er at varetage varmeforsyningsaktivitet i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning 

herom og medvirke til at sikre en varmeforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn 

til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. 

Forsyningsområdet er i udgangspunkt i St. Merløse. 

Selskabets priser fastsættes normalt for et år af gangen i henhold til varmeforsyningsloven. 

Varmeforsyningsaktiviteterne udgør i hovedsagen følgende: 

• Produktion af fjernvarme på et halmfyret anlæg i St. Merløse 

• Drift af distributionsnet, tilslutning af kunder, herunder måleropsætning 

• Administration og service til knap 400 kunder 

Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S har indgået kontrakt med Fors A/S om at udføre opgaver inden for drift, 

vedligehold og administration. Desuden udfører Fors A/S anlægsopgaver og renoveringer for selskabet. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Dannelsen af Fors koncernen blev en realitet 1. januar 2016. Regnskabsmæssigt med tilbagevirkende kraft 

fra 1. januar 2015. Koncernen omfatter forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde. En samarbejds-

model hvor de tre kommuner etablerede et fælles Holdingselskab, Fors Holding A/S, som ejer, og et fælles 

Serviceselskab, Fors A/S, som leverandør til forsyningsselskaberne.  

Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S er 100 % ejet af det nye selskab Fors Holding A/S. 

Året 2016 har båret præg af, at vi som organisation har fokuseret på at udvikle vort fælles fundament, så vi 

kunne blive ét selskab af gavn såvel som af navn. På den baggrund har vi i 2016 udarbejdet en strategi frem 

mod 2020 med titlen ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. De har fælles sigte 

på at understøtte, at vi forfølger vort idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og effektive 

forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

En strategi, som er udviklet af ledere og medarbejdere i fællesskab. 

Året har været præget af arbejdet med at etablere den nye virksomhed, så vi fremstår som en enhed. Det 

har krævet en indsats og investering i fælles processer, løsninger og systemer.  

Årets resultat på 0 t.kr. er som forventet. 

Dette arbejde og virksomhedens indsats i øvrigt i forhold til samfundsansvar er beskrevet i koncernens CSR 

rapport, som findes på vores hjemmeside www.fors.dk/omos. 
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Ledelsesberetning 

Kunder 

Fors A/S ønsker, at vore kunder skal lære os bedre at kende. Vi skal møde vores kunder der, hvor de er. 

Det gør det nemmere at være kunde – hvis kunden skulle opleve problemer, ved kunden, hvor de kan få 

hjælp.  

Ultimo 2015 blev fjernaflæsning indført for vore kunder. Det forventes, at kunderne i 2016 via selvbetjening 

på Fors A/S’s hjemmeside vil kunne følge deres daglige varmeforbrug. I fjernaflæsningen er der   systematiske 

indbygget kontrolmålinger. Selskabet vil herudover kunne bruge aflæsningerne til løbende optimeringer ved 

for eksempel sporing af for lidt afkøling hos kunderne, utætheder og varmetab. 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Der er ingen væsentlig usikkerhed ved indregning og måling på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. 

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling 

Virksomhedens drift er i regnskabsåret ikke påvirket af usædvanlige forhold. 

Forventet udvikling 

Selskabet forventer i 2017 et lidt lavere resultat. 

Særlige risici 

Forretningsmæssige risici  

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som ligger ud over, hvad der må anses 

for at være almindelige for branchen. 

Finansielle risici 

Selskabet har ingen væsentlige finansielle risici. Finansiering af investeringer sker med 25-årige lån, som er 

fastforrentet.  

Videnressourcer 

2016 gennemførte vi en proces som ledte til, at vi blev ISO-certificeret. Dette indebærer, at vi har implemen-

teret et værktøj, hvor vi beskriver samtlige forretningskritiske processer i virksomheden med tydelig angivelse 

af, hvem der er ansvarlig for de forskellige processer i de enkelte opgaveløsninger. Værktøjet benyttes desuden 

til at registrere eventuelle afvigelser og arbejde struktureret med forbedringsforslag til de forskellige processer.

Miljømæssige forhold 

Etablering af fjernaflæsning vil på sigt give kunderne mulighed for tættere at følge eget varmeforbrug og der-

med bidrage til et reduceret varmeforbrug. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Selskabet samarbejder med branchen, leverandører og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling i sek-

toren. 
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Ledelsesberetning 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 

Punkt 28, Bilag 12: Bilag 28.12 -Fors Varme Holbæk, St. Merløse 2016,
udkast.pdf



UD
KA

ST

Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S  9

Resultatopgørelse for 2016 
Resultatopgøre lse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Nettoomsætning 1 6.583 6.078 

Produktionsomkostninger 2 (4.288) (4.038)

Bruttoresultat 2.295 2.040 

Administrationsomkostninger 2 (1.490) (1.208)

Andre driftsomkostninger (44) (37)

Driftsresultat 761 795 

Andre finansielle indtægter 3 3 10 

Andre finansielle omkostninger 4 (764) (805)

Årets resultat 0 0 

Forslag til resultatdisponering 

0 0 
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Balance pr. 31.12.2016 
Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Grunde og bygninger 4.743 4.996 

Produktionsanlæg og maskiner 24.073 25.588 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 464 557 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 3 0 

Materielle anlægsaktiver 5 29.283 31.141 

Anlægsaktiver 29.283 31.141 

Fremstillede varer og handelsvarer 38 57 

Varebeholdninger 38 57 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.051 2.898 

Andre tilgodehavender 0 122 

Periodeafgrænsningsposter 31 82 

Tilgodehavender 3.082 3.102 

Likvide beholdninger 1.927 1.917 

Omsætningsaktiver 5.047 5.076 

Aktiver 34.330 36.217 
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Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Virksomhedskapital 500 500 

Egenkapital 500 500 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 18.357 19.362 

Reguleringsmæssige overdækninger 6  10.737 11.628 

Periodeafgrænsningsposter 30 33 

Langfristede gældsforpligtelser 7 29.124 31.023 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 7 1.126 1.125 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.098 683 

Gæld til tilknyttede virksomheder 281 179 

Anden gæld 65 184 

Periodeafgrænsningsposter 2.136 2.523 

Kortfristede gældsforpligtelser 4.706 4.694 

Gældsforpligtelser 33.830 35.717 

Passiver 34.330 36.217 

Eventualforpligtelser 9

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 10

Koncernforhold 11
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Egenkapitalopgørelse for 2016 
Egenkapita lopgørelse fo r 2016 

Virksomheds

-

kapital

t.kr.

Egenkapital primo 500 

Egenkapital ultimo 500 

Punkt 28, Bilag 12: Bilag 28.12 -Fors Varme Holbæk, St. Merløse 2016,
udkast.pdf



UD
KA

ST

Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S  13

Pengestrømsopgørelse for 2016 
Pengestrømsopgørelse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Driftsresultat 761 795 

Af- og nedskrivninger 1.839 1.802 

Regulering af over- og underdækning (863) (100)

Ændringer i arbejdskapital 8 21 (893)

Pengestrømme vedrørende primær drift 1.758 1.604 

Modtagne finansielle indtægter 3 10 

Betalte finansielle omkostninger (764) (805)

Pengestrømme vedrørende drift 997 809 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (3) (396)

Salg af finansielle anlægsaktiver 22 0 

Pengestrømme vedrørende investeringer 19 (396)

Afdrag på lån mv. (1.006) (1.119)

Pengestrømme vedrørende finansiering (1.006) (1.119)

Ændring i likvider 10 (706)

Likvider primo 1.917 2.623 

Likvider ultimo 1.927 1.917 
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Noter 
Noter 

Køb af egne kapitalandele 0 0

Udbytte af egne kapitalandele 0 0

Salg af egne kapitalandele 0 0

Udbetalt ordinært udbytte 0 0

Udbetalt ekstraordinært udbytte 0 0

Foreslået udbytte 0 0

Ordinære uddelinger 0 0

Ekstraordinære uddelinger 0 0

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 1.863 1.802 

1.863 1.802 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen 

Distributionsomkostninger 655 555

Produktionsomkostninger 1.208 1.247 

1.863 1.802 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

3. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 3 10 

3 10 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

4. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 570 602 

Øvrige finansielle omkostninger 194 203 

764 805 
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Noter 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produktions-

anlæg og 

maskiner

t.kr.

Andre anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver under 

udførelse

t.kr.

5. Materielle 

anlægsaktiver 

Kostpris primo 5.734 32.281 706 0 

Tilgange 0 0 0 3 

Afgange 0 0 (55) 0 

Kostpris ultimo 5.734 32.281 651 3 

Af- og nedskrivninger primo (738) (6.693) (149) 0 

Årets afskrivninger (253) (1.515) (95) 0 

Tilbageførsel ved afgange 0 0 57 0 

Af- og nedskrivninger 

ultimo 
(991) (8.208) (187) 0 

Regnskabsmæssig værdi 

ultimo 
4.743 24.073 464 3 

6. Reguleringsmæssige overdækninger 

Saldoen for reguleringsmæssige overdækninger består af dels overdækning for 

året samt tidsmæssige forskydninger mellem indregning efter 

varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven og kan specificeres således: 

Overdækning efter VFL 

2016

t.kr.

Årets resultat for årsreguleringer (100)

1. Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 1.802 

2. Tilbageførsel af indregnet skat 0 

3. Tilbageførsel af øvrige reguleringer 0 

4. Afskrivninger indregnet i varmeprisen, jf. varmeforsyningsloven (1.463)

5. Henlæggelser jf. varmeforsyningensloven (350)

6. Årets overdækning (111)

7.

8. Overdækning primo 229 

9. Overdækning ultimo 118 

10.

11. Langfristet del 118 

12. Kortfristet del 11.628 
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Noter 

11.746 

Tidmæssige forskelle mellem ÅRL og VFL 

Tidmæssige forskelle pr. 1. januar 2015 11.617 

Afskrivninger efter ÅRL (1.802)

Øvrige reguleringer (skat og tab på debitorer) 0 

Afskrivninger efter VFL 1.463 

Henlæggelser jf. varmeforsyningsloven 350 

Tidmæssige forskelle pr. 31. januar 2015 11.628 

Tidsmæssige forskelle kan specificeres således: 

VFL ÅRL Forskelle

Værdi af materielle anlægsaktiver 19.363 31.141 11.778 

Henlæggelser (350) 0 350 

Egenkapital 0 (500) (500)

Tidmæssige forskelle pr. 31. december 2015 11.628 

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2015

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2016

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

7. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter i 

øvrigt 
1.006 1.006 18.357 14.333 

Reguleringsmæssige 

overdækninger 
118 118 10.737 9.351 

Periodeafgrænsningsposter 2 1 30 28 

1.126 1.125 29.124 23.712 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

8. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger 19 11 

Ændring i tilgodehavender (95) (1.319)

Ændring i leverandørgæld mv. 97 415 

21 (893)
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Noter 

9. Eventualforpligtelser 

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Fors Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet 

hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede 

selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter 

for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambe-

skatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab. 

10. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
Fors Holding A/S 

Roskilde Kommune 

Lejre Kommune 

Holbæk Kommune 

11. Koncernforhold 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern: 

Fors Holding A/S, 4000 Roskilde 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern: 

Fors Holding A/S, 4000 Roskilde 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig 

eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 

og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med 

de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning ved salg af varme indregnes i resultatopgørelsen, når levering af varme til forbrugeren 

har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms og afgifter i forbindelse med salget. 

Årets udvikling i den reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Den re-

guleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i balancen som henholdsvis gæld eller tilgodehavende. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt til produktion og køb af varme for at opnå 

regnskabsårets nettoomsætning. I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til 

råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt af- og nedskrivninger på immaterielle og 

materielle anlægsaktiver, der indgår i produktionsprocessen. Endvidere indgår sædvanlige nedskrivninger 

af lagerbeholdninger i posten. 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herun-

der løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af 

tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i 

administrationen af virksomheden. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Andre driftsomkostninger 

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens ho-

vedaktivitet. 

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt 

godtgørelser under acontoskatteordningen mv. 

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser 

samt tillæg under acontoskatteordningen mv. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles 

til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til 

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

Igangværende anlægsarbejder er opgjort til anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffel-

sen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i 

brug.  

Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Bygninger 20-30 år 

Produktionsanlæg og maskiner 5-30 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  3-5 år 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt. 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi. 

Varebeholdninger 

Beholdninger af olie måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, 

nedskrives til denne lavere værdi. 

Punkt 28, Bilag 12: Bilag 28.12 -Fors Varme Holbæk, St. Merløse 2016,
udkast.pdf



UD
KA

ST

Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S  20

Anvendt regnskabspraksis 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender. 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Over- og underdækninger 

Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og 

tilgodehavender med modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb, 

som virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster målt til nutidsværdi. 

Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og omkost-

ninger i forhold til virksomhedens foreløbigt indregnede beløb, som virksomheden har opgjort pr. balance-

dagen i henhold til Energitilsynets anvisninger. 

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger opstår som følge af, at visse poster i årsregnskabet, herunder 

afskrivninger på anlægsaktiver, indregnes efter forskellige principper i hhv. årsrapporten og ved opgørelsen 

af varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler herom. Tidsmæssige forskelle mellem indregning 

i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremrykket betaling fra forbru-

gerne i forhold til de regnskabsmæssige værdier i årsrapporten, som vil udlignes over tid. Der er tale om 

en periodeafgrænsningspost, som indregnes som sådan under henholdsvis tilgodehavender eller gældsfor-

pligtelser. Årets regulering af tidsmæssige forskydning indregnes i nettoomsætningen. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i 

efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Pengestrømsopgørelsen 

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne 

ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som drifts-

resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af 

virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af im-

materielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af 

finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte. 

Likvider omfatter likvide beholdninger. 
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Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedsoply sninger 

Virksomhed 

Fors Varme Roskilde A/S 

Betonvej 12 

4000 Roskilde 

CVR-nr.: 32837425 

Hjemsted: Roskilde 

Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016 

Telefon: 70202066 

Hjemmeside: www.fors.dk 

E-mail: fors@fors.dk 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen, formand 

Michael Brandt 

Henrik Gert Correll 

Direktion 

Michael Brandt, administrerende direktør 

Revisor 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Weidekampsgade 6   

Postboks 1600 

0900 København C 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 

- 31.12.2016 for Fors Varme Roskilde A/S. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016. 

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

omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Roskilde, den 25.04.2017 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til kapitalejerne i Fors Varme Roskilde A/S 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Fors Varme Roskilde A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der 

omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder an-

vendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag 

for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-

gelser 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 årsregnskabet 

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

selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 Dan-

mark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af 

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

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

årsregnskabet. 

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

yderligere krav, der er gældende i Danmark, fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skep-

sis under revisionen. Herudover: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 

for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-

vidste udeladelser, 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 selskabets interne kontrol. 

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

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

• 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 revisions-

påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke 

er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der 

er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-

lysningerne, 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 henhold til 

årsregnskabsloven. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

København, den 25.04.2017 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2014

t.kr.

2013

t.kr.

2012

t.kr.

Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

Nettoomsætning 255.391 240.697 239.072 239.565 237.554 

Bruttoresultat 51.359 46.019 46.063 29.139 45.667 

Driftsresultat 2.691 825 6.589 (10.773) 6.453 

Resultat af finansielle 

poster 
(2.267) (1.927) (2.142) (1.328) (419)

Årets resultat 0 0 0 (8.550) 4.525 

Samlede aktiver 932.966 920.712 927.923 561.017 529.196 

Investeringer i materielle 

anlægsaktiver 
66.246 38.371 48.708 58.222 44.939 

Egenkapital 314.395 314.395 314.395 418.793 427.343 

Nøgletal 

Bruttomargin (%) 20,1 19,1 19,3 12,2 19,2 

Nettomargin (%) 0,0 0,0 0,0 (3,6) 1,9 

Egenkapitalens forrentning 

(%) 0,0 0,0 0,0 (2,0) 1,1 

Soliditetsgrad (%) 33,7 34,1 33,9 74,6 80,8 

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings 

“Anbefalinger & Nøgletal 2015”.  

Nøgletal Beregningsformel Nøgletal udtrykker 

Bruttomargin (%) Virksomhedens driftsmæssige gearing. 

Nettomargin (%) Virksomhedens driftsmæssige rentabilitet. 

Egenkapitalens forrentning (%)  
Virksomhedens forrentning af den kapital, 

som ejerne har investeret i virksomheden. 

Soliditetsgrad (%)  Virksomhedens finansielle styrke. 

Nettoomsætning
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning
Årets resultat x 100

Gns. egenkapital
Årets resultat x 100

Samlede aktiver
Egenkapital x 100
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål er at drive varmeforsyningsaktivitet herunder varmeforsyning i Roskilde Kommune, samt 

sikre en varmeforsyning som tager hensyn til forsyningssikkerhed, miljø, og som drives på en effektiv måde, 

der er gennemsigtig for forbrugerne. 

Selskabets priser fastsættes normalt for et år ad gangen i henhold til varmeforsyningsloven. 

Varmeforsyningsaktiviteterne udgør i hovedsagen følgende: 

• Køb af fjernvarme samt anlæg og drift af distributionsnet og tre værker til indsættelse ved spidsbelast-

ning 

• Tilslutning af kunder, herunder måleropsætning 

• Administration og service til godt 7.500 kunder, herunder energirådgivning 

Fjernvarmen leveres fra VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) og suppleres med egen produktion i pe-

rioder med spidsbelastninger. Varmen leveres primært som overskudsvarme fra produktion af el på kraft-

varmeværket Avedøre og fra affaldsforbrænding hos KARA/NOVEREN i Roskilde. 

Varme Roskilde A/S har indgået kontrakt med Fors A/S om at udføre opgaver inden for drift, vedligehold og 

administration. Desuden udfører Fors A/S anlægsopgaver og renoveringer for selskabet. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Dannelsen af Fors koncernen blev en realitet 1. januar 2016. Regnskabsmæssigt med tilbagevirkende kraft 

fra 1. januar 2015. Koncernen omfatter forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde. En samarbejds-

model hvor de tre kommuner etablerede et fælles Holdingselskab, Fors Holding A/S, som ejer, og et fælles 

Serviceselskab, Fors A/S, som leverandør til forsyningsselskaberne.  

Fors Varme Roskilde A/S er 100 % ejet af det nye selskab Fors Holding A/S. 

Året 2016 har båret præg af, at vi som organisation har fokuseret på at udvikle vort fælles fundament, så vi 

kunne blive ét selskab af gavn såvel som af navn. På den baggrund har vi i 2016 udarbejdet en strategi frem 

mod 2020 med titlen ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. De har fælles sigte 

på at understøtte, at vi forfølger vort idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og effektive 

forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

En strategi, som er udviklet af ledere og medarbejdere i fællesskab. 

Året har været præget af arbejdet med at etablere den nye virksomhed, så vi fremstår som en enhed. Det 

har krævet en indsats og investering i fælles processer, løsninger og systemer.  

Årets resultat på 0 t.kr. er som forventet, og der er sket en afvikling af tidligere års overdækning. 
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Ledelsesberetning 

Dette arbejde og virksomhedens indsats i øvrigt i forhold til samfundsansvar er beskrevet i koncernens CSR 

rapport, som findes på vores hjemmeside www.fors.dk/omos. 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.  

Selskabet afventer dog fortsat en udmelding fra Energitilsynet om størrelsen af forrentning af indskudskapi-

tal, som selskabet har indsendt ansøgning om for indeværende og tidligere år.  

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling 

Virksomhedens drift er i regnskabsåret ikke påvirket af usædvanlige forhold. 

Forventet udvikling 

Selskabet forventer i 2017 et uændret resultat og en fuld afvikling af resterende overdækning.  

Særlige risici 

Forretningsmæssige risici 

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som ligger ud over, hvad der må anses 

for at være almindelige for branchen. 

Finansielle risici 

Selskabet har ingen væsentlige finansielle risici. Finansiering af investeringer sker med 25-årige lån, hvor 

størstedelen er fastforrentet. Herudover er der etableret en driftskredit.  

Videnressourcer 

I 2016 gennemførte vi en proces som ledte til, at vi blev ISO-certificeret. Dette indebærer, at vi har imple-

menteret et værktøj, hvor vi beskriver samtlige forretningskritiske processer i virksomheden med tydelig 

angivelse af, hvem der er ansvarlig for de forskellige processer i de enkelte opgaveløsninger. Værktøjet 

benyttes desuden til at registrere eventuelle afvigelser og arbejde struktureret med forbedringsforslag til de 

forskellige processer.

Miljømæssige forhold 

Fjernvarme er den mest miljørigtige kollektive opvarmningsform, og består primært af fornyelige eller ved-

varende energikilder. Vi arbejder løbende på at forbedre og udvide fjernvarmenettet. I 2016 er der således 

omkring 150 ejendomme i Roskilde-bydelene Himmelev, Trekroner og Hyrdehøj, som er blevet tilsluttet 

fjernvarmenettet. 

Varme Roskilde A/S understøtter klimaindsatsen i Roskilde Kommune og målet om at nedsætte udledningen 

af CO2 med 20 % inden 2020. Vi bidrager både til den strategisk planlægning og med tiltag, der skal reducere 

CO2 udledningen hos vores kunder og i selve virksomheden.  
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Ledelsesberetning 

Varme Roskilde A/S understøtter energibesparelser hos vores kunder. Selskabet er en del af Grøn Puls – et 

samarbejde med Roskilde Kommune og erhvervsFORUM Roskilde om at sætte skub i energirenoveringer og 

skabe jobmuligheder hos lokale håndværkervirksomheder.  

Kunder 

Fors A/S ønsker, at vore kunder skal lære os bedre at kende. Vi skal møde vores kunder der, hvor de er. Det 

gør det nemmere at være kunde – hvis kunden skulle opleve problemer, ved kunden, hvor de kan få hjælp.  

Vi tilbyder vores kunder en serviceordningen, som omfatter et grundigt tjek hvert andet år af kundens var-

meanlæg. På den måde får kunden et redskab til at sikre, at hans eller hendes fjernvarmeinstallation fungerer 

optimalt.  

Roskilde Universitets Center har gennemført et projekt med det formål at reducere universitetets samlede 

energiforbrug med 26 %. En væsentlig del af projektet omfatter fjernvarme. Her er to kilometer fjernvarme-

rør blevet udskiftet, og én gammel hovedcentral er blevet udskiftet med 33 decentrale vekslerinstallationer 

fordelt på universitetets bygninger.  

Samtidig har Fors A/S overdraget de nylagte rør og står for den fremtidige vedligehold. Det sikrer, at der er 

vedholdende fokus på at holde forbruget nede også efter at byggeriet er afleveret Det giver besparelser og 

bedre mulighed for præcis styring og benchmarking af forbruget.  

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Selskabet samarbejder med branchen, leverandører og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling i sekto-

ren.  

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 

Forventet udvikling 

Selskabet forventer i 2017 et resultat på niveau med 2016.   
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Resultatopgørelse for 2016 
Resultatopgøre lse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Nettoomsætning 1 255.391 240.697 

Produktionsomkostninger (204.032) (194.678)

Bruttoresultat 51.359 46.019 

Distributionsomkostninger 2 (36.258) (36.108)

Administrationsomkostninger (12.410) (9.086)

Driftsresultat 2.691 825 

Andre finansielle indtægter 0 19 

Andre finansielle omkostninger (2.267) (1.946)

Resultat før skat 424 (1.102)

Skat af årets resultat 3 (424) 1.102 

Årets resultat 4 0 0 
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Balance pr. 31.12.2016 
Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Grunde og bygninger 11.127 11.276 

Produktionsanlæg og maskiner 578.280 547.494 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 15.842 7.980 

Materielle anlægsaktiver 5 605.249 566.750 

Andre værdipapirer og kapitalandele 313.892 313.892 

Finansielle anlægsaktiver 6 313.892 313.892 

Anlægsaktiver 919.141 880.642 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.735 2.610 

Andre tilgodehavender 8.901 6.026 

Tilgodehavende selskabsskat 7 167 0 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 8 0 3.908 

Periodeafgrænsningsposter 9 22 22 

Tilgodehavender 13.825 12.566 

Likvide beholdninger 0 27.504 

Omsætningsaktiver 13.825 40.070 

Aktiver 932.966 920.712 
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Balance pr. 31.12.2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Virksomhedskapital 10 50.000 50.000 

Øvrige lovpligtige reserver 264.395 264.395 

Egenkapital 314.395 314.395 

Udskudt skat 11 5.569 4.978 

Hensatte forpligtelser 5.569 4.978 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 95.369 74.264 

Reguleringsmæssige overdækninger 12 388.807 426.539 

Periodeafgrænsningsposter 13 29.880 23.101 

Langfristede gældsforpligtelser 14 514.056 523.904 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 14 4.647 3.466 

Bankgæld 300 0 

Reguleringsmæssige overdækninger 35.784 16.961 

Modtagne forudbetalinger fra kunder 15 1.065 0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 43.347 30.402 

Gæld til tilknyttede virksomheder 9.582 5.858 

Skyldig selskabsskat 16 0 1.697 

Anden gæld 4.221 19.051 

Kortfristede gældsforpligtelser 98.946 77.435 

Gældsforpligtelser 613.002 601.339 

Passiver 932.966 920.712 

Eventualforpligtelser 18

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 19

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 20

Koncernforhold 21
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Egenkapitalopgørelse for 2016 
Egenkapita lopgørelse fo r 2016 

Virksomheds-

kapital

t.kr.

Øvrige 

lovpligtige 

reserver

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 50.000 264.395 314.395 

Egenkapital ultimo 50.000 264.395 314.395 

Øvrige lovpligtige reserver er dels opstået ved stiftelsen og dels ved akkumulerede resultater fra stiftelse til 

i dag. Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som følge af de 

særlige forhold, der gør sig gældende for forsyningsvirksomheder. 

Anlægsaktiverne og dermed også egenkapitalen er værdiansat og indregnet under hensyntagen til, at mu-

ligheden for indregning af forrentning opretholdes i varmeforsyningsloven.  

Punkt 28, Bilag 13: Bilag 28.13 -Fors Varme Roskilde 2016, udkast.pdf



UD
KA

ST

Fors Varme Roskilde A/S 14

Pengestrømsopgørelse for 2016 
Pengestrømsopgørelse for 2016 

Note

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Driftsresultat 2.691 825 

Af- og nedskrivninger 27.747 25.571 

Regulering af over- og underdækning (18.909) (1.972)

Ændringer i arbejdskapital 17 9.015 (12.627)

Pengestrømme vedrørende primær drift 20.544 11.797 

Modtagne finansielle indtægter 0 19 

Betalte finansielle omkostninger (2.267) (1.946)

Refunderet/(betalt) selskabsskat (2.121) 2.695 

Pengestrømme vedrørende drift 16.156 12.565 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (66.246) (38.371)

Pengestrømme vedrørende investeringer (66.246) (38.371)

Optagelse af lån 26.933 7.152 

Afdrag på lån mv. (4.647) (1.908)

Pengestrømme vedrørende finansiering 22.286 5.244 

Ændring i likvider (27.804) (20.562)

Likvider primo 27.504 48.066 

Likvider ultimo (300) 27.504 

Likvider ultimo sammensætter sig af: 

Likvide beholdninger 0 27.504 

Kortfristet gæld til banker  (300) 0 

Likvider ultimo (300) 27.504 
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Noter 
Noter 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

1. Nettoomsætning 

Faste bidrag 46.343 45.254 

Variabel bidrag 183.627 187.795 

Øvrig indtægt 6.512 5.676 

Regulering af over- og underdækning 18.909 1.972 

255.391 240.697 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 27.747 25.571 

27.747 25.571 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen

Produktionsomkostninger 27.747 25.571

27.747 25.571 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

3. Skat af årets resultat 

Aktuel skat (167) (174)

Ændring af udskudt skat 591 931 

Regulering vedrørende tidligere år 0 (1.859)

424 (1.102)

2016

t.kr.

2015

t.kr.

4. Forslag til resultatdisponering 

0 0 
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Noter 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produktions-

anlæg og 

maskiner

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver 

under 

udførelse

t.kr.

5. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 12.154 678.766 7.980 

Tilgange 0 58.384 7.862 

Kostpris ultimo 12.154 737.150 15.842 

Af- og nedskrivninger primo (878) (131.272) 0 

Årets afskrivninger (149) (27.598) 0 

Af- og nedskrivninger ultimo (1.027) (158.870) 0 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 11.127 578.280 15.842 

Andre 

værdi-

papirer og 

kapital-

andele

t.kr.

6. Finansielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 313.892 

Kostpris ultimo 313.892 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 313.892 

7. Tilgodehavende selskabsskat 

Et sambeskatningsbidrag. 

8. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 
Posten vedrører mellemregning med Roskilde Kommune, som ejer Fors Holding A/S. 

9. Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører diverse periodeafgrænsningsposter. 
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Noter 

Antal

Pålydende 

værdi

t.kr.

Nominel

værdi

t.kr.

10. Virksomhedskapital 

Ordinære aktier 50.000 1000 50.000 

50.000 50.000 

Der har ikke været ændringer i selskabets virksomhedskapital siden selskabets stiftelse. 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

11. Udskudt skat 

Materielle anlægsaktiver 13.543 15.955 

Gældsforpligtelser (7.974) (10.977)

5.569 4.978 

Bevægelser i året 

Primo 4.978 

Indregnet i resultatopgørelsen 591 

Ultimo  5.569 
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Noter 

12. Reguleringsmæssige overdækninger 
Saldoen for reguleringsmæssige overdækninger består af dels overdækning for årets samt tidsmæssige for-

skydninger mellem indregning efter varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven og kan specificeres således: 

Overdækning efter VFL 

2016

t.kr.

Årets resultat for årsreguleringer (18.811)

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 27.747 

Tilbageførsel af indregnet skat (1.272)

Tilbageførsel af øvrige reguleringer (1.395)

Afskrivninger indregnet i varmeprisen, jf. varmeforsyningsloven (10.340)

Årets overdækning (4.071)

Overdækning primo 5.206 

Overdækning ultimo 1.135

Tidmæssige forskelle mellem ÅRL og VFL 

Tidmæssige forskelle pr. 1. januar 2016 438.292

Afskrivninger efter ÅRL (27.747)

Øvrige reguleringer (skat og tab på debitorer) 2.571 

Afskrivninger efter VFL 10.340

Tidmæssige forskelle pr. 31. januar 2016 423.456 

Tidsmæssige forskelle kan specificeres således: 

VFL ÅRL Forskelle

Værdi af materielle anlægsaktiver 184.283 605.249 420.966 

Henlæggelser (7.100) 0 7.100 

Øvrige 0 (4.110) (4.110)

Egenkapital 0 (500) (500)

Tidmæssige forskelle pr. 31. december 2015 423.456 

Heraf udgør kortfristet del 34.649 

Heraf udgør langfristet del 388.807 

13. Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører periodisering af opkrævede tilslutningsbidrag, som indtægtsføres i takt med afskrivningsho-

risonten på de tilhørende anlægsaktiver.  
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Noter 

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2015

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2016

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

14. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter i 

øvrigt 
3.487 2.580 95.369 80.531 

Reguleringsmæssige 

overdækninger 
0 0 388.807 0 

Periodeafgrænsningsposter 1.160 886 29.880 0 

4.647 3.466 514.056 80.531 

15. Modtagne forudbetalinger fra kunder 

Vedrører tilbagebetaling af årsafregning.  

16. Skyldig selskabsskat 
Omfatter skyldigt sambeskatningsbidrag.  

2016

t.kr.

2015

t.kr.

17. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i tilgodehavender (1.259) (1.212)

Ændring i leverandørgæld mv. 10.274 (11.415)

9.015 (12.627)

18. Eventualforpligtelser 

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med FORS Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet 

hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede 

selskaber ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for 

de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i 

sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.  

19. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 

20. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
FORS Holding A/S, Roskilde. 

Roskilde Kommune, Roskilde 
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Noter 

Holbæk Kommune, Holbæk 

Lejre Kommune, Lejre 

21. Koncernforhold 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern: 

Fors Holding A/S, Roskilde 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern: 

FORS Holding A/S, Roskilde 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C 

(mellem).  

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtel-

sens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret.  

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning ved salg af varme indregnes i resultatopgørelsen, når levering af varme til forbrugeren 

har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget 

og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.  

Årets udvikling i den reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Regule-

ringsmæssige over- eller underdækning indregnes i balancen som henholdsvis gæld eller tilgodehavende. 

Der foretages ikke regulering for en eventuel over- eller underdækning under hensyntagen til ”hvile-i-sig-

selv”- princippet. En eventuel over- eller underdækning som følge heraf er indeholdt i selskabets egenka-

pital. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt til produktion og køb af varme for at opnå 

regnskabsårets nettoomsætning. I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til 

råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt af- og nedskrivninger på immaterielle og 

materielle anlægsaktiver, der indgår i produktionsprocessen. Endvidere indgår sædvanlige nedskrivninger 

af lagerbeholdninger i posten.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Distributionsomkostninger 

Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes til distribution for at 

opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til drift af anlæg, personale beskæftiget med distributio-

nen og med drift og vedligeholdelse af anlæg samt afskrivninger.  

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selska-

bet, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og 

afskrivninger. 

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt 

godtgørelser under acontoskatteordningen mv.  

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til til-

knyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt 

tillæg under acontoskatteordningen mv.  

Skat 

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 

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 morderselskabet og dettes øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle 

danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige ind-

komster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).  

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde er pr. 1. januar 2010 værdiansat til en skønnet markedsværdi på baggrund af oplysninger omkring 

arealpriser, lokalplaner mv.  

Driftsaktiver er pr. 1. januar 2010 målt til skønnede kostpriser i 2002 med tillæg af anskaffelser i perioden 

2002 - 2009. Ledningsnet er målt til tilbagediskonterede enhedspriser eller faktisk kostpris, hvor denne fo-

religger, med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Bygningsanlæg er målt 

til kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af akkumulerede afskrivninger. Opskrivninger sker på 

baggrund af en vurdering af dagsværdi. 

Anskaffelser efter 1. januar 2010 af grunde og driftsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 

af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til 

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

Igangværende anlægsarbejder er opgjort til anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffel-

sen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i 

brug.  

Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Bygninger 50 år 

Produktionsanlæg og maskiner 9-30 år 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt. 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi.  

Andre værdipapirer og kapitalandele 

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter indregnet forrentningsret svarende til den opgjorte indskuds-

kapital. Forrentningsretten indregnes til amortiseret kostpris svarende til den opgjorte indskudskapital, fra-

trukket eventuelle nedskrivninger. Den indregnede værdi er afhængig af, at muligheden for indregning af 

forrentning opretholdes i varmeforsyningsloven.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat 

af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i ud-

skudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.  

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

Over- og underdækninger 

Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og til-

godehavender med modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb, som 

virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster målt til nutidsværdi. Ud-

gangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og omkostninger 

i forhold til virksomhedens foreløbigt indregnede beløb, som virksomheden har opgjort pr. balancedagen i 

henhold til Energitilsynets anvisninger.  

Modtagne forudbetalinger fra kunder 

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstids-

punktet. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i ef-

terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Pengestrømsopgørelsen 

Med henvisning til årsregnskabslovens § 86, stk. 4, har selskabet undladt at udarbejde en pengestrømsop-

gørelse, idet denne er indeholdt i moderselskabets pengestrømsopgørelse 
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Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 

1. Revision af koncern- og årsregnskabet 

1.1 Koncern- og årsregnskabet 

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte koncern- og årsregnskab for 2016 for Fors Holding 

A/S. Koncern- og årsregnskabet udviser følgende: 
2016 2015 
t.kr. t.kr. _______ _______ 

Resultat moderselskab og koncern (39.720) 4.637 

Aktiver, moderselskab 4.419.995 4.457.173 

Aktiver, koncern 6.024.386 5.996.083 

Egenkapital 4.416.393 4.456.647 

1.2 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategi-

en skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og 

administrative områder, der er af betydning for koncern- og årsregnskabet, og som revisionen derfor 

har været koncentreret om: 

• Indregning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 

• Konsolidering af tilknyttede virksomheder 

På øvrige regnskabselementer og områder er risikoen for fejl i koncern- og årsregnskabet vurderet som 

normal, og revisionens omfang vil derfor være mindre.  

1.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller 

Revisionen har endvidere omfattet en vurdering af, om selskabets og koncernens rapporteringssyste-

mer, forretningsgange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der 

forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaf-

læggelsen. 

Vi har vurderet selskabets og koncernens forretningsgange og interne kontroller, herunder særligt in-

den for følgende risikofyldte områder: 

• Indregning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
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1.3.1 Drøftelser med direktion og bestyrelse om risikoen for besvigelser 

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt selskabets direktion om risikoen for 

besvigelser. Direktionen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for 

besvigelser, og at selskabet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlin-

formation i koncern- og årsregnskabet, herunder fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation 

eller misbrug af selskabets aktiver. Direktionen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til be-

svigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.  

Af formelle årsager skal vi forespørge bestyrelsen om bestyrelsens kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi tillader os at anse bestyrelsens underskrift 

på nærværende protokollat som værende en positiv bekræftelse på, at bestyrelsen ikke er blevet be-

kendt med sådanne forhold. 

Vi skal bemærke, at vi under vores revision ikke har konstateret fejl i koncern- og årsregnskabet som 

følge af besvigelser.  

2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af koncern- og års-
regnskabet 

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledel-

sens vurdering af koncern- og årsregnskabet. 

2.1 Rapportering til direktionen 

Vi har uddybet resultatet af vores løbende revision i årets løb i et management letter til koncernens 

direktionen, der indeholder vores detaljerede kommentarer til den udførte revision. Management letter 

indeholder følgende hovedafsnit: 

• Nedskrevne forretningsgangsbeskrivelser og interne kontroller 

• Adgangsrettigheder til bank- og økonomisystem samt forbrugsafregningssystemer 

• Forbrugsafregning – afstemning samt rykning for overforfaldne saldi (KMD-FAS) 

• Afregning af ydelser mellem koncernens selskaber og afstemning af mellemværender 

• Styring af anlægsprojekter 

Ingen af disse afsnit har givet anledning til væsentlige bemærkninger, som bør gengives i protokollen 

udover følgende. 

Koncernen har, som en konsekvens af fusionen i 2015 og 2016, haft fokus på at tilpasse og ensrette 

forretningsgange og interne kontroller samt tilpasse anvendelsen af flere økonomisystemer og afreg-

ningssystemer. Dette har betydet, at der i årets løb er anvendt en del ressourcer herpå samtidigt med at 
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de daglige rutiner har skullet passes. Koncernen har også som en konsekvens af de øgede arbejdsop-

gaver styrket økonomifunktionen med yderligere ressourcer. 

Ved opstarten af statusrevisionen konstaterede vi, at regnskabsmaterialet til brug for revisionen af 

årsregnskaberne for 2016, på en række væsentlige områder ikke i alle tilfældet var udarbejdet eller 

forelå som aftalt. Vi har efter aftale med koncernens daglige økonomiledelse assisteret med koordine-

ringen og opfølgning omkring fremskaffelse og kvalitetssikring af dokumentation samt afstemningsar-

bejder. Det skal anføres, at der ikke er fundet væsentlige fejl i denne forbindelse. 

Vi har drøftet forholdet med koncernens daglige økonomiledelse, som har oplyst, at der iværksættes 

tiltag der sikre, at materiale der dokumentere regnskabet for 2017 vil foreligge som aftalt når revisio-

nen af årsregnskaberne for 2017 påbegyndes. Endvidere har vi fået oplyst, at der iværksættes tiltag 

hvorefter det kontrolleres at afstemninger etc. på alle væsentlige regnskabsposter udarbejdes periodisk 

som fastlagt i koncernens forretningsgange. Vi er enige i dette tiltag og vil følge op herpå ved 2017-

revisionen. 

2.2 Forretningsgange og interne kontroller 

Vi har under vores revision konstateret, at koncernen har forretningsgange og interne kontroller på 

væsentlige områder. Koncernen har endvidere færdiggjort en detaljeret indkøbspolitik, hvilket vil 

medvirke til at øge kontrolniveauet. 

Vi skal anbefale, at beskrivelserne løbende vurderes og ajourføres og eventuelt præciseres der, hvor 

der måtte være behov herfor, jf. også kommentaren ovenfor.  

2.2.2 Generelle it-kontroller 

Vi har foretaget en overordnet gennemgang af koncernens generelle it-kontroller. Vores gennemgang 

har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

Vi har dog konstateret, at omfanget at brugere med rettigheder til adgang til koncernens finanssystem 

med fordel kan begrænses i forhold til de enkelte brugeres daglige behov. Vi har fået oplyst, at kon-

cernens daglige ledelse i forbindelse med sammenlægning af tidligere tre finanssystemer til en samlet 

administration og et finanssystem vil gennemgå de enkeltes brugerrettigheder og tilpasse disse deres 

aktuelle behov. Vi har fået oplyst at dette forventes gennemført i 2017. Vi vil følge op herpå i forbin-

delse med revisionen i 2017. 

Fra koncernens serviceleverandør af afregningssystemet, KMD, har vi indhentet en særskilt erklæring 

omkring de generelle it-kontroller. Denne erklæring indeholder ikke kritiske bemærkninger. 
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2.3 Aftaler om drift og administration af selskaber i koncernen 

Som følge af at der ikke er ansatte i selskabet og herunder datterselskab (ekskl. Fors A/S) ud over di-

rektionen, har selskabet indgået aftale med Fors A/S om udførelse af administrations-, drifts- og an-

lægsopgaver. Fors A/S forestår således i henhold til aftale alle selskabets funktioner. 

Til brug for faktureringsgrundlaget mellem selskabet og Fors A/S er der således udarbejdet udkast til 

kontrakt, der dækker de opgaver, serviceselskabet har løst for selskabet i 2016 baseret på den nye af-

regningsmodel for Fors-koncernen. Kontraktudkast er blevet endelig d. 18. april 2017. 

2.4 Usikkerhed ved indregning og måling 

2.4.1 Skattemæssige indgangsværdier (vandselskaberne) 

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat for koncernens vandselskaber lagt til 

grund, at udgangspunktet for opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til 

de værdier, som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKAT’s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, 

som fører til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af vandselskabernes skattemæssige grund-

lag for anlægsaktiver reduceret de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne med 5.926 mio.kr. 

Vandselskaberne har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKAT’s afgørelse til 

Landsskatteretten. I 4 principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan an-

vende en DCF-model, men kritiserede SKAT’s konkrete anvendelse af modellen. 

Vandselskaberne har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, 

da ledelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med 

SKAT’s ansættelser, herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at 

vandselskabernes for nærværende ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på ind-

regning.  

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for vandselskaberne 

i form af en øget udskudt skat på 672 mio.kr., der – alt andet lige – over tid kan betyde en skattebeta-

ling af samme størrelse. 

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte 

skatter skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse. 

Vi henviser i øvrigt til omtalen i koncern- og årsregnskabet, hvor usikkerheden er omtalt. 
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2.4.2 Skattemæssige indgangsværdier (varmeselskaberne ekskl. St. Merløse) 

I lighed med sidste år er der usikkerheder forbundet med den indregnede udskudte skat i vandselska-

berne jf. ovenfor afsnit 2.4.1, da de skattemæssige indgangsværdier i disse selskaber efter en afgørelse 

fra SKAT er blevet reduceret betydeligt i forhold til de oprindeligt selvangivne værdier. Dette har 

medført, at de skattemæssige indgangsværdier for vandselskaberne er blevet reduceret betydeligt.  

Dette har dog ikke haft en afsmittende virkning på varmeselskaber, og det er ved regnskabsaflæggel-

sen fortsat lagt til grund, at de skattemæssige værdier svarer til de værdier, som er opgjort til brug for 

den regnskabsmæssige åbningsbalance. Ledelsen har ved indregningen af udskudt skat taget udgangs-

punkt i, at skattemæssige værdier opgøres med udgangspunkt i de værdier, som er opgjort til brug for 

den regnskabsmæssige åbningsbalance. 

Ud fra dette er det vurderet, at den i tidligere år anførte usikkerhed om indgangsværdier fortsat ikke er 

gældende for varmeselskaber. Såfremt SKAT måtte afgøre at de skattemæssige indgangsværdier skal 

ændres vil dette have indflydelse på den skattepligtige indkomst for tidligere (3 år), indeværende og 

fremtidige år. 

Som følge heraf, har vi heller ikke i år fundet det nødvendigt at medtage en fremhævelse herom i vo-

res revisionspåtegning på årsregnskabet. Vi er enige i de anlagte forudsætninger og dermed den fore-

tagne indregning af udskudt skat. 

2.4.3 Egenkapital 

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke en endelig myndighedsafgørelse på størrelsen af indreg-

ning af forrentning af datterselskabers indskudskapital.  

Datterselskabernes egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes 

som følge af de særlige forhold, der gør sig gældende for takstfastsættelse i forsyningsvirksomheder. 

Der er som udgangspunkt tale om en regulatorisk opgjort egenkapital, som ikke er udtryk for en ud-

lodningsmulighed. Forrentning af godkendt egenkapital kan udloddes hvis opkrævet.  

Fors Varme Roskilde A/S ansøgte i 2011 om indregning af forrentning i varmepriserne i forhold til 

den indregnede forrentningsret og forrentningsretten blev indarbejdet i årsregnskabet for 2015. Det 

forventes, at der foreligger en myndighedsafgørelse herpå inden udgangen af 2018, idet vi har erfaret, 

at der er en længere behandlingstid i Energitilsynet af de indsendte anmodninger om indregning af 

forrentning, men at denne er påbegyndt. 

Såfremt der i forbindelse med behandlingen heraf vil ske justeringer til den opgjorte indskudskapital, 

vil dette som en konsekvens heraf medføre en regulering til den indregnede forretningsret og dermed 

egenkapital i selskabets årsregnskab.  
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På det foreliggende grundlag er vi enige i den regnskabsmæssige indregning heraf. 

2.5 Særlig lovgivning 

2.5.1 Over-/underdækning 

Under hensyntagen til fastsættelse af fremtidige takster i henhold til reglerne for varme, vand og spil-

devand samt affald er der i de respektive selskaber indregnet den over- og underdækning, som kan 

opgøres for indeværende og tidligere år, som får indflydelse på taksterne i 2017 og 2018 og senere. Vi 

er enige i den regnskabsmæssige behandling heraf.  

3. Kommentarer til koncern- og årsregnskabet 

3.1 Koncernen 

Koncernens resultat og egenkapital for de enkelte selskaber fremgår af note 3 til moderselskabets 

regnskab og hvortil vi henviser. Konsolideringen er foretaget på baggrund af reviderede regnskabs-

mæssige oplysninger for koncernens virksomheder.  

Ved fusionen er gældsposter i de underliggende datterselskaber opgjort til dagsværdi i forbindelse med 

opgørelse af dagsværdi på indskudte aktiver og forpligtelser. Idet dagsværdiregulering af gæld ikke 

kan indregnes i de enkelte selskaber, som en ændring af anvendt regnskabspraksis, foretages indreg-

ningen heraf og i lighed med sidste år på koncernniveau i forbindelse med konsolideringen. Der forta-

ges således årligt en forholdsmæssig tilbageførsel af den indregnede dagsværdiregulering over lånenes 

rest løbetid. 

3.2 Nettoomsætning 

Nettoomsætningen for koncernens varme-, affald-, vand- og spildevandselskaber er afstemt til FAS-

registreringer samt sandsynliggjort i forhold til indkøbte, indvundne, udledte mængder etc. Selskaber-

nes udarbejdede sandsynliggørelse af indregnet omsætning viser at disse stemmer i forhold til selska-

bets registreringer om kunder og mængder. For vandselskaberne i Lejre viser sandsynliggørelserne at 

disse overordnet stemmer. For disse selskaber har vi fået oplyst, at der i 2017 implementeres procedu-

rer, som løbende sikrer at afvigelser undersøges nærmere herunder årsagsklares og om grundlaget for 

afstemningerne er tilstede. Vi er enige i dette tiltag. Herudover har vores gennemgang ikke givet an-

ledning til bemærkninger. 

3.3 Koncernmellemværender 

I forbindelse med afstemning af koncernmellemværender er det konstateret, at der i afstemningen mel-

lem Fors A/S og Fors Lejre Spildevand A/S samt Fors Lejre Vand A/S, skal korrigeres for posteringer 

der knytter sig til afregning og fordeling af FAS/Sonwin debitorer mellem Fors A/S og Fors Lejre 
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Spildevand A/S samt Fors Lejre Vand A/S vedrørende tidligere og indeværende år. Beløbet udgør i 

størrelsesorden 3,2 mio. kr. 

Det er muligt at identificere forskellen, og korrigere herfor i den samlede afstemning. Koncernens 

daglige økonomiledelse har oplyst, at der i 2017 etableres en afstemningsprocedure der kombinere 

afstemning af afregning og afstemning af FAS-mellemregningskonti i henholdsvis Fors A/S og de 

respektive driftsselskaber med samtidig afstemning af koncernmellemværender. Vi er enige i dette 

tiltag. 

3.4 Moderselskabet 

Moderselskabet har ingen aktivitet bortset fra det at eje kapitalandele i datterselskaber. Moderselska-

bets resultat består således af summen af resultater i datterselskaber og egne omkostninger til revision 

m.m. 

4. Skatteforhold 

4.1 Aktuel skat 

Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 er foreløbigt opgjort til et underskud på  

88 t.kr. Skatten heraf 19 t.kr. er indregnet som tilgodehavende selskabsskat i årsrapporten og afregnes 

i 2017 af sambeskattede datterselskaber til selskabet.  

Revisionen er ikke særskilt tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af selskabets fore-

løbige skattepligtige indkomst, men det er vores opfattelse, at alle os bekendte forhold er kommet rig-

tigt til udtryk i den foreløbige indkomstopgørelse. 

De foreløbige sambeskatningsopgørelse for 2016 for koncernen udviser en skattepligtig indkomst på 0 

t.kr. Årets aktuelle skat for koncernen udgør således 0 t.kr. 

4.2 Udskudt skat 

Udskudt skat pr. 31. december 2016 udgør i koncernregnskabet et passivt på 3.726 t.kr. 

Som følge af at SKAT har nedsat de skattemæssige indgangsværdier for koncernens vandselskaber, 

opstår der en udskudt skat svarende til skatten af forskelsværdien mellem den regnskabsmæssige vær-

di og den skattemæssige værdi af vandselskabernes anlægsaktiver. Koncernens ledelse har valgt ikke 

at afsætte udskudt skat af denne forskel idet der er usikkerhed om, i hvilket omfang den udskudt skat 

reelt vil blive udløst, ligesom det er koncernens opfattelse, at koncernen vil få medhold i den anlagte 

klagesag. Endvidere skal det tages i betragtning, at såfremt den udskudte skat vil blive udløst i større 
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eller mindre omfang, vil den aktuelle skat kunne indregnes i priserne og dermed ikke påvirke selska-

bets økonomiske stilling eller resultat. Vi er enige i denne vurdering. 

Vi er enige i de anlagte forudsætninger og dermed den foretagne indregning af udskudt skat i koncer-

nen på baggrund af POLKA-værdier. Som følge af den usikkerhed, der er forbundet med SKATs 

holdning til skattemæssig indgangsværdi og den beløbsmæssige indvirkning af en anden opfattelse fra 

SKATs side, har vi fundet det nødvendigt at medtage en fremhævelse herom i vores revisionspåteg-

ning til koncernregnskabet.  

4.3 Koncerninterne afregningspriser 

Vi har med ledelsen drøftet de danske skattemyndigheders opmærksomhed på afregningspriser mel-

lem interne forbundne parter, herunder krav i dansk lovgivning om at dokumentere vilkårene for sam-

handel. 

Der skal i selvangivelsen for 2016 gives oplysning om art og omfang af transaktioner med danske 

interne forbundne selskaber, når disse overstiger visse grænseværdier. Der skal også, når selskabets 

omsætning og balancesum overstiger visse grænseværdier, udfærdiges og opbevares dokumentation 

for, at transaktioner med danske interne forbundne selskaber sker på markedsvilkår. Skattemyndighe-

derne har udarbejdet en bekendtgørelse, som beskriver kravene til den lovpligtige dokumentation. 

Hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger, kan skattemyndighederne foretage en skønsmæs-

sig ansættelse af den skattepligtige indkomst, hvorfor vi anbefaler, at dette dokumentationsarbejde 

opprioriteres, idet det er forbundet med straf, såfremt dette ikke foreligger. 

Det er vores opfattelse baseret på drøftelse med selskabets ledelse, at der er udarbejdet transfer pri-

cing-dokumentation, der opfylder lovgivningens krav.  

5. Øvrige oplysninger 

5.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i koncern- og årsregn-

skabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 

over for os vedrørende koncern- og årsregnskabet for 2016.  

Alle fejl konstateret under revisionen er rettet.  

Punkt 29, Bilag 0: Bilag 29.01 - Protokollat Fors Holding 2016.pdf



Deloitte 29

5.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen 

er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi 

påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. 

5.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver 

I årets løb har vi udført følgende opgaver for selskabet: 

• Regnskabsmæssige assistance jf. omtale i afsnit 2.1 samt assistance med udarbejdelse og opstilling 

af årsrapporten for 2016 

• Assistance med udarbejdelse af selvangivelse og sambeskatningsindkomst for 2015 og erklæringer 

i denne forbindelse. 

Det er aftalt med selskabets ledelse, at vi udarbejder forslag til opgørelse af den skattepligtige ind-

komst for 2016. Det er endvidere aftalt, at vi yder assistance og rådgivning med udfyldelse af selvan-

givelsesblanketterne. Da selvangivelsesblanketterne baseres på oplysninger, der er tilvejebragt af sel-

skabet, påhviler ansvaret for opgørelsen og oplysningernes fuldstændighed alene selskabet. Omfattet 

af de nævnte blanketter er blandt andet blanketter vedrørende kontrollerede transaktioner. 

5.4 Forsikringsforhold 

Vores revision har ikke omfattet selskabets forsikringsforhold. Vi har konstateret, at selskabet én gang 

årligt gennemgår den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -mægleren med hen-

blik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsikringer er 

tilstrækkelig, og om selskabet eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder. 

Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt direktionen bekræfte, at der er tegnet de forsik-

ringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække selskabets eventuelle 

skadessituationer.  

6. Konklusion på den udførte revision 

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne koncern- og årsregn-

skabet med en revisionspåtegning uden forbehold men med en fremhævelse om den i ledelsesberet-

ningen og i note 1 til koncern- og årsregnskabet omtalte usikkerhed vedrørende indregning af udskudt 

skat. 

6.1 Ny revisionspåtegning og ny revisorlov 

I 2016 har Folketinget vedtaget en ændring af lovgivningen for revisorer som led i implementering af 

nye EU-regler. Dette har medført, at kravene til revisors rapportering er ændret. 
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Revisionspåtegningen for 2016 er som følge af indførelsen af de nye regler ændret væsentligt. Æn-

dringerne vedrører rækkefølgen af påtegningens afsnit, overskrifter og indhold med mere detaljeret 

information om den udførte revision for at tydeliggøre revisors arbejde over for regnskabsbrugerne og 

for at styrke den kommunikative værdi af påtegningen. Vi skal for god ordens skyld oplyse, at der med 

den nye formulering ikke er sket en ændring i det materielle indhold i ledelsens ansvar for regnskabs-

aflæggelsen og i vores ansvar over for selskabet i forhold til tidligere. 

Ændringen medfører også, at kravet om, at vi skal udarbejde den traditionelle revisionsprotokol til 

bestyrelsen, er afskaffet. I revisionsstandarderne er der dog stadig krav om, at vi skal rapportere kon-

klusionerne fra vores revision til virksomhedens øverste ledelse. Denne rapportering har friere ram-

mer. Vores fremadrettede rapportering vedrørende revisionen vil derfor ske i et tilpasset format. 

7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores tiltrædelsesprotokollat af 13. januar 2016 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors 

rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, lige-

som vi anbefaler, at eventuelle nyefår udleveret et eksemplar heraf.  

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven kræver imidlertid, at vi gen-

nemlæser ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med 

vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indehol-

der de oplysninger, som i henhold til årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen. Vi skal her-

efter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal placeres i umid-

delbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 
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8. Erklæring 

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under 

revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

København, den 27. april 2017 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Mogens Michael Henriksen Erik Lynge Skovgaard Jensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 27. april 2017 

Bestyrelse 

Asger Kej John Harpøth Jens Kristian Jensen  

Formand 

Ole Schack von Brockdorff Søren Jensen  Leif Ordrup Pedersen 

Julie Esther Hermind Mogens Madsen Kasper Stecher Nørbjerg 

Peter Michael Madsen Torben Henning Jørgensen 
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Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 

1. Revision af årsregnskabet 

1.1 Årsregnskabet 

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2016 for Fors A/S. Årsregnskabet 

udviser følgende: 

2016 2015 
t.kr. t.kr. _______ _______ 

Resultat  (972) (1.559) 

Aktiver 91.367 78.428 

Egenkapital 19.891 20.918 

1.2 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategi-

en skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og 

administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. 

1.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller 

Revisionen har endvidere omfattet en vurdering af, om selskabets rapporteringssystemer, forretnings-

gange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrek-

te, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 

Vi har vurderet selskabets forretningsgange og interne kontroller, herunder særligt inden for følgende 

risikofyldte områder: 

• Omkostningsregistrering og godkendelsesprocedurer herunder betalingsprocedurer 

• Registrering af omsætning samt opfølgning på udeståender for driftsselskaber i koncernen 

• Generelle it-kontroller 

• Forretningsgange omkring kontrakter om drift og administration af koncernselskaber (Roskilde 

Holbæk og Lejre) 

• Projektstyring 

1.3.1 Drøftelser med direktion og bestyrelse om risikoen for besvigelser 

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt selskabets direktion om risikoen for 

besvigelser. Direktionen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for 
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besvigelser, og at selskabet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlin-

formation i årsregnskabet, herunder fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug 

af selskabets aktiver. Direktionen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.  

Af formelle årsager skal vi forespørge bestyrelsen om bestyrelsens kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi tillader os at anse bestyrelsens underskrift 

på nærværende protokollat som værende en positiv bekræftelse på, at bestyrelsen ikke er blevet be-

kendt med sådanne forhold. 

Vi skal bemærke, at vi under vores revision ikke har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af be-

svigelser.  

2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet 

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledel-

sens vurdering af årsregnskabet: 

2.1 Rapportering til direktionen 

Vi har uddybet resultatet af vores løbende revision i årets løb i et management letter til direktionen, 

der indeholder vores detaljerede kommentarer til den udførte revision. Management letter indeholder 

følgende hovedafsnit: 

• Nedskrevne forretningsgangsbeskrivelser og interne kontroller 

• Adgangsrettigheder til bank- og økonomisystem samt forbrugsafregningssystemer 

• Forbrugsafregning – afstemning samt rykning for overforfaldne saldi (KMD-FAS) 

• Afregning af ydelser mellem selskaber og afstemning af mellemværender 

• Styring af anlægsprojekter 

Ingen af disse afsnit har givet anledning til væsentlige bemærkninger, som bør gengives i protokollen 

udover følgende. 

Selskabet har, som en konsekvens af fusionen i 2015 og 2016, haft fokus på at tilpasse og ensrette 

forretningsgange og interne kontroller samt tilpasse anvendelsen af flere økonomisystemer og afreg-

ningssystemer. Dette har betydet, at der i årets løb er anvendt en del ressourcer herpå samtidigt med at 

de daglige rutiner har skullet passes. Selskabet har også som en konsekvens af de øgede arbejdsopga-

ver styrket økonomifunktionen med yderligere ressourcer. 

Ved opstarten af statusrevisionen konstaterede vi, at regnskabsmaterialet til brug for revisionen af 

årsregnskabet 2016, på en række væsentlige områder ikke i alle tilfældet var udarbejdet eller forelå 
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som aftalt. Vi har efter aftale med selskabets daglige økonomiledelse assisteret med koordineringen og 

opfølgning omkring fremskaffelse og kvalitetssikring af dokumentation samt afstemningsarbejder. Det 

skal anføres, at der ikke er fundet væsentlige fejl i denne forbindelse. 

Vi har drøftet forholdet med selskabets daglige økonomiledelse, som har oplyst, at der iværksættes 

tiltag der sikre, at materiale der dokumentere regnskabet for 2017 vil foreligge som aftalt når revisio-

nen af årsregnskabet for 2017 påbegyndes. Endvidere har vi fået oplyst, at der iværksættes tiltag hvor-

efter det kontrolleres at afstemninger etc. på alle væsentlige regnskabsposter udarbejdes periodisk som 

fastlagt i koncernen forretningsgange. Vi er enige i dette tiltag og vil følge op herpå ved 2017-

revisionen. 

2.2 Forretningsgange og interne kontroller 

Vi har under vores revision konstateret, at koncernen har forretningsgange og interne kontroller på 

væsentlige områder. Koncernen har endvidere færdiggjort en detaljeret indkøbspolitik, hvilket vil 

medvirke til at øge kontrolniveauet. 

Vi skal anbefale, at beskrivelserne løbende vurderes og ajourføres og eventuelt præciseres der, hvor 

der måtte være behov herfor, jf. også kommentaren ovenfor.  

2.2.2 Generelle it-kontroller 

Vi har foretaget en overordnet gennemgang af selskabets generelle it-kontroller. Vores gennemgang 

har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

Vi har dog konstateret, at omfanget at brugere med rettigheder til adgang til selskabets finanssystem 

med fordel kan begrænses i forhold til de enkelte brugeres daglige behov. Vi har fået oplyst, at selska-

bet daglige ledelse i forbindelse med sammenlægning af tidligere tre finanssystemer til en samlet ad-

ministration og et finanssystem vil gennemgå de enkeltes brugerrettigheder og tilpasse disse deres 

aktuelle behov. Vi har fået oplyst at dette forventes gennemført i 2017. Vi vil følge op herpå i forbin-

delse med revisionen i 2017. 

Fra selskabets serviceleverandør af afregningssystemet, KMD, har vi indhentet en særskilt erklæring 

omkring de generelle it-kontroller. Denne erklæring indeholder ikke kritiske bemærkninger. 

2.3 Aftaler om drift og administration af søsterselskaber 

Som følge af at der ikke er ansatte i søsterselskabet ud over direktionen, har Fors A/S indgået aftale 

med søsterselskaber om udførelse af administrations-, drifts- og anlægsopgaver. Fors A/S forestår 

således i henhold til aftale alle funktioner for søsterselskaberne. 
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Til brug for faktureringsgrundlaget mellem Fors A/S og søsterselskaberne er der i 2016 udarbejdet 

udkast til kontrakt, der dækker de opgaver, Fors A/S har udført i 2016 og baseret på den nye afreg-

ningsmodel for Fors-koncernen. Kontraktudkast er blevet endeligt d. 18. april 2017. 

2.4 Koncernmellemværender 

I forbindelse med afstemning af koncernmellemværender er det konstateret, at der i afstemningen mel-

lem Fors A/S og Fors Lejre Spildevand A/S samt Fors Lejre Vand A/S, skal korrigeres for posteringer 

der knytter sig til afregning og fordeling af FAS/Sonwin debitorer mellem Fors A/S og Fors Lejre 

Spildevand A/S samt Fors Lejre Vand A/S vedrørende tidligere og indeværende år.  Beløbet udgør i 

størrelsesorden 3,2 mio. kr. 

Det er muligt at identificere forskellen, og korrigere herfor i den samlede afstemning. Selskabets dag-

lige økonomiledelse har oplyst, at der i 2017 etableres en afstemningsprocedure der kombinere af-

stemning af afregning og afstemning af FAS-mellemregningskonti i henholdsvis Fors A/S og de re-

spektive driftsselskaber med samtidig afstemning af koncernmellemværender.  

3. Kommentarer til årsregnskabet 

3.1 Resultatopgørelsen 

3.1.1 Nettoomsætning 

Nettoomsætning er afstemt med køb i søsterselskaber, ligesom der er foretaget en stikprøvevis gen-

nemgang af grundlaget for fakturering. Gennemgangen heraf gav ikke anledning til bemærkninger. 

3.2 Balancen 

3.2.1 Materielle anlægsaktiver 

Vi har stikprøvevist gennemgået årets tilgange og efteregnet årets afskrivninger, uden at dette har gi-

vet anledning til bemærkninger. 

3.2.2 Mellemregning med selskabsdeltager og tilknyttede virksomheder 

Vi har kontrolleret afstemningen af mellemregningerne med de øvrige koncernselskaber herunder 

selskabsdeltagere (kommunerne). Vores gennemgang har jvf afsnit 2.4 givet anledning til bemærknin-

ger omkring årets samlede koncernafstemning. 

3.2.3 Afregning og afstemning af FAS-mellemregningskonti 

Afregning og afstemning af FAS mellemregningskonti mellem KMD og Økonomisystem og de re-

spektive driftsselskaber udføres jævnligt. Dette bl.a. med henblik på at identificere differencer og af-

klare disse løbende. Vi har gennemgået afstemningen pr. 31. december 2016 uden væsentlige kom-

mentarer. 
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3.2.4 Beholdningseftersyn 

Vi er i forbindelse med vores vurdering af selskabets forretningsgange og interne kontroller ikke ble-

vet opmærksom på særlige risikofaktorer, som indikerer en forøget risiko for besvigelser på betalings-

området, hvorfor vi i overensstemmelse med god revisionsskik ikke har fundet det nødvendigt at udfø-

re uanmeldt beholdningseftersyn.  

De revisionshandlinger, vi i øvrigt har udført i årets løb og i forbindelse med årsafslutningen, har væ-

ret tilpasset under hensyntagen til, at der ikke er udført uanmeldt beholdningseftersyn i årets løb. 

Vi anbefaler, at direktionen og bestyrelsen løbende vurderer risikoen for regnskabsmanipulation eller 

misbrug af selskabets aktiver med henblik på at sikre tilstrækkelige forretningsgange og interne kon-

troller.  

4. Skatte- og momsmæssige forhold 

4.1 Aktuel skat 

Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 er foreløbigt opgjort til en samlet negativ 

indkomst på (3.991) t.kr.   

Den aktuelle skat af den aktuelle indkomst indgår som sambeskatningsbidrag og afregnes med øvrige 

respektive koncernselskaber i 2017.  

Revisionen er ikke særskilt tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af selskabets fore-

løbige skattepligtige indkomst, men det er vores opfattelse, at alle os bekendte forhold er kommet rig-

tigt til udtryk i den foreløbige indkomstopgørelse.  

4.2 Koncerninterne afregningspriser 

Vi har med ledelsen drøftet de danske skattemyndigheders opmærksomhed på afregningspriser mel-

lem interne forbundne parter, herunder krav i dansk lovgivning om at dokumentere vilkårene for sam-

handel. 

Der skal i selvangivelsen for 2016 gives oplysning om art og omfang af transaktioner med danske 

interne forbundne selskaber, når disse overstiger visse grænseværdier. Der skal også, når selskabets 

omsætning og balancesum overstiger visse grænseværdier, udfærdiges og opbevares dokumentation 

for, at transaktioner med danske interne forbundne selskaber sker på markedsvilkår. Skattemyndighe-

derne har udarbejdet en bekendtgørelse, som beskriver kravene til den lovpligtige dokumentation. 
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Hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger, kan skattemyndighederne foretage en skønsmæs-

sig ansættelse af den skattepligtige indkomst, hvorfor vi anbefaler, at dette dokumentationsarbejde 

opprioriteres, idet det er forbundet med straf, såfremt dette ikke foreligger. 

Selskabets daglige ledelse har oplyst, at arbejdet med kontrakterne og aftalegrundlaget for de ydelser, 

som selskabet leverer til de øvrige koncernselskaber for 2016, er under udarbejdelse og vil danne 

grundlag for afregning af ydelser i henhold til ny fælles afregningsmodel. 

5. Øvrige oplysninger 

5.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 

over for os vedrørende årsregnskabet for 2016.  

Alle fejl konstateret under revisionen er rettet.  

5.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen 

er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi 

påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. 

5.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver 

I årets løb har udført følgende opgaver for selskabet: 

• Regnskabsmæssige assistance jf. omtale i afsnit 2.1 samt assistance med udarbejdelse og opstil-

ling af årsrapport 2016 

• Udarbejdelse af selvangivelse for 2015 og erklæring i denne forbindelse 

• Regnskabs-, skattemæssig og afgiftsmæssig rådgivning 

• Rådgivning om regulatoriske forhold fsva datterselskaber 

Det er aftalt med selskabets ledelse, at vi udarbejder forslag til opgørelse af den skattepligtige ind-

komst for 2016. Det er endvidere aftalt, at vi yder assistance og rådgivning med udfyldelse af selvan-

givelsesblanketterne. Da selvangivelsesblanketterne baseres på oplysninger, der er tilvejebragt af sel-

skabet, påhviler ansvaret for opgørelsen og oplysningernes fuldstændighed alene selskabet. Omfattet 

af de nævnte blanketter er bl.a. blanketter vedrørende kontrollerede transaktioner. 

5.4 Forsikringsforhold 

Vores revision har ikke omfattet selskabets forsikringsforhold. Vi har konstateret, at selskabet én gang 

årligt gennemgår den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -mægleren med hen-
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blik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsikringer er 

tilstrækkelig, og om selskabet eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder. 

Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt direktionen bekræfte, at der er tegnet de forsik-

ringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække selskabets eventuelle 

skadessituationer.  

6. Konklusion på den udførte revision 

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en 

revisionspåtegning uden forbehold eller fremhævelser. 

6.1 Ny revisionspåtegning og ny revisorlov 

I 2016 har Folketinget vedtaget en ændring af lovgivningen for revisorer som led i implementering af 

nye EU-regler. Dette har medført, at kravene til revisors rapportering er ændret. 

Revisionspåtegningen for 2016 er som følge af indførelsen af de nye regler ændret væsentligt. Æn-

dringerne vedrører rækkefølgen af påtegningens afsnit, overskrifter og indhold med mere detaljeret 

information om den udførte revision for at tydeliggøre revisors arbejde over for regnskabsbrugerne og 

for at styrke den kommunikative værdi af påtegningen. Vi skal for god ordens skyld oplyse, at der med 

den nye formulering ikke er sket en ændring i det materielle indhold i ledelsens ansvar for regnskabs-

aflæggelsen og i vores ansvar over for selskabet i forhold til tidligere. 

Ændringen medfører også, at kravet om, at vi skal udarbejde den traditionelle revisionsprotokol til 

bestyrelsen, er afskaffet. I revisionsstandarderne er der dog stadig krav om, at vi skal rapportere kon-

klusionerne fra vores revision til virksomhedens øverste ledelse. Denne rapportering har friere ram-

mer. Vores fremadrettede rapportering vedrørende revisionen vil derfor ske i et tilpasset format. 

7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores tiltrædelsesprotokollat af 28. april 2016 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors 

rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, lige-

som vi anbefaler, at eventuelle nye får udleveret et eksemplar heraf.  

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven kræver imidlertid, at vi gen-

nemlæser ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med 

Punkt 29, Bilag 1: Biag 29.02 - Fors AS Revisionsprotokollat 2016 udkast.pdf



Deloitte 56

vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indehol-

der de oplysninger, som i henhold til årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen.  

Vi skal herefter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberet-

ningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal place-

res i umiddelbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 
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8. Erklæring 

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under 

revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

København, den 27. april 2017 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Mogens Michael Henriksen Erik Lynge Skovgaard Jensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 27. april 2017 

Bestyrelse  

Asger Kej Julie Esther Hermind  John Harpøth  
Formand 

3808(moh)-6831(kjm) 
Document in 2110 UDKAST Revisionsprotokollat 2015 
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Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 

1. Revision af årsregnskabet 

1.1 Årsregnskabet 

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2016 for Fors Affald Holbæk A/S. 

Årsregnskabet udviser følgende: 

2016 2015 
t.kr. t. kr. _______ _______ 

Resultat 642 4.704 

Aktiver 103.665 96.320 

Egenkapital 38.448 38.981 

1.2 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategi-

en skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og 

administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. 

Baseret på vores drøftelser med selskabets ledelse og vores kendskab til selskabets aktiviteter og for-

hold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for Fors Affald Hol-

bæk A/S identificeret følgende regnskabselementer og områder, hvor der kan være særlige risici for 

væsentlige fejl i årsregnskabet, og som revisionen derfor har været koncentreret om: 

• Materielle anlægsaktiver, herunder tilgange og anlæg under udførelse 

• Koncernmellemværender, herunder transaktioner med nærtstående parter 

• Omsætning, herunder periodisering af afregninger 

• Reguleringsmæssige forhold 

• Økonomi- og afregningssystem. 

På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens omfang vil 

derfor være mindre.  

1.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller 

Revisionen har endvidere omfattet en vurdering af, om selskabets rapporteringssystemer, forretnings-

gange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrek-

te, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 
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Vi har vurderet selskabets forretningsgange og interne kontroller, herunder særligt inden for følgende 

risikofyldte områder: 

• Omkostningsregistrering og godkendelsesprocedurer, herunder betalingsprocedurer 

• Registrering af omsætning samt opfølgning på udeståender 

• Generelle it-kontroller 

• Forretningsgange omkring kontrakter med Fors A/S samt afregning hermed 

• Projektstyring. 

1.3.1 Drøftelser med direktion og bestyrelse om risikoen for besvigelser 

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt selskabets direktion om risikoen for 

besvigelser. Direktionen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for 

besvigelser, og at selskabet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlin-

formation i årsregnskabet, herunder fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug 

af selskabets aktiver. Direktionen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.  

Af formelle årsager skal vi forespørge bestyrelsen om bestyrelsens kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi tillader os at anse bestyrelsens underskrift 

på nærværende protokollat som værende en positiv bekræftelse på, at bestyrelsen ikke er blevet be-

kendt med sådanne forhold. 

Vi skal bemærke, at vi under vores revision ikke har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af be-

svigelser.  

2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet 

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledel-

sens vurdering af årsregnskabet: 

2.1 Rapportering til direktionen 

Vi har uddybet resultatet af vores løbende revision i årets løb i et management letter til direktionen, 

der indeholder vores detaljerede kommentarer til den udførte revision. Management letter indeholder 

følgende hovedafsnit: 

• Nedskrevne forretningsgangsbeskrivelser og interne kontroller 

• Adgangsrettigheder til bank- og økonomisystem samt forbrugsafregningssystemer 

• Forbrugsafregning – afstemning samt rykning for overforfaldne saldi (KMD-FAS) 

• Afregning af ydelser mellem selskaber og afstemning af mellemværender 

• Styring af anlægsprojekter 
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Ingen af disse afsnit har givet anledning til væsentlige bemærkninger, som bør gengives i protokollen 

udover følgende. 

Selskabet har, som en konsekvens af fusionen i 2015 og 2016, haft fokus på at tilpasse og ensrette 

forretningsgange og interne kontroller samt tilpasse anvendelsen af flere økonomisystemer og afreg-

ningssystemer. Dette har betydet, at der i årets løb er anvendt en del ressourcer herpå samtidigt med at 

de daglige rutiner har skullet passes. Selskabet har også som en konsekvens af de øgede arbejdsopga-

ver styrket økonomifunktionen med yderligere ressourcer. 

Ved opstarten af statusrevisionen konstaterede vi, at regnskabsmaterialet til brug for revisionen af 

årsregnskabet 2016, på en række væsentlige områder ikke i alle tilfældet var udarbejdet eller forelå 

som aftalt. Vi har efter aftale med selskabets daglige økonomiledelse assisteret med koordineringen og 

opfølgning omkring fremskaffelse og kvalitetssikring af dokumentation samt afstemningsarbejder. Det 

skal anføres, at der ikke er fundet væsentlige fejl i denne forbindelse. 

Vi har drøftet forholdet med selskabets daglige økonomiledelse, som har oplyst, at der iværksættes 

tiltag der sikre, at materiale der dokumentere regnskabet for 2017 vil foreligge som aftalt når revisio-

nen af årsregnskabet for 2017 påbegyndes. Endvidere har vi fået oplyst, at der iværksættes tiltag hvor-

efter det kontrolleres at afstemninger etc. på alle væsentlige regnskabsposter udarbejdes periodisk som 

fastlagt i koncernen forretningsgange. Vi er enige i dette tiltag og vil følge op herpå ved 2017-

revisionen. 

2.2 Forretningsgange og interne kontroller 

Vi har under vores revision konstateret, at koncernen har forretningsgange og interne kontroller på 

væsentlige områder. Koncernen har endvidere færdiggjort en detaljeret indkøbspolitik, hvilket vil 

medvirke til at øge kontrolniveauet. 

Vi skal anbefale, at beskrivelserne løbende vurderes og ajourføres og eventuelt præciseres der, hvor 

der måtte være behov herfor, jf. også kommentaren ovenfor.  

2.2.2 Generelle it-kontroller 

Vi har foretaget en overordnet gennemgang af selskabets generelle it-kontroller. Vores gennemgang 

har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

Vi har dog konstateret, at omfanget at brugere med rettigheder til adgang til selskabets finanssystem 

med fordel kan begrænses i forhold til de enkelte brugeres daglige behov. Vi har fået oplyst, at selska-

bet daglige ledelse i forbindelse med sammenlægning af tidligere tre finanssystemer til en samlet ad-

ministration og et finanssystem vil gennemgå de enkeltes brugerrettigheder og tilpasse disse deres 
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aktuelle behov. Vi har fået oplyst at dette forventes gennemført i 2017. Vi vil følge op herpå i forbin-

delse med revisionen i 2017. 

Fra selskabets serviceleverandør af afregningssystemet, KMD, har vi indhentet en særskilt erklæring 

omkring de generelle it-kontroller. Denne erklæring indeholder ikke kritiske bemærkninger. 

2.3 Aftaler om drift og administration af selskabet 

Som følge af at der ikke er ansatte i selskabet ud over direktionen, har selskabet indgået aftale med 

Fors A/S om udførelse af administrations-, drifts- og anlægsopgaver. Fors A/S forestår således i hen-

hold til aftale alle selskabets funktioner. 

Til brug for faktureringsgrundlaget mellem selskabet og Fors A/S er der således i 2016 udarbejdet 

udkast til kontrakt, der dækker de opgaver, serviceselskabet har løst for selskabet i 2016 baseret på den 

nye afregningsmodel for Fors-koncernen. Kontraktudkast er blevet endelige d. 18. april 2017. 

2.4 Særlig lovgivning 

2.4.1 Over-/underdækning 

Over-/underdækningen for 2016 er opgjort foreløbigt. Beløbet indregnes som udgangspunkt fuldt ud i 

kommende års fastsættelse af takster. Over-/underdækningen for 2016 er indregnet via omsætningen i 

resultatopgørelsen for året 2016. 

Vi har gennemgået selskabets opgørelse af affaldsordninger for året 2016 for de enkelte områder og 

sammenholdt denne med de i årsregnskabet indregnede indtægter og omkostninger samt investeringer 

og låneoptagelse og afdrag på gæld. På baggrund af vores gennemgang er vi enige i den regnskabs-

mæssige opgørelse og indregning heraf. 

I årsregnskabet for 2016 er der i resultatopgørelsen indregnet en over-/underdækning på 7.131 t.kr. for 

året 2016, og den samlede overdækning i balancen udgør herefter 9.072 t.kr. ultimo 2016.  

3. Kommentarer til årsregnskabet 

3.1 Resultatopgørelsen 

3.1.1 Nettoomsætning 

Nettoomsætning er afstemt til FAS-registreringer samt sandsynliggjort i forhold til kun-

der/ordninger/mængder og vedtagne takster. 
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3.2 Balancen 

3.2.1 Materielle anlægsaktiver 

Vi har stikprøvevist gennemgået årets tilgange og efteregnet årets afskrivninger, uden at dette har gi-

vet anledning til bemærkninger. 

3.2.2 Tilgodehavender fra salg 

Vi har stikprøvevist gennemgået hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer, og vi er enige i den 

regnskabsmæssige hensættelse pr. 31. december 2016. 

4. Skatte- og momsmæssige forhold 

4.1 Aktuel skat 

Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 er foreløbigt opgjort til et overskud på 7.441 

t.kr. Skatten heraf udgør 1.637 t.kr. Beløbet indgår som skyldig selskabsskat og skal i 2017 afregnes 

som sambeskatningsbidrag til sambeskattede selskaber. 

Selskabet indgår i en national dansk sambeskatning, hvor Fors Holding A/S er administrationsselskab. 

Administrationsselskabet har ansvaret for at indsende opgørelse af sambeskatningsindkomsten med 

underliggende bilag til SKAT. Selskabet modtager godtgørelse for skatteværdien af underskud, som 

udnyttes af andre sambeskattede selskaber. 

Revisionen er ikke særskilt tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af selskabets fore-

løbige skattepligtige indkomst, men det er vores opfattelse, at alle os bekendte forhold er kommet rig-

tigt til udtryk i den foreløbige indkomstopgørelse.  

4.2 Koncerninterne afregningspriser

Vi har med ledelsen drøftet de danske skattemyndigheders opmærksomhed på afregningspriser mel-

lem interne forbundne parter, herunder krav i dansk lovgivning om at dokumentere vilkårene for sam-

handel. 

Der skal i selvangivelsen for 2016 gives oplysning om art og omfang af transaktioner med danske 

koncernforbundne selskaber. Der skal også udfærdiges og opbevares dokumentation for, at transaktio-

ner med danske koncernforbundne selskaber sker på markedsvilkår. Skattemyndighederne har udar-

bejdet en bekendtgørelse, som beskriver kravene til den lovpligtige dokumentation.  

Hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger, kan skattemyndighederne foretage en skønsmæs-

sig ansættelse af den skattepligtige indkomst, hvorfor vi anbefaler, at dette dokumentationsarbejde 

opprioriteres, idet det er forbundet med straf, hvis dette ikke foreligger. 
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Det er vores opfattelse, baseret på drøftelse med selskabets ledelse, at der er udarbejdet transfer  

pricing-dokumentation, der opfylder lovgivningens krav.  

5. Øvrige oplysninger 

5.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 

over for os vedrørende årsregnskabet for 2016.  

Alle fejl konstateret under revisionen er rettet.  

5.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen 

er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi 

påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven.  

5.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver 

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 20. april 2016 har vi udført følgende opgaver for 

selskabet: 

• Regnskabsmæssige assistance jf. omtale i afsnit 2.1 samt asssistance med udarbejdelse og op-

stilling af årsrapport 2015 

• Assistance med udarbejdelse af selvangivelse 2015 og erklæring i denne forbindelse 

• Diverse assistance vedrørende reguleringsmæssige forhold 

Det er aftalt med selskabets ledelse, at vi udarbejder forslag til opgørelse af den skattepligtige ind-

komst for 2016. Det er endvidere aftalt, at vi yder assistance og rådgivning med udfyldelse af selvan-

givelsesblanketterne. Da selvangivelsesblanketterne baseres på oplysninger, der er tilvejebragt af sel-

skabet, påhviler ansvaret for opgørelsen og oplysningernes fuldstændighed alene selskabet. Omfattet 

af de nævnte blanketter er bl.a. blanketter vedrørende kontrollerede transaktioner. 

5.4 Forsikringsforhold 

Vores revision har ikke omfattet selskabets forsikringsforhold. Vi har konstateret, at selskabet én gang 

årligt gennemgår den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -mægleren med hen-

blik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsikringer er 

tilstrækkelig, og om selskabet eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder. 

Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt direktionen bekræfte, at der er tegnet de forsik-

ringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække selskabets eventuelle 

skadessituationer.   
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6. Konklusion på den udførte revision 

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en 

revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller oplysninger om andre forhold.  

6. 1 Ny revisionspåtegning og ny revisorlov 

I 2016 har Folketinget vedtaget en ændring af lovgivningen for revisorer som led i implementering af 

nye EU-regler. Dette har medført, at kravene til revisors rapportering er ændret. 

Revisionspåtegningen for 2016 er som følge af indførelsen af de nye regler ændret væsentligt. Æn-

dringerne vedrører rækkefølgen af påtegningens afsnit, overskrifter og indhold med mere detaljeret 

information om den udførte revision for at tydeliggøre revisors arbejde over for regnskabsbrugerne. Vi 

skal for god ordens skyld oplyse, at der med den nye formulering ikke er sket en ændring i det materi-

elle indhold i ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen og i vores ansvar over for selskabet i forhold 

til tidligere. 

Ændringen medfører også, at kravet om, at vi skal udarbejde den traditionelle revisionsprotokol til 

bestyrelsen, er afskaffet. I revisionsstandarderne er der dog stadig krav om, at vi skal rapportere kon-

klusionerne fra vores revision til virksomhedens øverste ledelse. Denne rapportering har friere ram-

mer. Vores fremadrettede rapportering vedrørende revisionen vil derfor ske i et tilpasset format. 

7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores tiltrædelsesprotokollat af 14. marts 2016 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors 

rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, lige-

som vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf.  

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven kræver imidlertid, at vi gen-

nemlæser ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med 

vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indehol-

der de oplysninger, som i henhold til årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen.  

Vi skal herefter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberet-

ningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal place-

res i umiddelbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 
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8. Erklæring 

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under 

revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

København, den 25. april 2017 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Mogens Michael Henriksen Erik Lynge Skovgaard Jensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 25. april 2017 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 

p3808(moh)-6831(kjm) 
Document in 2102 Revisionsprotkol for året 2015 
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Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 

1. Revision af årsregnskabet 

1.1 Årsregnskabet 

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2016 for Fors Grøn Energi A/S. 

Årsregnskabet udviser følgende: 

2016 2015 
t.kr. t.kr. _______ _______ 

Resultat 69 5 

Aktiver 2.602 2.615 

Egenkapital 2.574 2.505 

1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet 

Baseret på vores revision skal vi fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledelsens 

vurdering af årsregnskabet: 

1.2.1 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategi-

en skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og 

administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. 

Baseret på vores drøftelser med selskabets ledelse og vores kendskab til selskabets aktiviteter og for-

hold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for Fors Grøn Energi 

A/S identificeret følgende regnskabselementer og områder, hvor der kan være særlige risici for væ-

sentlige fejl i årsregnskabet, og som revisionen derfor har været koncentreret om: 

• Indregning og måling af anparterne i Prøvestenens Vindmøllelaug I/S 

1.2.2 Drøftelser med ledelsen om risikoen for besvigelser 

I forbindelse med planlægningen af vores revision har vi forespurgt selskabets ledelse om risikoen for 

besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for besvi-

gelser, og at selskabet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation 

i årsregnskabet, herunder fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug af selska-

bets aktiver. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværen-

de undersøgelser af formodede besvigelser.  
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Af formelle årsager skal vi forespørge bestyrelsen om bestyrelsens kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi tillader os at anse bestyrelsens underskrift 

på nærværende protokollat som værende en positiv bekræftelse på, at bestyrelsen ikke er blevet be-

kendt med sådanne forhold. 

Vi skal i denne forbindelse bemærke, at vi under vores revision ikke har konstateret fejl i årsregnska-

bet som følge af besvigelser.  

1.2.3 Generelle it-kontroller 

Vi har foretaget en overordnet gennemgang af selskabets generelle it-kontroller. Vores gennemgang 

har ikke givet anledning til bemærkninger. 

2. Kommentarer til årsregnskabet 

2.1 Resultatopgørelsen 

Vi har foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster og kontrolleret at indregningen af kapitalan-

dele er korrekt indregnet og præsenteret i resultatopgørelsen, herunder modtaget udbytte. Dette har 

ikke givet anledning til bemærkninger. 

2.2 Balancen 

Balanceposterne er stikprøvevist afstemt til underliggende dokumentation eller analyseret. Indregnin-

gen af aktiver og forpligtelser er vurderet, ligesom vi har vurderet regnskabsmæssige skøn og drøftet 

disse med ledelsen.  

Vi har gennemgået indregningen af kapitalandelene i Prøvestenens Vindmøllelaug I/S. Indregningen 

af anparterne er sket til dagsværdi og udgør pr. 31. december 2016 2.373 t.kr. I regnskabets note 3, 

hvortil vi henviser, specificeres indregningen herunder dagsværdireguleringen der er foretaget i 2016.  

Vores gennemgang af opgørelse af kostpris og værdireguleringen har ikke givet anledning til bemærk-

ninger.  

3. Skatteforhold 

Revisionen er ikke særskilt tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af selskabets fore-

løbige skattepligtige indkomst, men det er vores opfattelse, at alle os bekendte forhold er kommet rig-

tigt til udtryk i den foreløbige indkomstopgørelse. 

Selskabet indgår i en national dansk sambeskatning, hvor Fors Holding A/S er administrationsselskab. 

Administrationsselskabet har ansvaret for at indsende opgørelse af sambeskatningsindkomsten med 
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underliggende bilag til SKAT. Selskabet modtager godtgørelse for skatteværdien af underskud, som 

udnyttes af andre sambeskattede selskaber. 

4. Øvrige oplysninger 

4.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 

over for os vedrørende årsregnskabet for 2016. Der er ikke konstateret fejl i forbindelse med revisio-

nen, som ikke er blevet rettet. 

4.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen 

er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi 

påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. 

4.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver 

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 20. april 2016 har vi udført følgende opgaver for 

selskabet: 

• Assistance med udarbejdelse og opstilling af årsrapport 2016 

• Assistance med udarbejdelse af selvangivelse 2015 og erklæring i denne forbindelse 

Det er aftalt med selskabets ledelse, at vi udarbejder forslag til opgørelse af den skattepligtige ind-

komst for 2016. Det er endvidere aftalt, at vi yder assistance og rådgivning med udfyldelse af selvan-

givelsesblanketterne. Da selvangivelsesblanketterne baseres på oplysninger, der er tilvejebragt af sel-

skabet, påhviler ansvaret for opgørelsen og oplysningernes fuldstændighed alene selskabet. Omfattet 

af de nævnte blanketter er bl.a. blanketter vedrørende kontrollerede transaktioner. 

5. Konklusion på den udførte revision 

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en 

revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller oplysninger om andre forhold.  

5. 1 Ny revisionspåtegning og ny revisorlov 

I 2016 har Folketinget vedtaget en ændring af lovgivningen for revisorer som led i implementering af 

nye EU-regler. Dette har medført, at kravene til revisors rapportering er ændret. 

Revisionspåtegningen for 2016 er som følge af indførelsen af de nye regler ændret væsentligt. Æn-

dringerne vedrører rækkefølgen af påtegningens afsnit, overskrifter og indhold med mere detaljeret 

information om den udførte revision for at tydeliggøre revisors arbejde over for regnskabsbrugerne. Vi 
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skal for god ordens skyld oplyse, at der med den nye formulering ikke er sket en ændring i det materi-

elle indhold i ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen og i vores ansvar over for selskabet i forhold 

til tidligere. 

Ændringen medfører også, at kravet om, at vi skal udarbejde den traditionelle revisionsprotokol til 

bestyrelsen, er afskaffet. I revisionsstandarderne er der dog stadig krav om, at vi skal rapportere kon-

klusionerne fra vores revision til virksomhedens øverste ledelse. Denne rapportering har friere ram-

mer. Vores fremadrettede rapportering vedrørende revisionen vil derfor ske i et tilpasset format. 

6. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores tiltrædelsesprotokollat er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors rapportering samt 

ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbefaler, at 

eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf. 

7. Erklæring 

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under 

revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

København, den 25. april 2017 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Mogens Michael Henriksen Erik Lynge Skovgaard Jensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 25. april 2017 

Bestyrelse  

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

Formand 

3808(moh)-6831(kjm) 
Document in 2111 Protokol 2015 
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Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 

1. Revision af årsregnskabet 

1.1 Årsregnskabet 

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2016 for Fors Spildevand Holbæk 

A/S. Årsregnskabet udviser følgende: 

2016 2015 
t.kr. t. kr. _______ _______ 

Resultat (underskud) 12.200 2.689 

Aktiver 1.546.551 1.510.562 

Egenkapital 1.137.880 1.125.896 

1.2 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategi-

en skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og 

administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. 

Baseret på vores drøftelser med selskabets ledelse og vores kendskab til selskabets aktiviteter og for-

hold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for Fors Spildevand 

Holbæk A/S identificeret følgende regnskabselementer og områder, hvor der kan være særlige risici 

for væsentlige fejl i årsregnskabet, og som revisionen derfor har været koncentreret om: 

• Materielle anlægsaktiver, herunder tilgange og anlæg under udførelse 

• Koncernmellemværender, herunder transaktioner med nærtstående parter 

• Omsætning, herunder periodisering af afregninger 

• Reguleringsmæssige forhold 

• Økonomi- og afregningssystem. 

På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens omfang vil 

derfor være mindre.  

1.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller 

Revisionen har endvidere omfattet en vurdering af, om selskabets rapporteringssystemer, forretnings-

gange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrek-

te, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 
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Vi har vurderet selskabets forretningsgange og interne kontroller, herunder særligt inden for følgende 

risikofyldte områder: 

• Omkostningsregistrering og godkendelsesprocedurer, herunder betalingsprocedurer 

• Registrering af omsætning samt opfølgning på udeståender 

• Generelle it-kontroller 

• Forretningsgange omkring kontrakter med FORS A/S samt afregning hermed 

• Projektstyring 

1.3.1 Drøftelser med direktion og bestyrelse om risikoen for besvigelser 

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt selskabets direktion om risikoen for 

besvigelser. Direktionen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for 

besvigelser, og at selskabet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlin-

formation i årsregnskabet, herunder fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug 

af selskabets aktiver. Direktionen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.  

Af formelle årsager skal vi forespørge bestyrelsen om bestyrelsens kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi tillader os at anse bestyrelsens underskrift 

på nærværende protokollat som værende en positiv bekræftelse på, at bestyrelsen ikke er blevet be-

kendt med sådanne forhold. 

Vi skal bemærke, at vi under vores revision ikke har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af be-

svigelser.  

2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet 

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledel-

sens vurdering af årsregnskabet: 

2.1 Rapportering til direktionen 

Vi har uddybet resultatet af vores løbende revision i årets løb i et management letter til direktionen, 

der indeholder vores detaljerede kommentarer til den udførte revision. Management letter indeholder 

følgende hovedafsnit: 

• Nedskrevne forretningsgangsbeskrivelser og interne kontroller 

• Adgangsrettigheder til bank- og økonomisystem samt forbrugsafregningssystemer 

• Forbrugsafregning – afstemning samt rykning for overforfaldne saldi (KMD-FAS) 

• Afregning af ydelser mellem selskaber og afstemning af mellemværender 

• Styring af anlægsprojekter 
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Ingen af disse afsnit har givet anledning til væsentlige bemærkninger, som bør gengives i protokollen 

udover følgende. 

Selskabet har, som en konsekvens af fusionen i 2015 og 2016, haft fokus på at tilpasse og ensrette 

forretningsgange og interne kontroller samt tilpasse anvendelsen af flere økonomisystemer og afreg-

ningssystemer. Dette har betydet, at der i årets løb er anvendt en del ressourcer herpå samtidigt med at 

de daglige rutiner har skullet passes. Selskabet har også som en konsekvens af de øgede arbejdsopga-

ver styrket økonomifunktionen med yderligere ressourcer. 

Ved opstarten af statusrevisionen konstaterede vi, at regnskabsmaterialet til brug for revisionen af 

årsregnskabet 2016, på en række væsentlige områder ikke i alle tilfældet var udarbejdet eller forelå 

som aftalt. Vi har efter aftale med selskabets daglige økonomiledelse assisteret med koordineringen og 

opfølgning omkring fremskaffelse og kvalitetssikring af dokumentation samt afstemningsarbejder. Det 

skal anføres, at der ikke er fundet væsentlige fejl i denne forbindelse. 

Vi har drøftet forholdet med selskabets daglige økonomiledelse, som har oplyst, at der iværksættes 

tiltag der sikre, at materiale der dokumentere regnskabet for 2017 vil foreligge som aftalt når revisio-

nen af årsregnskabet for 2017 påbegyndes. Endvidere har vi fået oplyst, at der iværksættes tiltag hvor-

efter det kontrolleres at afstemninger etc. på alle væsentlige regnskabsposter udarbejdes periodisk som 

fastlagt i koncernen forretningsgange. Vi er enige i dette tiltag og vil følge op herpå ved 2017-

revisionen. 

2.2 Forretningsgange og interne kontroller 

Vi har under vores revision konstateret, at koncernen har forretningsgange og interne kontroller på 

væsentlige områder.  

Vi skal anbefale, at forretningsgange løbende vurderes og ajourføres og eventuelt præciseres der, hvor 

der måtte være behov herfor jf. omtalen ovenfor.  

2.2.2 Generelle it-kontroller 

Vi har foretaget en overordnet gennemgang af selskabets generelle it-kontroller. Vores gennemgang 

har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.  

Vi har dog konstateret, at omfanget at brugere med rettigheder til adgang til selskabets finanssystem 

med fordel kan begrænses i forhold til de enkelte brugeres daglige behov. Vi har fået oplyst, at selska-

bet daglige ledelse i forbindelse med sammenlægning af tidligere tre finanssystemer til en samlet ad-

ministration og et finanssystem vil gennemgå de enkeltes brugerrettigheder og tilpasse disse deres 
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aktuelle behov. Vi har fået oplyst at dette forventes gennemført i 2017. Vi vil følge op herpå i forbin-

delse med revisionen i 2017. 

Fra selskabets serviceleverandør af afregningssystemet, KMD, har vi indhentet en særskilt erklæring 

omkring de generelle it-kontroller. Denne erklæring indeholder ikke kritiske bemærkninger. 

2.3 Aftaler om drift og administration af selskabet 

Som følge af at der ikke er ansatte i selskabet ud over direktionen, har selskabet indgået aftale med 

Fors A/S om udførelse af administrations-, drifts- og anlægsopgaver. Fors A/S forestår således i hen-

hold til aftale alle selskabets funktioner. 

Til brug for faktureringsgrundlaget mellem selskabet og Fors A/S er der således i 2016 udarbejdet 

udkast til kontrakt, der dækker de opgaver, serviceselskabet har løst for selskabet i 2016 baseret på den 

nye afregningsmodel for Fors-koncernen. Kontraktudkast er blevet endelige d. 18. april 2017. 

2.4 Usikkerhed ved indregning og måling 

2.4.1 Skattemæssige indgangsværdier 

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for 

opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort 

til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKAT’s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, 

som fører til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemæssige grundlag for 

anlægsaktiver reduceret de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne med 2.272 mio.kr. Selskabet 

har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKAT’s afgørelse til Landsskatteretten.  

I 4 principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, 

men kritiserede SKAT’s konkrete anvendelse af modellen. 

Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, da 

ledelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med 

SKAT’s ansættelser, herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at 

selskabet for nærværende ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for selskabet i form 

af en øget udskudt skat på 146 mio.kr., der – alt andet lige – over tid kan betyde en skattebetaling af 

samme størrelse. 
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Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte 

skatter skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse.  

2.4.2 Egenkapital (forbrugereje) 

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke en myndighedsafgørelse om, hvorvidt en del af selskabets 

egenkapital er forbrugereje (forbrugerkapital), og hvorvidt den resterende egenkapital giver mulighed 

for og ret til et afkast til ejerne, således som dette er tilfældet på el- og varmeområdet. En eventuel 

forbrugerkapital er derfor indeholdt i selskabets egenkapital. 

Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som følge af de sær-

lige forhold, der gør sig gældende for takstfastsættelse i forsyningsvirksomheder. Der er som ud-

gangspunkt tale om en regulatorisk opgjort egenkapital, som ikke er udtryk for en udlodningsmulig-

hed.  

Som nævnt ovenfor er anlægsaktiverne endvidere værdiansat ud fra en vurdering af, i hvilket omfang 

de kan indregnes i taksterne, hvilket ikke nødvendigvis også er udtryk for en salgsværdi, og dermed 

også, at egenkapitalen ikke nødvendigvis er udtryk for en salgsværdi af virksomheden.  

Baseret på vores fortolkning af vandforsyningsloven og årsregnskabsloven er vi enige i opgørelsen af 

den regnskabsmæssige egenkapital i årsregnskabet, den måde egenkapitalen præsenteres på, og den 

omtale der er i årsregnskabet under egenkapital. 

2.5 Særlig lovgivning 

2.5.1 Over-/underdækning 

Selskabet modtager årligt et prisloft, som giver rammerne for de takster, som kan opkræves hos for-

brugerne. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet skal der foretages en opgørelse af, om prislof-

tet er overholdt, eller om der foreligger en forpligtelse til at foretage en tilbagebetaling til forbrugerne, 

eller om der mulighed for at foretage en yderligere opkrævning. 

Ultimo 2016 er der foretaget en opgørelse af dels over-/underdækning for 2016 dels foretaget en vur-

dering af tidligere års indregnet over-/underdækning til opkrævning i efterfølgende år. På baggrund 

heraf er der ultimo 2016 indregnet en samlet over-/underdækning på 0 t.kr. i balancen, jf. note 9 i års-

regnskabet 

I årsregnskabet for 2016 er der indregnet en underdækning i resultatopgørelsen på 13.883 t.kr. jf. års-

regnskabets note 2., som er forskellen mellem over-/underdækning primo og ultimo året.  

Over/underdækningen fra tidligere og indeværende år er indregnet ud fra de forudsætninger som sel-

skabet har lagt til grund for sin takstfastsættelse i 10 årsbudgetterne og opkrævning af 

over/underdækningen i forhold til forventningerne til kommende års prislofter. I det omfang der alene 
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opkræves indtægter i forhold til eller under prisloftet, er der ikke indregnet underdækning i det denne 

således ikke forventes opkrævet.  

På baggrund af vores gennemgang af forudsætninger for selskabets budgetter og prisfastsættelse m.m. 

er vi enige i den regnskabsmæssige behandling heraf. 

2.5.2 Ny økonomisk regulering med virkning fra 2017 

I forbindelse med udmøntning af vandsektorforliget er der i 2016 vedtaget nye regler for opgørelse af 

vandselskabernes økonomiske rammer, som er gældende fra og med 2017.  

De nye regler stiller særlige krav til selskabernes langsigtede økonomiske styring af især finansiering 

af investeringer og likviditet i form af eventuel lånoptagelse og tilbagebetaling heraf sammen med 

afvikling af tidligere års lånoptagelse indenfor den økonomiske ramme som selskabets skal drives 

under i de kommende år. Dette stiller bl.a. krav til selskabets langsigtede drifts- og likviditetsbudgette-

ring i forhold til takstfastsættelsen m.m. 

Vi skal derfor anbefale, at selskabet løbende vurdere hvorvidt der er den fornødne sammenhæng mel-

lem nettoindtægter fra den løbende drift og selskabets likviditet og finansiering i forhold til den beslut-

tede og mulige takstfastsættelse for 2017 og kommende år. 

2.5.3 Indrapporteringer til Forsyningssekretariatet 

Vi har foretaget kontrol af, at selskabet har foretaget de nødvendige indrapporteringer til Forsynings-

sekretariatet. Indrapporteringerne omfatter følgende: 

• Indrapportering til prisloft for kommende år 

• Indberetning til kommune om eventuel udlodning af midler for det forgangne år 

• Redegørelse for tilknyttede aktiviteter for det forgangne år 

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

3. Kommentarer til årsregnskabet 

3.1 Resultatopgørelsen 

3.1.1 Nettoomsætning 

Nettoomsætning af vand er afstemt til FAS-registreringer samt sandsynliggjort i forhold til afledt spil-

devandsmængde. 
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3.2 Balancen 

3.2.1 Materielle anlægsaktiver 

Vi har stikprøvevist gennemgået årets tilgange og efteregnet årets afskrivninger, uden at dette har gi-

vet anledning til bemærkninger. 

3.2.2 Tilgodehavender fra salg 

Vi har stikprøvevist gennemgået hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer, og vi er enige i den 

regnskabsmæssige hensættelse pr. 31. december 2016. 

4. Skatte- og momsmæssige forhold 

4.1 Aktuel skat 

Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 er foreløbigt opgjort til et underskud på 

12.864 t.kr. Skatten heraf er en indtægt på 2.830 tkr., der indregnes som sambeskatningsbidrag, idet 

underskud modregnes i andre koncernselskabers positive indkomst.  

Selskabet indgår i en national dansk sambeskatning, hvor Fors Holding A/S er administrationsselskab. 

Administrationsselskabet har ansvaret for at indsende opgørelse af sambeskatningsindkomsten med 

underliggende bilag til SKAT. Selskabet modtager godtgørelse for skatteværdien af underskud, som 

udnyttes af andre sambeskattede selskaber. 

Revisionen er ikke særskilt tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af selskabets fore-

løbige skattepligtige indkomst, men det er vores opfattelse, at alle os bekendte forhold er kommet rig-

tigt til udtryk i den foreløbige indkomstopgørelse.  

4.2 Udskudt skat 

Udskudt skat pr. 31. december 2016 udgør en hensættelse på 19.277 t.kr. 

Som følge af at SKAT har nedsat de skattemæssige indgangsværdier, opstår der en udskudt skat sva-

rende til skatten af forskelsværdien mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi 

af selskabets anlægsaktiver. Selskabets ledelse har valgt ikke at afsætte udskudt skat af denne forskel, 

idet der er usikkerhed om, i hvilket omfang den udskudt skat reelt vil blive udløst, ligesom der er sel-

skabets opfattelse, at selskabet vil få medhold i den anlagte klagesag. Endvidere skal det tages i be-

tragtning, at såfremt den udskudte skat vil blive udløst i større eller mindre omfang, vil den aktuelle 

skat kunne indregnes i priserne og dermed ikke påvirke selskabets økonomiske stilling eller resultat. 

Vi er enige i denne vurdering. 

Vi er enige i de anlagte forudsætninger og dermed den foretagne indregning af udskudt skat i koncer-

nen på baggrund af de oprindelige POLKA-værdier. Som følge af den usikkerhed, der er forbundet 

med SKATs holdning til skattemæssig indgangsværdi og den beløbsmæssige indvirkning af en anden 
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opfattelse fra SKATs side, har vi fundet det nødvendigt at medtage en supplerende oplysning herom i 

vores revisionspåtegning på årsregnskabet.  

4.3 Koncerninterne afregningspriser

Vi har med ledelsen drøftet de danske skattemyndigheders opmærksomhed på afregningspriser mel-

lem interne forbundne parter, herunder krav i dansk lovgivning om at dokumentere vilkårene for sam-

handel. 

Der skal i selvangivelsen for 2016 gives oplysning om art og omfang af transaktioner med danske 

koncernforbundne selskaber. Der skal også udfærdiges og opbevares dokumentation for, at transaktio-

ner med danske koncernforbundne selskaber sker på markedsvilkår. Skattemyndighederne har udar-

bejdet en bekendtgørelse, som beskriver kravene til den lovpligtige dokumentation.  

Hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger, kan skattemyndighederne foretage en skønsmæs-

sig ansættelse af den skattepligtige indkomst, hvorfor vi anbefaler, at dette dokumentationsarbejde 

opprioriteres, idet det er forbundet med straf, hvis dette ikke foreligger. 

Det er vores opfattelse, baseret på drøftelse med selskabets ledelse, at der er udarbejdet transfer  

pricing-dokumentation, der opfylder lovgivningens krav.  

5. Øvrige oplysninger 

5.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 

over for os vedrørende årsregnskabet for 2016.  

Alle fejl konstateret under revisionen er rettet.  

5.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen 

er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi 

påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven.  

5.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver 

Siden vores revisionsprotokollat af 20. april 2016 har vi udført følgende opgaver for selskabet: 

• Regnskabsmæssige assistance jf. omtale i afsnit 2.1 samt assistance med udarbejdelse og opstil-

ling af årsrapport 2016 

• Udarbejdelse af selvangivelse for 2015 og erklæring i denne forbindelse 
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• Erklæring om vandselskabers udlodning for det forgange år 

• Erklæring i forbindelse med indberetning til prisloft 2018 

Det er aftalt med selskabets ledelse, at vi udarbejder forslag til opgørelse af den skattepligtige ind-

komst for 2016. Det er endvidere aftalt, at vi yder assistance og rådgivning med udfyldelse af selvan-

givelsesblanketterne. Da selvangivelsesblanketterne baseres på oplysninger, der er tilvejebragt af sel-

skabet, påhviler ansvaret for opgørelsen og oplysningernes fuldstændighed alene selskabet. Omfattet 

af de nævnte blanketter er bl.a. blanketter vedrørende kontrollerede transaktioner. 

5.4 Forsikringsforhold 

Vores revision har ikke omfattet selskabets forsikringsforhold. Vi har konstateret, at selskabet én gang 

årligt gennemgår den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -mægleren med hen-

blik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsikringer er 

tilstrækkelig, og om selskabet eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder. 

Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt direktionen bekræfte, at der er tegnet de forsik-

ringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække selskabets eventuelle 

skadessituationer.   

6. Konklusion på den udførte revision 

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en 

revisionspåtegning uden forbehold, men med en fremhævelse vedrørende den i note 1 til årsregnskabet 

omtalte usikkerhed vedrørende skattemæssige indgangsværdier. 

6. 1 Ny revisionspåtegning og ny revisorlov 

I 2016 har Folketinget vedtaget en ændring af lovgivningen for revisorer som led i implementering af 

nye EU-regler. Dette har medført, at kravene til revisors rapportering er ændret. 

Revisionspåtegningen for 2016 er som følge af indførelsen af de nye regler ændret væsentligt. Æn-

dringerne vedrører rækkefølgen af påtegningens afsnit, overskrifter og indhold med mere detaljeret 

information om den udførte revision for at tydeliggøre revisors arbejde over for regnskabsbrugerne. Vi 

skal for god ordens skyld oplyse, at der med den nye formulering ikke er sket en ændring i det materi-

elle indhold i ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen og i vores ansvar over for selskabet i forhold 

til tidligere. 

Ændringen medfører også, at kravet om, at vi skal udarbejde den traditionelle revisionsprotokol til 

bestyrelsen, er afskaffet. I revisionsstandarderne er der dog stadig krav om, at vi skal rapportere kon-

klusionerne fra vores revision til virksomhedens øverste ledelse. Denne rapportering har friere ram-

mer. Vores fremadrettede rapportering vedrørende revisionen vil derfor ske i et tilpasset format.
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7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores tiltrædelsesprotokollat af 14. marts 2016 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors 

rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, lige-

som vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf.  

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven kræver imidlertid, at vi gen-

nemlæser ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med 

vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indehol-

der de oplysninger, som i henhold til årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen.  

Vi skal herefter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberet-

ningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal place-

res i umiddelbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 

8. Erklæring 

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under 

revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

København, den 25. april 2017 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Mogens Michael Henriksen Erik Lynge Skovgaard Jensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 25. april 2017  

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 
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Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 

1. Revision af årsregnskabet 

1.1 Årsregnskabet 

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2016 for Fors Spildevand Lejre 

A/S. Årsregnskabet udviser følgende: 

2016 2015 
t.kr. t.kr. _______ _______ 

Resultat (17.744) 2.720  

Aktiver 1.074.992 1.073.639 

Egenkapital 1.021.254 1.038.998 

1.2 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategi-

en skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og 

administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. 

Baseret på vores drøftelser med selskabets ledelse og vores kendskab til selskabets aktiviteter og for-

hold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for Fors Spildevand 

Lejre A/S identificeret følgende regnskabselementer og områder, hvor der kan være særlige risici for 

væsentlige fejl i årsregnskabet, og som revisionen derfor har været koncentreret om: 

• Materielle anlægsaktiver, herunder tilgange og anlæg under udførelse 

• Koncernmellemværender, herunder transaktioner med nærtstående parter 

• Omsætning, herunder periodisering af afregninger 

• Reguleringsmæssige forhold 

• Økonomi- og afregningssystem 

På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens omfang vil 

derfor være mindre.  

1.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller 

Revisionen har endvidere omfattet en vurdering af, om selskabets rapporteringssystemer, forretnings-

gange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrek-

te, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 
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Vi har vurderet selskabets forretningsgange og interne kontroller, herunder særligt inden for følgende 

risikofyldte områder: 

• Omkostningsregistrering og godkendelsesprocedurer herunder betalingsprocedurer 

• Registrering af omsætning samt opfølgning på udeståender 

• Generelle it-kontroller 

• Forretningsgange omkring kontrakter med Fors A/S samt afregning hermed 

• Projektstyring 

1.3.1 Drøftelser med direktion og bestyrelse om risikoen for besvigelser 

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt selskabets direktion om risikoen for 

besvigelser. Direktionen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for 

besvigelser, og at selskabet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlin-

formation i årsregnskabet, herunder fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug 

af selskabets aktiver. Direktionen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.  

Af formelle årsager skal vi forespørge bestyrelsen om bestyrelsens kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi tillader os at anse bestyrelsens underskrift 

på nærværende protokollat som værende en positiv bekræftelse på, at bestyrelsen ikke er blevet be-

kendt med sådanne forhold. 

Vi er i forbindelse med vores vurdering af selskabets forretningsgange og interne kontroller ikke ble-

vet opmærksom på særlige risikofaktorer, som indikerer en forøget risiko for besvigelser på betalings-

området, hvorfor vi i overensstemmelse med god revisionsskik ikke har pligt til at foretage uanmeldt 

beholdningseftersyn. 

Vi skal i denne forbindelse bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnska-

bet som følge af besvigelser.

2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet 

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledel-

sens vurdering af årsregnskabet: 

2.1 Rapportering til direktionen 

Vi har uddybet resultatet af vores løbende revision i årets løb i et management letter til direktionen, 

der indeholder vores detaljerede kommentarer til den udførte revision. Management letter indeholder 

følgende hovedafsnit: 

• Nedskrevne forretningsgangsbeskrivelser og interne kontroller 
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• Adgangsrettigheder til bank- og økonomisystem samt forbrugsafregningssystemer 

• Forbrugsafregning – afstemning samt rykning for overforfaldne saldi (KMD-FAS) 

• Afregning af ydelser mellem selskaber og afstemning af mellemværender 

• Styring af anlægsprojekter 

Ingen af disse afsnit har givet anledning til væsentlige bemærkninger, som bør gengives i protokollen 

udover følgende. 

Selskabet har, som en konsekvens af fusionen i 2015 og 2016, haft fokus på at tilpasse og ensrette 

forretningsgange og interne kontroller samt tilpasse anvendelsen af flere økonomisystemer og afreg-

ningssystemer. Dette har betydet, at der i årets løb er anvendt en del ressourcer herpå samtidigt med at 

de daglige rutiner har skullet passes. Selskabet har også som en konsekvens af de øgede arbejdsopga-

ver styrket økonomifunktionen med yderligere ressourcer. 

Ved opstarten af statusrevisionen konstaterede vi, at regnskabsmaterialet til brug for revisionen af 

årsregnskabet 2016, på en række væsentlige områder ikke i alle tilfældet var udarbejdet eller forelå 

som aftalt. Vi har efter aftale med selskabets daglige økonomiledelse assisteret med koordineringen og 

opfølgning omkring fremskaffelse og kvalitetssikring af dokumentation samt afstemningsarbejder. Det 

skal anføres, at der ikke er fundet væsentlige fejl i denne forbindelse. 

Vi har drøftet forholdet med selskabets daglige økonomiledelse, som har oplyst, at der iværksættes 

tiltag der sikre, at materiale der dokumentere regnskabet for 2017 vil foreligge som aftalt når revisio-

nen af årsregnskabet for 2017 påbegyndes. Endvidere har vi fået oplyst, at der iværksættes tiltag hvor-

efter det kontrolleres at afstemninger etc. på alle væsentlige regnskabsposter udarbejdes periodisk som 

fastlagt i koncernen forretningsgange. Vi er enige i dette tiltag og vil følge op herpå ved 2017-

revisionen. 

2.2 Forretningsgange og interne kontroller 

Vi har under vores revision konstateret, at koncernen har forretningsgange og interne kontroller på 

væsentlige områder. Koncernen har endvidere færdiggjort en detaljeret indkøbspolitik, hvilket vil 

medvirke til at øge kontrolniveauet. 

Vi skal anbefale, at beskrivelserne løbende vurderes og ajourføres og eventuelt præciseres der, hvor 

der måtte være behov herfor, jf. også kommentaren ovenfor.  

2.2.2 Generelle it-kontroller 

Vi har foretaget en overordnet gennemgang af selskabets generelle it-kontroller. Vores gennemgang 

har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 
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Vi har dog konstateret, at omfanget at brugere med rettigheder til adgang til selskabets finanssystem 

med fordel kan begrænses i forhold til de enkelte brugeres daglige behov. Vi har fået oplyst, at selska-

bet daglige ledelse i forbindelse med sammenlægning af tidligere tre finanssystemer til en samlet ad-

ministration og et finanssystem vil gennemgå de enkeltes brugerrettigheder og tilpasse disse deres 

aktuelle behov. Vi har fået oplyst at dette forventes gennemført i 2017. Vi vil følge op herpå i forbin-

delse med revisionen i 2017. 

Fra selskabets serviceleverandør af afregningssystemet, KMD, har vi indhentet en særskilt erklæring 

omkring de generelle it-kontroller. Denne erklæring indeholder ikke kritiske bemærkninger. 

2.3 Aftaler om drift og administration af selskabet 

Som følge af at der ikke er ansatte i selskabet ud over direktionen, har selskabet indgået aftale med 

Fors A/S om udførelse af administrations-, drifts- og anlægsopgaver. Fors A/S forestår således i hen-

hold til aftale alle selskabets funktioner. 

Til brug for faktureringsgrundlaget mellem selskabet og Fors A/S er der således i 2016 udarbejdet 

udkast til kontrakt, der dækker de opgaver, serviceselskabet har løst for selskabet i 2016 baseret på den 

nye afregningsmodel for Fors-koncernen. Kontraktudkast er blevet endelige d. 18. april 2017. 

2.4 Usikkerhed ved indregning og måling 

2.4.1 Skattemæssige indgangsværdier 

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for 

opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort 

til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKAT’s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, 

som fører til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemæssige grundlag for 

anlægsaktiver reduceret de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne med 957 mio.kr. Selskabet har 

på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKAT’s afgørelse til Landsskatteretten.  

I 4 principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, 

men kritiserede SKAT’s konkrete anvendelse af modellen. 

Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, da 

ledelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med 

SKAT’s ansættelser, herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at 

selskabet for nærværende ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 
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Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for selskabet i form 

af en øget udskudt skat på 211 mio.kr., der – alt andet lige – over tid kan betyde en skattebetaling af 

samme størrelse. 

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte 

skatter skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse.  

2.4.2 Egenkapital (forbrugereje) 

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke en myndighedsafgørelse om, hvorvidt en del af selskaber-

nes egenkapital er forbrugereje (forbrugerkapital), og hvorvidt resterende egenkapital giver mulighed 

og ret til et afkast til ejerne, således som dette er tilfældet på el- og varmeområdet. En eventuel forbru-

gerkapital er derfor indeholdt i selskabernes egenkapital. 

Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som følge af de sær-

lige forhold, der gør sig gældende for takstfastsættelse i forsyningsvirksomheder. Der er som ud-

gangspunkt tale om en regulatorisk opgjort egenkapital, som ikke er udtryk for en udlodningsmulig-

hed.  

Som nævnt ovenfor, er anlægsaktiverne endvidere værdiansat ud fra en vurdering af, i hvilket omfang 

de kan indregnes i taksterne, hvilket ikke nødvendigvis også er udtryk for en salgsværdi og dermed 

også, at egenkapitalen ikke nødvendigvis er udtryk for en salgsværdi af virksomheden.  

Baseret på vores fortolkning af vandforsyningsloven og årsregnskabsloven er vi enige i opgørelsen af 

den regnskabsmæssige egenkapital i årsregnskabet, den måde egenkapitalen præsenteres på og den 

omtale, der er i årsregnskabet under egenkapital. 

2.5 Særlig lovgivning 

2.5.1 Over-/underdækning 

Selskabet modtager årligt et prisloft, som giver rammerne for de takster, som kan opkræves hos for-

brugerne. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet skal der foretages en opgørelse af, om prislof-

tet er overholdt, eller om der foreligger en forpligtelse til at foretage en tilbagebetaling til forbrugerne, 

eller om der mulighed for at foretage en yderligere opkrævning. 

Ultimo 2016 er der foretaget en opgørelse af dels over-/underdækning for 2016 dels foretaget en vur-

dering af tidligere års indregnet over-/underdækning til opkrævning i efterfølgende år. På baggrund 

heraf er der ultimo 2016 indregnet en samlet over-/underdækning i balancen på 14.867 t.kr, jf. note 12 

i årsregnskabet 

I årsregnskabet for 2016 er der indregnet en underdækning på (14.590) t.kr. i resultatopgørelsen jf. 

årsregnskabets note 2.  

Punkt 29, Bilag 5: Bilag 29.6 -Fors Spildevand Lejre Revisionsprotokol til
årsregnskabet 2016.pdf



Deloitte 109

Over/underdækningen fra tidligere og indeværende år er indregnet ud fra de forudsætninger som sel-

skabet har lagt til grund for sin takstfastsættelse i 10 årsbudgetterne og opkrævning af 

over/underdækningen i forhold til forventningerne til kommende års prislofter. I det omfang der alene 

opkræves indtægter i forhold til eller under prisloftet, er der ikke indregnet underdækning i det denne 

således ikke forventes opkrævet.  

På baggrund af vores gennemgang af forudsætninger for selskabets budgetter og prisfastsættelse m.m. 

er vi enige i den regnskabsmæssige behandling heraf. 

2.5.2 Ny økonomisk regulering med virkning fra 2017 

I forbindelse med udmøntning af vandsektorforliget er der i 2016 vedtaget nye regler for opgørelse af 

vandselskabernes økonomiske rammer, som er gældende fra og med 2017.  

De nye regler stiller særlige krav til selskabernes langsigtede økonomiske styring af især finansiering 

af investeringer og likviditet i form af eventuel lånoptagelse og tilbagebetaling heraf sammen med 

afvikling af tidligere års lånoptagelse indenfor den økonomiske ramme som selskabets skal drives 

under i de kommende år. Dette stiller bl.a. krav til selskabets langsigtede drifts- og likviditetsbudgette-

ring i forhold til takstfastsættelsen m.m. 

Vi skal derfor anbefale, at selskabet løbende vurdere hvorvidt der er den fornødne sammenhæng mel-

lem nettoindtægter fra den løbende drift og selskabets likviditet og finansiering i forhold til den beslut-

tede og mulige takstfastsættelse for 2017 og kommende år. 

2.5.3 Indrapporteringer til Forsyningssekretariatet 

Vi har foretaget kontrol af, at selskabet har foretaget de nødvendige indrapporteringer til Forsynings-

sekretariatet. Indrapporteringerne omfatter følgende: 

• Indrapportering til prisloft for kommende år 

• Indberetning til kommune om eventuel udlodning af midler for det forgangne år 

• Redegørelse for tilknyttede aktiviteter for det forgangne år 

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

3. Kommentarer til årsregnskabet 

3.1 Resultatopgørelsen 

3.1.1 Nettoomsætning 

Nettoomsætning af vand er afstemt til FAS-registreringer samt sandsynliggjort i forhold til indkøbte 

og indvundne mængder. I forbindelse med sandsynliggørelsen har selskabet konstateret en mindre 
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afvigelse mellem bogført omsætning og sandsynliggjort omsætning på XXX t.kr. svarende til X,X % 

af variable omsætning og som ikke har kunnet årsagsforklares, men vurderes at henføres til konverte-

ringen i efteråret 2016 fra SonWin til FAS. Vi har fået oplyst, at der i 2017 implementeres procedurer, 

som løbende sikrer at eventuelle afvigelser undersøges nærmere herunder årsagsklares. Vi er enige i 

dette tiltag. Herudover har vores gennemgang ikke givet anledning til bemærkninger. 

3.2 Balancen 

3.2.1 Materielle anlægsaktiver 

Vi har stikprøvevis gennemgået årets tilgange og efteregnet årets afskrivninger, uden at dette har givet 

anledning til bemærkninger. 

3.2.2 Tilgodehavender fra salg 

Vi har stikprøvevis gennemgået hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer og er enige i den regn-

skabsmæssige hensættelse pr. 31. december 2016. 

Selskabet har i 2016 realiseret et tab på 2.190 t.kr. på en debitor, som kan henføres til før selskabets 

stiftelse og hvor selskabets aktivitet var en del af Lejre Kommune. Af tabet vurderer selskabets ledelse 

at 438 t.kr. vedrører moms og som kan refunderes af SKAT.  

Selskabet er ifølge det oplyste i dialog med Lejre Kommune om at modtage kopier af de fakturerer der 

udgør tabet inkl. moms således at selskabet kan få refundere momsen vedrørende tabet. På dette 

grundlag har selskabet valgt at indregne tabet ekskl. moms. Det skal anføres, at der pr. 1. januar 2016 

var hensat til tabet inkl. moms hvorfor indregningen af det realiserede tab har en positiv indvirkning 

på årets resultat på 438 t.kr. svarende til momsen. 

Vores gennemgang af den regnskabsmæssige indregning af det realiserede tab har ikke givet anled-

ning til bemærkninger. 

4. Skatteforhold 

4.1 Aktuel skat 

Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 er foreløbigt opgjort til (8.063) t.kr. Selska-

bet modtager et sambeskatningsbidrag på 1.774 t.kr. som er indregnet som tilgodehavende selskabs-

skat pr. 31. december 2016. Sambeskatningsbidraget vil i 2017 blive afregnet med sambeskattede sel-

skaber. 

Selskabet indgår i en national dansk sambeskatning, hvor Fors Holding A/S er administrationsselskab. 

Administrationsselskabet har ansvaret for at indsende opgørelse af sambeskatningsindkomsten med 
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underliggende bilag til SKAT. Selskabet modtager godtgørelse for skatteværdien af underskud, som 

udnyttes af andre sambeskattede selskaber. 

Revisionen er ikke særskilt tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af selskabets fore-

løbige skattepligtige indkomst, men det er vores opfattelse, at alle os bekendte forhold er kommet rig-

tigt til udtryk i den foreløbige indkomstopgørelse.  

4.2 Udskudt skat 

Udskudt skat pr. 31. december 2016 udgør et aktiv på 5.579 t.kr. 

Som følge af at SKAT har nedsat de skattemæssige indgangsværdier, opstår der en udskudt skat sva-

rende til skatten af forskelsværdien mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi 

af selskabets anlægsaktiver. Selskabets ledelse har valgt ikke at afsætte udskudt skat af denne forskel 

idet der er usikkerhed om, i hvilket omfang den udskudt skat reelt vil blive udløst, ligesom der er sel-

skabets opfattelse, at selskabet vil få medhold i den anlagte klagesag. Endvidere skal det tages i be-

tragtning, at såfremt den udskudte skat vil blive udløst i større eller mindre omfang, vil den aktuelle 

skat kunne indregnes i priserne og dermed ikke påvirke selskabets økonomiske stilling eller resultat. 

Vi er enige i denne vurdering. 

Vi er enige i de anlagte forudsætninger og dermed den foretagne indregning af udskudt skat i koncer-

nen på baggrund af POLKA-værdier. Som følge af den usikkerhed, der er forbundet med SKATs 

holdning til skattemæssig indgangsværdi og den beløbsmæssige indvirkning af en anden opfattelse fra 

SKATs side, har vi fundet det nødvendigt at medtage en supplerende oplysning herom i vores revisi-

onspåtegning på årsregnskabet.  

4.3 Koncerninterne afregningspriser 

Vi har med ledelsen drøftet de danske skattemyndigheders opmærksomhed på afregningspriser mel-

lem interne forbundne parter, herunder krav i dansk lovgivning om at dokumentere vilkårene for sam-

handel. 

Der skal i selvangivelsen for 2016 gives oplysning om art og omfang af transaktioner med danske 

interne forbundne selskaber, når disse overstiger visse grænseværdier. Der skal også, når selskabets 

omsætning og balancesum overstiger visse grænseværdier, udfærdiges og opbevares dokumentation 

for, at transaktioner med danske interne forbundne selskaber sker på markedsvilkår. Skattemyndighe-

derne har udarbejdet en bekendtgørelse, som beskriver kravene til den lovpligtige dokumentation. 

Hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger, kan skattemyndighederne foretage en skønsmæs-

sig ansættelse af den skattepligtige indkomst, hvorfor vi anbefaler, at dette dokumentationsarbejde 

opprioriteres, idet det er forbundet med straf, såfremt dette ikke foreligger. 
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Det er vores opfattelse baseret på drøftelse med selskabets ledelse, at der er udarbejdet transfer pri-

cing-dokumentation, der opfylder lovgivningens krav.  

5. Øvrige oplysninger 

5.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 

over for os vedrørende årsregnskabet for 2016. 

Alle fejl konstateret under revisionen er rettet.

5.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen 

er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi 

påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. 

5.3 Rådgivningsopgaver 

Siden vores revisionsprotokollat af 20. april 2016 har vi udført følgende opgaver for selskabet: 

• Regnskabsmæssige assistance jf. omtale i afsnit 2.1 samt assistance med udarbejdelse og opstil-

ling af årsrapport 2016 

• Udarbejdelse af selvangivelse for 2015 og erklæring i denne forbindelse 

• Erklæring om vandselskabers udlodning 2016 

• Erklæring i forbindelse med indberetning til prisloft 2018 

Det er aftalt med selskabets ledelse, at vi udarbejder forslag til opgørelse af den skattepligtige ind-

komst for 2016. Det er endvidere aftalt, at vi yder assistance og rådgivning med udfyldelse af selvan-

givelsesblanketterne. Da selvangivelsesblanketterne baseres på oplysninger, der er tilvejebragt af sel-

skabet, påhviler ansvaret for opgørelsen og oplysningernes fuldstændighed alene selskabet. Omfattet 

af de nævnte blanketter er bl.a. blanketter vedrørende kontrollerede transaktioner. 

5.4 Forsikringsforhold 

Vores revision har ikke omfattet selskabets forsikringsforhold. Vi anbefaler, at selskabet mindst én 

gang årligt får gennemgået den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -mægleren 

med henblik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsik-

ringer er tilstrækkelig, og om selskabet eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder. 
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Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt direktionen bekræfte, at der er tegnet de forsik-

ringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække selskabets eventuelle 

skadessituationer.  

6. Konklusion på den udførte revision 

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en 

revisionspåtegning uden forbehold, men med en fremhævelse vedrørende den i note 1 til årsregnskabet 

omtalte usikkerhed vedrørende skattemæssige indgangsværdier. 

6.1 Ny revisionspåtegning og ny revisorlov 

I 2016 har Folketinget vedtaget en ændring af lovgivningen for revisorer som led i implementering af 

nye EU-regler. Dette har medført, at kravene til revisors rapportering er ændret. 

Revisionspåtegningen for 2016 er som følge af indførelsen af de nye regler ændret væsentligt. Æn-

dringerne vedrører rækkefølgen af påtegningens afsnit, overskrifter og indhold med mere detaljeret 

information om den udførte revision for at tydeliggøre revisors arbejde over for regnskabsbrugerne. Vi 

skal for god ordens skyld oplyse, at der med den nye formulering ikke er sket en ændring i det materi-

elle indhold i ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen og i vores ansvar over for selskabet i forhold 

til tidligere. 

Ændringen medfører også, at kravet om, at vi skal udarbejde den traditionelle revisionsprotokol til 

bestyrelsen, er afskaffet. I revisionsstandarderne er der dog stadig krav om, at vi skal rapportere kon-

klusionerne fra vores revision til virksomhedens øverste ledelse. Denne rapportering har friere ram-

mer. Vores fremadrettede rapportering vedrørende revisionen vil derfor ske i et tilpasset format. 

7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores tiltrædelsesprotokollat af 18. marts 2016 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors 

rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, lige-

som vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf.  

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven kræver imidlertid, at vi gen-

nemlæser ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med 

vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indehol-

der de oplysninger, som i henhold til årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen. Vi skal her-

efter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i 
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overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal placeres i umid-

delbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 

8. Erklæring 

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under 

revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

København, den 25. april 2017 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Erik Lynge Skovgaard Jensen Mogens Henriksen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 25. april 2017 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Finn Nejstgaard Henrik Gert Correll 

formand 

Michael Brandt Søren Hansen Grøn 
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Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 

1. Revision af årsregnskabet 

1.1 Årsregnskabet 

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2016 for Fors Spildevand Roskilde 

A/S. Årsregnskabet udviser følgende: 

2016 2015 
t.kr. t. kr. _______ _______ 

Resultat (underskud) (14.598) (7.230) 

Aktiver 1.720.368 1.726.694 

Egenkapital 1.502.504 1.517.102 

1.2 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategi-

en skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og 

administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. 

Baseret på vores drøftelser med selskabets ledelse og vores kendskab til selskabets aktiviteter og for-

hold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for Fors Spildevand 

Roskilde A/S identificeret følgende regnskabselementer og områder, hvor der kan være særlige risici 

for væsentlige fejl i årsregnskabet, og som revisionen derfor har været koncentreret om: 

• Materielle anlægsaktiver, herunder tilgange og anlæg under udførelse 

• Koncernmellemværender, herunder transaktioner med nærtstående parter 

• Omsætning, herunder periodisering af afregninger 

• Reguleringsmæssige forhold 

• Økonomi- og afregningssystem 

På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens omfang vil 

derfor være mindre. 

1.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller 

Revisionen har endvidere omfattet en vurdering af, om selskabets rapporteringssystemer, forretnings-

gange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrek-

te, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 
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Vi har vurderet selskabets forretningsgange og interne kontroller, herunder særligt inden for følgende 

risikofyldte områder: 

• Omkostningsregistrering og godkendelsesprocedurer, herunder betalingsprocedurer 

• Registrering af omsætning samt opfølgning på udeståender 

• Generelle it-kontroller 

• Forretningsgange omkring kontrakter med Fors A/S samt afregning hermed 

• Projektstyring. 

Drøftelser med direktionen og bestyrelse om risikoen for besvigelser 

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt selskabets direktion og bestyrelse 

om risikoen for besvigelser. Direktionen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er sær-

lig risiko for besvigelser, og at selskabet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væ-

sentlig fejlinformation i koncern- og årsregnskabet, herunder fejlinformation som følge af regnskabs-

manipulation eller misbrug af selskabets aktiver. Direktionen har endvidere oplyst, at den ikke har 

kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal i denne 

forbindelse bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af 

besvigelser.  

2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet 

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledel-

sens vurdering af årsregnskabet: 

2.1 Rapportering til direktionen 

Vi har uddybet resultatet af vores løbende revision i årets løb i et management letter til direktionen, 

der indeholder vores detaljerede kommentarer til den udførte revision. Management letter indeholder 

følgende hovedafsnit: 

• Nedskrevne forretningsgangsbeskrivelser og interne kontroller 

• Adgangsrettigheder til bank- og økonomisystem samt forbrugsafregningssystemer 

• Forbrugsafregning – afstemning samt rykning for overforfaldne saldi (KMD-FAS) 

• Afregning af ydelser mellem selskaber og afstemning af mellemværender 

• Styring af anlægsprojekter 

Ingen af disse afsnit har givet anledning til væsentlige bemærkninger, som bør gengives i protokollen 

udover følgende. 

Selskabet har, som en konsekvens af fusionen i 2015 og 2016, haft fokus på at tilpasse og ensrette 

forretningsgange og interne kontroller samt tilpasse anvendelsen af flere økonomisystemer og afreg-
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ningssystemer. Dette har betydet, at der i årets løb er anvendt en del ressourcer herpå samtidigt med at 

de daglige rutiner har skullet passes. Selskabet har også som en konsekvens af de øgede arbejdsopga-

ver styrket økonomifunktionen med yderligere ressourcer. 

Ved opstarten af statusrevisionen konstaterede vi, at regnskabsmaterialet til brug for revisionen af 

årsregnskabet 2016, på en række væsentlige områder ikke i alle tilfældet var udarbejdet eller forelå 

som aftalt. Vi har efter aftale med selskabets daglige økonomiledelse assisteret med koordineringen og 

opfølgning omkring fremskaffelse og kvalitetssikring af dokumentation samt afstemningsarbejder. Det 

skal anføres, at der ikke er fundet væsentlige fejl i denne forbindelse. 

Vi har drøftet forholdet med selskabets daglige økonomiledelse, som har oplyst, at der iværksættes 

tiltag der sikre, at materiale der dokumentere regnskabet for 2017 vil foreligge som aftalt når revisio-

nen af årsregnskabet for 2017 påbegyndes. Endvidere har vi fået oplyst, at der iværksættes tiltag hvor-

efter det kontrolleres at afstemninger etc. på alle væsentlige regnskabsposter udarbejdes periodisk som 

fastlagt i koncernen forretningsgange. Vi er enige i dette tiltag og vil følge op herpå ved 2017-

revisionen. 

2.2 Forretningsgange og interne kontroller 

Vi har under vores revision konstateret, at koncernen har forretningsgange og interne kontroller på 

væsentlige områder.  

Vi anbefaler i lighed med sidste år, at forretningsgange løbende vurderes og ajourføres og eventuelt 

præciseres der, hvor der måtte være behov herfor, jf. også kommentaren ovenfor. 
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2.2.2 Generelle it-kontroller 

Vi har foretaget en overordnet gennemgang af selskabets generelle it-kontroller. Vores gennemgang 

har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

Vi har dog konstateret, at omfanget at brugere med rettigheder til adgang til selskabets finanssystem 

med fordel kan begrænses i forhold til de enkelte brugeres daglige behov. Vi har fået oplyst, at selska-

bet daglige ledelse i forbindelse med sammenlægning af tidligere tre finanssystemer til en samlet ad-

ministration og et finanssystem vil gennemgå de enkeltes brugerrettigheder og tilpasse disse deres 

aktuelle behov. Vi har fået oplyst at dette forventes gennemført i 2017. Vi vil følge op herpå i forbin-

delse med revisionen i 2017. 

Fra selskabets serviceleverandør af afregningssystemet, KMD, har vi indhentet en særskilt erklæring 

omkring de generelle it-kontroller. Denne erklæring indeholder ikke kritiske bemærkninger. 

2.3 Aftaler om drift og administration af selskabet 

Som følge af at der ikke er ansatte i selskabet ud over direktionen, har selskabet indgået aftale med 

Fors A/S om udførelse af administrations-, drifts- og anlægsopgaver. Fors A/S forestår således i hen-

hold til aftale alle selskabets funktioner. 

Til brug for faktureringsgrundlaget mellem selskabet og Fors A/S er der således i 2016 udarbejdet 

udkast til kontrakt, der dækker de opgaver, serviceselskabet har løst for selskabet i 2016 baseret på den 

nye afregningsmodel for Fors-koncernen. Kontraktudkast er blevet endelige d. 18. april 2017. 

2.4 Usikkerhed ved indregning og måling 

2.4.1 Skattemæssige indgangsværdier 

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for 

opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort 

til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKAT’s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, 

som fører til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemæssige grundlag for 

anlægsaktiver reduceret de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne med 2.142 mio.kr. Selskabet 

har på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKAT’s afgørelse til Landsskatteretten.  

I 4 principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, 

men kritiserede SKAT’s konkrete anvendelse af modellen. 
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Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, da 

ledelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med 

SKAT’s ansættelser, herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at 

selskabet for nærværende ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for selskabet i form 

af en øget udskudt skat på 279 mio.kr., der – alt andet lige – over tid kan betyde en skattebetaling af 

samme størrelse. 

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte 

skatter skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse.  

2.4.2 Egenkapital (forbrugereje) 

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke en myndighedsafgørelse om, hvorvidt en del af selskabets 

egenkapital er forbrugereje (forbrugerkapital), og hvorvidt den resterende egenkapital giver mulighed 

for og ret til et afkast til ejerne, således som dette er tilfældet på el- og varmeområdet. En eventuel 

forbrugerkapital er derfor indeholdt i selskabets egenkapital. 

Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som følge af de sær-

lige forhold, der gør sig gældende for takstfastsættelse i forsyningsvirksomheder. Der er som ud-

gangspunkt tale om en regulatorisk opgjort egenkapital, som ikke er udtryk for en udlodningsmulig-

hed.  

Som nævnt ovenfor er anlægsaktiverne endvidere værdiansat ud fra en vurdering af, i hvilket omfang 

de kan indregnes i taksterne, hvilket ikke nødvendigvis også er udtryk for en salgsværdi, og dermed 

også, at egenkapitalen ikke nødvendigvis er udtryk for en salgsværdi af virksomheden.  

Baseret på vores fortolkning af vandforsyningsloven og årsregnskabsloven er vi enige i opgørelsen af 

den regnskabsmæssige egenkapital i årsregnskabet, den måde egenkapitalen præsenteres på, og den 

omtale, der er i årsregnskabet under egenkapital. 

2.5 Særlig lovgivning 

2.5.1 Over-/underdækning 

Selskabet modtager årligt et prisloft, som giver rammerne for de takster, som kan opkræves hos for-

brugerne. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet skal der foretages en opgørelse af, om prislof-

tet er overholdt, eller om der foreligger en forpligtelse til at foretage en tilbagebetaling til forbrugerne, 

eller om der mulighed for at foretage en yderligere opkrævning. 

Ultimo 2016 er der foretaget en opgørelse af dels over-/underdækning for 2016 dels foretaget en vur-

dering af tidligere års indregnet over-/underdækning til opkrævning i efterfølgende år. På baggrund 
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heraf er der ultimo 2016 indregnet en samlet over-/underdækning i balancen på 0 t.kr, jf. note 9 i års-

regnskabet 

I årsregnskabet for 2016 er der indregnet en underdækning i resultatopgørelsen på 25.467 t.kr. jf. års-

regnskabets note 2, som er forskellen mellem over-/underdækning primo og ultimo året.  

Over/underdækningen fra tidligere og indeværende år er indregnet ud fra de forudsætninger som sel-

skabet har lagt til grund for sin takstfastsættelse i 10 årsbudgetterne og opkrævning af 

over/underdækningen i forhold til forventningerne til kommende års prislofter. I det omfang der alene 

opkræves indtægter i forhold til eller under prisloftet, er der ikke indregnet underdækning i det denne 

således ikke forventes opkrævet.  

På baggrund af vores gennemgang af forudsætninger for selskabets budgetter og prisfastsættelse m.m. 

er vi enige i den regnskabsmæssige behandling heraf. 

2.5.2 Ny økonomisk regulering med virkning fra 2017 

I forbindelse med udmøntning af vandsektorforliget er der i 2016 vedtaget nye regler for opgørelse af 

vandselskabernes økonomiske rammer, som er gældende fra og med 2017.  

De nye regler stiller særlige krav til selskabernes langsigtede økonomiske styring af især finansiering 

af investeringer og likviditet i form af eventuel lånoptagelse og tilbagebetaling heraf sammen med 

afvikling af tidligere års lånoptagelse indenfor den økonomiske ramme som selskabets skal drives 

under i de kommende år. Dette stiller bl.a. krav til selskabets langsigtede drifts- og likviditetsbudgette-

ring i forhold til takstfastsættelsen m.m. 

Vi skal derfor anbefale, at selskabet løbende vurdere hvorvidt der er den fornødne sammenhæng mel-

lem nettoindtægter fra den løbende drift og selskabets likviditet og finansiering i forhold til den beslut-

tede og mulige takstfastsættelse for 2017 og kommende år. 

2.5.3 Indrapporteringer til Forsyningssekretariatet 

Vi har foretaget kontrol af, at selskabet har foretaget de nødvendige indrapporteringer til Forsynings-

sekretariatet. Indrapporteringerne omfatter følgende: 

• Indrapportering til prisloft for kommende år 

• Indberetning til kommune om eventuel udlodning af midler for det forgangne år 

• Redegørelse for tilknyttede aktiviteter for det forgangne år 

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 
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3. Kommentarer til årsregnskabet 

3.1 Resultatopgørelsen 

3.1.1 Nettoomsætning 

Nettoomsætning af vand er afstemt til FAS-registreringer samt sandsynliggjort i forhold til afledt spil-

devandsmængde. 

3.2 Balancen 

3.2.1 Materielle anlægsaktiver 

Vi har stikprøvevist gennemgået årets tilgange og efteregnet årets afskrivninger, uden at dette har gi-

vet anledning til bemærkninger. 

3.2.2 Tilgodehavender fra salg 

Vi har stikprøvevist gennemgået hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer, og vi er enige i den 

regnskabsmæssige hensættelse pr. 31. december 2016. 

4. Skatte- og momsmæssige forhold 

4.1 Aktuel skat 

Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 er foreløbigt opgjort til et overskud på 

17.665 t.kr. Skatten heraf er en udgift på 3.886 t.kr. og som er afsat som skyldig selskabsskat pr. 31. 

december 2016. Beløbet afregnes som sambeskatningsbidrag i 2017 til sambeskattede selskaber. 

Selskabet indgår i en national dansk sambeskatning, hvor Fors Holding A/S er administrationsselskab. 

Administrationsselskabet har ansvaret for at indsende opgørelse af sambeskatningsindkomsten med 

underliggende bilag til SKAT. Selskabet modtager godtgørelse for skatteværdien af underskud, som 

udnyttes af andre sambeskattede selskaber. 

Revisionen er ikke særskilt tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af selskabets fore-

løbige skattepligtige indkomst, men det er vores opfattelse, at alle os bekendte forhold er kommet rig-

tigt til udtryk i den foreløbige indkomstopgørelse.  

4.2 Udskudt skat 

Udskudt skat pr. 31. december 2016 udgør et aktiv på 3.557 t.kr. 

Som følge af at SKAT har nedsat de skattemæssige indgangsværdier, opstår der en udskudt skat sva-

rende til skatten af forskelsværdien mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi 

af selskabets anlægsaktiver. Selskabets ledelse har valgt ikke at afsætte udskudt skat af denne forskel, 

idet der er usikkerhed om, i hvilket omfang den udskudt skat reelt vil blive udløst, ligesom der er sel-

skabets opfattelse, at selskabet vil få medhold i den anlagte klagesag. Endvidere skal det tages i be-
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tragtning, at såfremt den udskudte skat vil blive udløst i større eller mindre omfang, vil den aktuelle 

skat kunne indregnes i priserne og dermed ikke påvirke selskabets økonomiske stilling eller resultat. 

Vi er enige i denne vurdering. 

Vi er enige i de anlagte forudsætninger og dermed den foretagne indregning af udskudt skat i koncer-

nen på baggrund af de oprindelige POLKA-værdier. Som følge af den usikkerhed, der er forbundet 

med SKATs holdning til skattemæssig indgangsværdi og den beløbsmæssige indvirkning af en anden 

opfattelse fra SKATs side, har vi fundet det nødvendigt at medtage en supplerende oplysning herom i 

vores revisionspåtegning på årsregnskabet.  

4.3 Koncerninterne afregningspriser

Vi har med ledelsen drøftet de danske skattemyndigheders opmærksomhed på afregningspriser mel-

lem interne forbundne parter, herunder krav i dansk lovgivning om at dokumentere vilkårene for sam-

handel. 

Der skal i selvangivelsen for 2016 gives oplysning om art og omfang af transaktioner med danske 

koncernforbundne selskaber. Der skal også udfærdiges og opbevares dokumentation for, at transaktio-

ner med danske koncernforbundne selskaber sker på markedsvilkår. Skattemyndighederne har udar-

bejdet en bekendtgørelse, som beskriver kravene til den lovpligtige dokumentation.  

Hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger, kan skattemyndighederne foretage en skønsmæs-

sig ansættelse af den skattepligtige indkomst, hvorfor vi anbefaler, at dette dokumentationsarbejde 

opprioriteres, idet det er forbundet med straf, hvis dette ikke foreligger. 

Det er vores opfattelse, baseret på drøftelse med selskabets ledelse, at der er udarbejdet transfer  

pricing-dokumentation, der opfylder lovgivningens krav.  

5. Øvrige oplysninger 

5.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 

over for os vedrørende årsregnskabet for 2016.  

Alle fejl konstateret under revisionen er rettet.  

5.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen 

er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi 

påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven.  
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5.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver 

Siden vores revisionsprotokollat af 20. april 2016 har vi udført følgende opgaver for selskabet: 

• Regnskabsmæssige assistance jf. omtale i afsnit 2.1 samt assistance med udarbejdelse og opstil-

ling af årsrapport 2016 

• Udarbejdelse af selvangivelse for 2015 og erklæring i denne forbindelse 

• Erklæring om vandselskabers udlodning 2016 

• Erklæring i forbindelse med indberetning til prisloft 2018 

Det er aftalt med selskabets ledelse, at vi udarbejder forslag til opgørelse af den skattepligtige ind-

komst for 2016. Det er endvidere aftalt, at vi yder assistance og rådgivning med udfyldelse af selvan-

givelsesblanketterne. Da selvangivelsesblanketterne baseres på oplysninger, der er tilvejebragt af sel-

skabet, påhviler ansvaret for opgørelsen og oplysningernes fuldstændighed alene selskabet. Omfattet 

af de nævnte blanketter er bl.a. blanketter vedrørende kontrollerede transaktioner. 

5.4 Forsikringsforhold 

Vores revision har ikke omfattet selskabets forsikringsforhold. Vi har konstateret, at selskabet én gang 

årligt gennemgår den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -mægleren med hen-

blik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsikringer er 

tilstrækkelig, og om selskabet eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder. 

Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt direktionen bekræfte, at der er tegnet de forsik-

ringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække selskabets eventuelle 

skadessituationer.   

6. Konklusion på den udførte revision 

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en 

revisionspåtegning uden forbehold, men med en fremhævelse vedrørende den i note 1 til årsregnskabet 

omtalte usikkerhed vedrørende skattemæssige indgangsværdier. 

6. 1 Ny revisionspåtegning og ny revisorlov 

I 2016 har Folketinget vedtaget en ændring af lovgivningen for revisorer som led i implementering af 

nye EU-regler. Dette har medført, at kravene til revisors rapportering er ændret. 

Revisionspåtegningen for 2016 er som følge af indførelsen af de nye regler ændret væsentligt. Æn-

dringerne vedrører rækkefølgen af påtegningens afsnit, overskrifter og indhold med mere detaljeret 

information om den udførte revision for at tydeliggøre revisors arbejde over for regnskabsbrugerne. Vi 

skal for god ordens skyld oplyse, at der med den nye formulering ikke er sket en ændring i det materi-
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elle indhold i ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen og i vores ansvar over for selskabet i forhold 

til tidligere. 

Ændringen medfører også, at kravet om, at vi skal udarbejde den traditionelle revisionsprotokol til 

bestyrelsen, er afskaffet. I revisionsstandarderne er der dog stadig krav om, at vi skal rapportere kon-

klusionerne fra vores revision til virksomhedens øverste ledelse. Denne rapportering har friere ram-

mer. Vores fremadrettede rapportering vedrørende revisionen vil derfor ske i et tilpasset format. 

7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores tiltrædelsesprotokollat af 14. marts 2016 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors 

rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, lige-

som vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf.  

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven kræver imidlertid, at vi gen-

nemlæser ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med 

vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indehol-

der de oplysninger, som i henhold til årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen.  

Vi skal herefter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberet-

ningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal place-

res i umiddelbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 

8. Erklæring 

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under 

revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

København, den 25. april 2017 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Mogens Michael Henriksen Erik Lynge Skovgaard Jensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 

1. Revision af årsregnskabet 

1.1 Årsregnskabet 

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2016 for Fors Vand Holbæk A/S. 

Årsregnskabet udviser følgende: 

2016 2015 
t.kr. t. kr. _______ _______ 

Resultat 1.782 (62) 

Aktiver 134.570 134.554 

Egenkapital 89.251 87.556 

1.2 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategi-

en skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og 

administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. 

Baseret på vores drøftelser med selskabets ledelse og vores kendskab til selskabets aktiviteter og for-

hold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for Fors Vand Hol-

bæk A/S identificeret følgende regnskabselementer og områder, hvor der kan være særlige risici for 

væsentlige fejl i årsregnskabet, og som revisionen derfor har været koncentreret om: 

• Materielle anlægsaktiver, herunder tilgange og anlæg under udførelse 

• Koncernmellemværender, herunder transaktioner med nærtstående parter 

• Omsætning, herunder periodisering af afregninger 

• Reguleringsmæssige forhold 

• Økonomi- og afregningssystem 

På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens omfang vil 

derfor være mindre. 

1.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller 

Revisionen har endvidere omfattet en vurdering af, om selskabets rapporteringssystemer, forretnings-

gange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrek-

te, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 
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Vi har vurderet selskabets forretningsgange og interne kontroller, herunder særligt inden for følgende 

risikofyldte områder: 

• Omkostningsregistrering og godkendelsesprocedurer herunder betalingsprocedurer 

• Registrering af omsætning samt opfølgning på udeståender 

• Generelle it-kontroller 

• Forretningsgange omkring kontrakter med Fors A/S samt afregning hermed 

• Projektstyring 

1.3.1 Drøftelser med direktion og bestyrelse om risikoen for besvigelser 

I forbindelse med planlægningen af vores revision har vi forespurgt selskabets direktion om risikoen 

for besvigelser. Direktionen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for 

besvigelser, og at selskabet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlin-

formation i årsregnskabet, herunder fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug 

af selskabets aktiver. Direktionen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.  

Af formelle årsager skal vi forespørge bestyrelsen om bestyrelsens kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi tillader os at anse bestyrelsens underskrift 

på nærværende protokollat som værende en positiv bekræftelse på, at bestyrelsen ikke er blevet be-

kendt med sådanne forhold. 

Vi skal bemærke, at vi under vores revision ikke har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af be-

svigelser.  

2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet 

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledel-

sens vurdering af årsregnskabet: 

2.1 Rapportering til direktionen 

Vi har uddybet resultatet af vores løbende revision i årets løb i et management letter til direktionen, 

der indeholder vores detaljerede kommentarer til den udførte revision. Management letter indeholder 

følgende hovedafsnit: 

• Nedskrevne forretningsgangsbeskrivelser og interne kontroller 

• Adgangsrettigheder til bank- og økonomisystem samt forbrugsafregningssystemer 

• Forbrugsafregning – afstemning samt rykning for overforfaldne saldi (KMD-FAS) 

• Afregning af ydelser mellem selskaber og afstemning af mellemværender 

• Styring af anlægsprojekter 
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Ingen af disse afsnit har givet anledning til væsentlige bemærkninger, som bør gengives i protokollen 

udover følgende. 

Selskabet har, som en konsekvens af fusionen i 2015 og 2016, haft fokus på at tilpasse og ensrette 

forretningsgange og interne kontroller samt tilpasse anvendelsen af flere økonomisystemer og afreg-

ningssystemer. Dette har betydet, at der i årets løb er anvendt en del ressourcer herpå samtidigt med at 

de daglige rutiner har skullet passes. Selskabet har også som en konsekvens af de øgede arbejdsopga-

ver styrket økonomifunktionen med yderligere ressourcer. 

Ved opstarten af statusrevisionen konstaterede vi, at regnskabsmaterialet til brug for revisionen af 

årsregnskabet 2016, på en række væsentlige områder ikke i alle tilfældet var udarbejdet eller forelå 

som aftalt. Vi har efter aftale med selskabets daglige økonomiledelse assisteret med koordineringen og 

opfølgning omkring fremskaffelse og kvalitetssikring af dokumentation samt afstemningsarbejder. Det 

skal anføres, at der ikke er fundet væsentlige fejl i denne forbindelse. 

Vi har drøftet forholdet med selskabets daglige økonomiledelse, som har oplyst, at der iværksættes 

tiltag der sikre, at materiale der dokumentere regnskabet for 2017 vil foreligge som aftalt når revisio-

nen af årsregnskabet for 2017 påbegyndes. Endvidere har vi fået oplyst, at der iværksættes tiltag hvor-

efter det kontrolleres at afstemninger etc. på alle væsentlige regnskabsposter udarbejdes periodisk som 

fastlagt i koncernen forretningsgange. Vi er enige i dette tiltag og vil følge op herpå ved 2017-

revisionen. 

2.2 Forretningsgange og interne kontroller 

Vi har under vores revision konstateret, at koncernen har forretningsgange og interne kontroller på 

væsentlige områder.  

Vi anbefaler i lighed med sidste år, at forretningsgange løbende vurderes og ajourføres og eventuelt 

præciseres der, hvor der måtte være behov herfor, jf. også kommentaren ovenfor. 
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2.2.2 Generelle it-kontroller 

Vi har foretaget en overordnet gennemgang af selskabets generelle it-kontroller. Vores gennemgang 

har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

Vi har dog konstateret, at omfanget at brugere med rettigheder til adgang til selskabets finanssystem 

med fordel kan begrænses i forhold til de enkelte brugeres daglige behov. Vi har fået oplyst, at selska-

bet daglige ledelse i forbindelse med sammenlægning af tidligere tre finanssystemer til en samlet ad-

ministration og et finanssystem vil gennemgå de enkeltes brugerrettigheder og tilpasse disse deres 

aktuelle behov. Vi har fået oplyst at dette forventes gennemført i 2017. Vi vil følge op herpå i forbin-

delse med revisionen i 2017. 

Fra selskabets serviceleverandør af afregningssystemet, KMD, har vi indhentet en særskilt erklæring 

omkring de generelle it-kontroller. Denne erklæring indeholder ikke kritiske bemærkninger. 

2.3 Aftaler om drift og administration af selskabet 

Som følge af at der ikke er ansatte i selskabet ud over direktionen, har selskabet indgået aftale med 

Fors A/S om udførelse af administrations-, drifts- og anlægsopgaver. Fors A/S forestår således i hen-

hold til aftale alle selskabets funktioner. 

Til brug for faktureringsgrundlaget mellem selskabet og Fors A/S er der således i 2016 udarbejdet 

udkast til kontrakt, der dækker de opgaver, serviceselskabet har løst for selskabet i 2016 baseret på den 

nye afregningsmodel for Fors-koncernen. Kontraktudkast er blevet endelige d. 18. april 2017. 

2.4 Usikkerhed ved indregning og måling 

2.4.1 Skattemæssige indgangsværdier 

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for 

opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort 

til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKAT’s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, 

som fører til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemæssige grundlag for 

anlægsaktiver reduceret de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne med 132 mio.kr. Selskabet har 

på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKAT’s afgørelse til Landsskatteretten.  

I 4 principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, 

men kritiserede SKAT’s konkrete anvendelse af modellen. 
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Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, da 

ledelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med 

SKAT’s ansættelser, herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at 

selskabet for nærværende ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for selskabet i form 

af en øget udskudt skat på 29 mio.kr., der – alt andet lige – over tid kan betyde en skattebetaling af 

samme størrelse. 

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte 

skatter skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse.  

2.4.2 Egenkapital (forbrugereje) 

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke en myndighedsafgørelse om, hvorvidt en del af selskaber-

nes egenkapital er forbrugereje (forbrugerkapital), og hvorvidt resterende egenkapital giver mulighed 

og ret til et afkast til ejerne, således som dette er tilfældet på el- og varmeområdet. En eventuel forbru-

gerkapital er derfor indeholdt i selskabernes egenkapital. 

Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som følge af de sær-

lige forhold, der gør sig gældende for takstfastsættelse i forsyningsvirksomheder. Der er som ud-

gangspunkt tale om en regulatorisk opgjort egenkapital, som ikke er udtryk for en udlodningsmulig-

hed.  

Som nævnt ovenfor, er anlægsaktiverne endvidere værdiansat ud fra en vurdering af, i hvilket omfang 

de kan indregnes i taksterne, hvilket ikke nødvendigvis også er udtryk for en salgsværdi og dermed 

også, at egenkapitalen ikke nødvendigvis er udtryk for en salgsværdi af virksomheden.  

Baseret på vores fortolkning af vandforsyningsloven og årsregnskabsloven er vi enige i opgørelsen af 

den regnskabsmæssige egenkapital i årsregnskabet, den måde egenkapitalen præsenteres på og den 

omtale, der er i årsregnskabet under egenkapital. 

2.5 Særlig lovgivning 

2.5.1 Over-/underdækning 

Over/underdækningen for 2016 er opgjort foreløbigt. Beløbet indregnes som udgangspunkt fuldt ud i 

prisloftet for 2017 og 2018. Over/underdækning for 2016 inklusiv reguleringer til tidligere år er ind-

regnet via omsætningen i resultatopgørelsen for året 2016. 

På baggrund af vores gennemgang af forudsætninger for selskabets budgetter og prisfastsættelse er vi 

enige i den regnskabsmæssige behandling heraf. 
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Selskabet modtager årligt et prisloft, som giver rammerne for de takster, som kan opkræves hos for-

brugerne. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet skal der foretages en opgørelse af, om prislof-

tet er overholdt, eller om der foreligger en forpligtelse til at foretage en tilbagebetaling til forbrugerne, 

eller om der mulighed for at foretage en yderligere opkrævning. 

Samlet set er der indregnet 1.053 t.kr. som årets regulering af over-/underdækning i resultatopgørelsen 

jf. årsregnskabets note 2. 

Over- og underdækning er opgjort som forskellene på tillæg for 1-1-omkostninger og renter, idet dette 

korrigeres i efterfølgende års prisloft og forskel på justeret prisloft og faktiske indtægter, der kan hen-

føres til manglende opkrævning af selskabets faktiske driftsomkostninger.  

Ultimo 2016 har selskabet en overdækning på 6.073 t.kr. og som er indregnet i balancen og som er 

specificeret i årsregnskabets note 13 hvortil vi henviser. 

Over/underdækningen fra tidligere og indeværende år er indregnet ud fra de forudsætninger som sel-

skabet har lagt til grund for sin takstfastsættelse i 10 årsbudgetterne og opkrævning af 

over/underdækningen i forhold til forventningerne til kommende års prislofter. I det omfang der alene 

opkræves indtægter i forhold til eller under prisloftet, er der ikke indregnet underdækning i det denne 

således ikke forventes opkrævet.  

2.5.2 Ny økonomisk regulering med virkning fra 2017 

I forbindelse med udmøntning af vandsektorforliget er der i 2016 vedtaget nye regler for opgørelse af 

vandselskabernes økonomiske rammer, som er gældende fra og med 2017.  

De nye regler stiller særlige krav til selskabernes langsigtede økonomiske styring af især finansiering 

af investeringer og likviditet i form af eventuel lånoptagelse og tilbagebetaling heraf sammen med 

afvikling af tidligere års lånoptagelse indenfor den økonomiske ramme som selskabets skal drives 

under i de kommende år. Dette stiller bl.a. krav til selskabets langsigtede drifts- og likviditetsbudgette-

ring i forhold til takstfastsættelsen m.m. 

Vi skal derfor anbefale, at selskabet løbende vurdere hvorvidt der er den fornødne sammenhæng mel-

lem nettoindtægter fra den løbende drift og selskabets likviditet og finansiering i forhold til den beslut-

tede og mulige takstfastsættelse for 2017 og kommende år. 

2.5.3 Indrapporteringer til Forsyningssekretariatet 

Vi har foretaget kontrol af, at selskabet har foretaget de nødvendige indrapporteringer til Forsynings-

sekretariatet. Indrapporteringerne omfatter følgende: 

• Indrapportering til prisloft for kommende år 
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• Indberetning til kommune om eventuel udlodning af midler for det forgangne år 

• Redegørelse for tilknyttede aktiviteter for det forgangne år 

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

3. Kommentarer til årsregnskabet 

3.1 Resultatopgørelsen 

3.1.1 Nettoomsætning 

Nettoomsætning af vand er afstemt til FAS-registreringer samt sandsynliggjort i forhold til indkøbte 

og indvundne mængder. 

3.2 Balancen 

3.2.1 Materielle anlægsaktiver 

Vi har stikprøvevis gennemgået årets tilgange og efteregnet årets afskrivninger, uden at dette har givet 

anledning til bemærkninger. 

3.2.2 Tilgodehavender fra salg 

Vi har stikprøvevis gennemgået hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer og er enige i den regn-

skabsmæssige hensættelse pr. 31. december 2016. 

4. Skatte- og momsmæssige forhold 

4.1 Aktuel skat 

Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 er foreløbigt opgjort til et underskud på 

497 t.kr. Skatten heraf er en indtægt på 109 t.kr., der indregnes som sambeskatningsbidrag, idet under-

skud modregnes i andre koncernselskabers positive indkomst.  

Selskabet indgår i en national dansk sambeskatning, hvor Fors Holding A/S er administrationsselskab. 

Administrationsselskabet har ansvaret for at indsende opgørelse af sambeskatningsindkomsten med 

underliggende bilag til SKAT. Selskabet modtager godtgørelse for skatteværdien af underskud, som 

udnyttes af andre sambeskattede selskaber. 

Revisionen er ikke særskilt tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af selskabets fore-

løbige skattepligtige indkomst, men det er vores opfattelse, at alle os bekendte forhold er kommet rig-

tigt til udtryk i den foreløbige indkomstopgørelse.  
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4.2 Udskudt skat 

Udskudt skat pr. 31. december 2016 udgør en indregnet forpligtelse på 2.543 t.kr. 

Som følge af at SKAT har nedsat de skattemæssige indgangsværdier, opstår der en udskudt skat sva-

rende til skatten af forskelsværdien mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi 

af selskabets anlægsaktiver. Selskabets ledelse har valgt ikke at afsætte udskudt skat af denne forskel, 

idet der er usikkerhed om, i hvilket omfang den udskudt skat reelt vil blive udløst, ligesom der er sel-

skabets opfattelse, at selskabet vil få medhold i den anlagte klagesag. Endvidere skal det tages i be-

tragtning, at såfremt den udskudte skat vil blive udløst i større eller mindre omfang, vil den aktuelle 

skat kunne indregnes i priserne og dermed ikke påvirke selskabets økonomiske stilling eller resultat. 

Vi er enige i denne vurdering. 

Vi er enige i de anlagte forudsætninger og dermed den foretagne indregning af udskudt skat i koncer-

nen på baggrund af POLKA-værdier. Som følge af den usikkerhed, der er forbundet med SKATs 

holdning til skattemæssig indgangsværdi og den beløbsmæssige indvirkning af en anden opfattelse fra 

SKATs side, har vi fundet det nødvendigt at medtage en fremhævelse herom i vores revisionspåteg-

ning på årsregnskabet.  

4.3 Koncerninterne afregningspriser 

Vi har med ledelsen drøftet de danske skattemyndigheders opmærksomhed på afregningspriser mel-

lem interne forbundne parter, herunder krav i dansk lovgivning om at dokumentere vilkårene for sam-

handel. 

Der skal i selvangivelsen for 2016 gives oplysning om art og omfang af transaktioner med danske 

interne forbundne selskaber, når disse overstiger visse grænseværdier. Der skal også, når selskabets 

omsætning og balancesum overstiger visse grænseværdier, udfærdiges og opbevares dokumentation 

for, at transaktioner med danske interne forbundne selskaber sker på markedsvilkår. Skattemyndighe-

derne har udarbejdet en bekendtgørelse, som beskriver kravene til den lovpligtige dokumentation. 

Hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger, kan skattemyndighederne foretage en skønsmæs-

sig ansættelse af den skattepligtige indkomst, hvorfor vi anbefaler, at dette dokumentationsarbejde 

opprioriteres, idet det er forbundet med straf, såfremt dette ikke foreligger. 

Det er vores opfattelse baseret på drøftelse med selskabets ledelse, at der er udarbejdet transfer pri-

cing-dokumentation, der opfylder lovgivningens krav.  
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5. Øvrige oplysninger 

5.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 

over for os vedrørende årsregnskabet for 2016.  

Alle fejl konstateret under revisionen er rettet.  

5.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen 

er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi 

påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. 

5.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver 

Siden vores revisionsprotokollat af 20. april 2016 har vi udført følgende opgaver for selskabet: 

• Regnskabsmæssige assistance jf. omtale i afsnit 2.1 samt assistance med udarbejdelse og opstil-

ling af årsrapport 2016 

• Udarbejdelse af selvangivelse for 2015 og erklæring i denne forbindelse 

• Erklæring om vandselskabers udlodning 2016 

• Erklæring i forbindelse med indberetning til prisloft 2018 

Det er aftalt med selskabets ledelse, at vi udarbejder forslag til opgørelse af den skattepligtige ind-

komst for 2016. Det er endvidere aftalt, at vi yder assistance og rådgivning med udfyldelse af selvan-

givelsesblanketterne. Da selvangivelsesblanketterne baseres på oplysninger, der er tilvejebragt af sel-

skabet, påhviler ansvaret for opgørelsen og oplysningernes fuldstændighed alene selskabet. Omfattet 

af de nævnte blanketter er bl.a. blanketter vedrørende kontrollerede transaktioner. 

5.4 Forsikringsforhold 

Vores revision har ikke omfattet selskabets forsikringsforhold. Vi har konstateret, at selskabet én gang 

årligt gennemgår den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -mægleren med hen-

blik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsikringer er 

tilstrækkelig, og om selskabet eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder. 

Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt direktionen bekræfte, at der er tegnet de forsik-

ringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække selskabets eventuelle 

skadessituationer.  
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 6. Konklusion på den udførte revision 

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en 

revisionspåtegning uden forbehold, men med en fremhævelse vedrørende den i note 1 til årsregnskabet 

omtalte usikkerhed vedrørende skattemæssige indgangsværdier. 

6. 1 Ny revisionspåtegning og ny revisorlov 

I 2016 har Folketinget vedtaget en ændring af lovgivningen for revisorer som led i implementering af 

nye EU-regler. Dette har medført, at kravene til revisors rapportering er ændret. 

Revisionspåtegningen for 2016 er som følge af indførelsen af de nye regler ændret væsentligt. Æn-

dringerne vedrører rækkefølgen af påtegningens afsnit, overskrifter og indhold med mere detaljeret 

information om den udførte revision for at tydeliggøre revisors arbejde over for regnskabsbrugerne. Vi 

skal for god ordens skyld oplyse, at der med den nye formulering ikke er sket en ændring i det materi-

elle indhold i ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen og i vores ansvar over for selskabet i forhold 

til tidligere. 

Ændringen medfører også, at kravet om, at vi skal udarbejde den traditionelle revisionsprotokol til 

bestyrelsen, er afskaffet. I revisionsstandarderne er der dog stadig krav om, at vi skal rapportere kon-

klusionerne fra vores revision til virksomhedens øverste ledelse. Denne rapportering har friere ram-

mer. Vores fremadrettede rapportering vedrørende revisionen vil derfor ske i et tilpasset format. 

7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores tiltrædelsesprotokollat af 14. marts 2016 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors 

rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, lige-

som vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf.  

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven kræver imidlertid, at vi gen-

nemlæser ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med 

vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indehol-

der de oplysninger, som i henhold til årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen. Vi skal her-

efter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal placeres i umid-

delbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 
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8. Erklæring 

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under 

revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

København, den 25. april 2017 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Mogens Michael Henriksen Erik Lynge Skovgaard Jensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 25. april 2017 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 

Johnny Bruus Gybel Jensen Ernst Edvard Ekegren 

3808(moh)-6831(kjm) 
Document in 2102 Revisionsprotokol årsregnskab 2015 
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Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 

1. Revision af årsregnskabet 

1.1 Årsregnskabet 

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2016 for Fors Vand Lejre A/S. 

Årsregnskabet udviser følgende: 

2016 2015 
t.kr. t.kr. _______ _______ 

Resultat (2.287) 486 

Aktiver 37.344 33.909 

Egenkapital 20.448 22.735 

1.2 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategi-

en skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og 

administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. 

Baseret på vores drøftelser med selskabets ledelse og vores kendskab til selskabets aktiviteter og for-

hold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for Fors Vand Lejre 

A/S identificeret følgende regnskabselementer og områder, hvor der kan være særlige risici for væ-

sentlige fejl i årsregnskabet, og som revisionen derfor har været koncentreret om: 

• Materielle anlægsaktiver, herunder tilgange og anlæg under udførelse 

• Koncernmellemværender, herunder transaktioner med nærtstående parter 

• Omsætning, herunder periodisering af afregninger 

• Reguleringsmæssige forhold 

• Økonomi- og afregningssystem 

På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens omfang vil 

derfor være mindre.  

1.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller 

Revisionen har endvidere omfattet en vurdering af, om selskabets rapporteringssystemer, forretnings-

gange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrek-

te, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 
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Vi har vurderet selskabets forretningsgange og interne kontroller, herunder særligt inden for følgende 

risikofyldte områder: 

• Omkostningsregistrering og godkendelsesprocedurer herunder betalingsprocedurer 

• Registrering af omsætning samt opfølgning på udeståender 

• Generelle it-kontroller 

• Forretningsgange omkring kontrakter med Fors A/S samt afregning hermed 

• Projektstyring 

1.3.1 Drøftelser med direktion og bestyrelse om risikoen for besvigelser 

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt selskabets direktion om risikoen for 

besvigelser. Direktionen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for 

besvigelser, og at selskabet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlin-

formation i årsregnskabet, herunder fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug 

af selskabets aktiver. Direktionen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.  

Af formelle årsager skal vi forespørge bestyrelsen om bestyrelsens kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi tillader os at anse bestyrelsens underskrift 

på nærværende protokollat som værende en positiv bekræftelse på, at bestyrelsen ikke er blevet be-

kendt med sådanne forhold. 

Vi er i forbindelse med vores vurdering af selskabets forretningsgange og interne kontroller ikke ble-

vet opmærksom på særlige risikofaktorer, som indikerer en forøget risiko for besvigelser på betalings-

området, hvorfor vi i overensstemmelse med god revisionsskik ikke har pligt til at foretage uanmeldt 

beholdningseftersyn. 

Vi skal i denne forbindelse bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnska-

bet som følge af besvigelser.

2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet 

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledel-

sens vurdering af årsregnskabet: 

2.1 Rapportering til direktionen 

Vi har uddybet resultatet af vores løbende revision i årets løb i et management letter til direktionen, 

der indeholder vores detaljerede kommentarer til den udførte revision. Management letter indeholder 

følgende hovedafsnit: 

• Nedskrevne forretningsgangsbeskrivelser og interne kontroller 
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• Adgangsrettigheder til bank- og økonomisystem samt forbrugsafregningssystemer 

• Forbrugsafregning – afstemning samt rykning for overforfaldne saldi (KMD-FAS) 

• Afregning af ydelser mellem selskaber og afstemning af mellemværender 

• Styring af anlægsprojekter 

Ingen af disse afsnit har givet anledning til væsentlige bemærkninger, som bør gengives i protokollen 

udover følgende. 

Selskabet har, som en konsekvens af fusionen i 2015 og 2016, haft fokus på at tilpasse og ensrette 

forretningsgange og interne kontroller samt tilpasse anvendelsen af flere økonomisystemer og afreg-

ningssystemer. Dette har betydet, at der i årets løb er anvendt en del ressourcer herpå samtidigt med at 

de daglige rutiner har skullet passes. Selskabet har også som en konsekvens af de øgede arbejdsopga-

ver styrket økonomifunktionen med yderligere ressourcer. 

Ved opstarten af statusrevisionen konstaterede vi, at regnskabsmaterialet til brug for revisionen af 

årsregnskabet 2016, på en række væsentlige områder ikke i alle tilfældet var udarbejdet eller forelå 

som aftalt. Vi har efter aftale med selskabets daglige økonomiledelse assisteret med koordineringen og 

opfølgning omkring fremskaffelse og kvalitetssikring af dokumentation samt afstemningsarbejder. Det 

skal anføres, at der ikke er fundet væsentlige fejl i denne forbindelse. 

Vi har drøftet forholdet med selskabets daglige økonomiledelse, som har oplyst, at der iværksættes 

tiltag der sikre, at materiale der dokumentere regnskabet for 2017 vil foreligge som aftalt når revisio-

nen af årsregnskabet for 2017 påbegyndes. Endvidere har vi fået oplyst, at der iværksættes tiltag hvor-

efter det kontrolleres at afstemninger etc. på alle væsentlige regnskabsposter udarbejdes periodisk som 

fastlagt i koncernen forretningsgange. Vi er enige i dette tiltag og vil følge op herpå ved 2017-

revisionen. 

2.2 Forretningsgange og interne kontroller 

Vi har under vores revision konstateret, at koncernen har forretningsgange og interne kontroller på 

væsentlige områder. Koncernen har endvidere færdiggjort en detaljeret indkøbspolitik, hvilket vil 

medvirke til at øge kontrolniveauet. 

Vi skal anbefale, at beskrivelserne løbende vurderes og ajourføres og eventuelt præciseres der, hvor 

der måtte være behov herfor, jf. også kommentaren ovenfor.  

2.2.2 Generelle it-kontroller 

Vi har foretaget en overordnet gennemgang af selskabets generelle it-kontroller. Vores gennemgang 

har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 
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Vi har dog konstateret, at omfanget at brugere med rettigheder til adgang til selskabets finanssystem 

med fordel kan begrænses i forhold til de enkelte brugeres daglige behov. Vi har fået oplyst, at selska-

bet daglige ledelse i forbindelse med sammenlægning af tidligere tre finanssystemer til en samlet ad-

ministration og et finanssystem vil gennemgå de enkeltes brugerrettigheder og tilpasse disse deres 

aktuelle behov. Vi har fået oplyst at dette forventes gennemført i 2017. Vi vil følge op herpå i forbin-

delse med revisionen i 2017. 

Fra selskabets serviceleverandør af afregningssystemet, KMD, har vi indhentet en særskilt erklæring 

omkring de generelle it-kontroller. Denne erklæring indeholder ikke kritiske bemærkninger. 

2.3 Aftaler om drift og administration af selskabet 

Som følge af at der ikke er ansatte i selskabet ud over direktionen, har selskabet indgået aftale med 

Fors A/S om udførelse af administrations-, drifts- og anlægsopgaver. Fors A/S forestår således i hen-

hold til aftale alle selskabets funktioner. 

Til brug for faktureringsgrundlaget mellem selskabet og Fors A/S er der således i 2016 udarbejdet 

udkast til kontrakt, der dækker de opgaver, serviceselskabet har løst for selskabet i 2016 baseret på den 

nye afregningsmodel for Fors-koncernen. Kontraktudkast er blevet endelige d. 18. april 2017. 

2.4 Usikkerhed ved indregning og måling 

2.4.1 Skattemæssige indgangsværdier 

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for 

opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort 

til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKAT’s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, 

som fører til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemæssige grundlag for 

anlægsaktiver reduceret de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne med 38 mio.kr. Selskabet har 

på linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKAT’s afgørelse til Landsskatteretten.  

I 4 principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, 

men kritiserede SKAT’s konkrete anvendelse af modellen. 

Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, da 

ledelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med 

SKAT’s ansættelser, herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at 

selskabet for nærværende ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Punkt 29, Bilag 8: Bilag 29.9 -Fors Vand Lejre Revisionsprotokol til årsregnskabet
2016.pdf



Deloitte 107

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for selskabet i form 

af en øget udskudt skat på 8 mio.kr., der – alt andet lige – over tid kan betyde en skattebetaling af 

samme størrelse. 

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte 

skatter skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse.  

2.4.2 Egenkapital (forbrugereje) 

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke en myndighedsafgørelse om, hvorvidt en del af selskaber-

nes egenkapital er forbrugereje (forbrugerkapital), og hvorvidt resterende egenkapital giver mulighed 

og ret til et afkast til ejerne, således som dette er tilfældet på el- og varmeområdet. En eventuel forbru-

gerkapital er derfor indeholdt i selskabernes egenkapital. 

Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som følge af de sær-

lige forhold, der gør sig gældende for takstfastsættelse i forsyningsvirksomheder. Der er som ud-

gangspunkt tale om en regulatorisk opgjort egenkapital, som ikke er udtryk for en udlodningsmulig-

hed.  

Som nævnt ovenfor, er anlægsaktiverne endvidere værdiansat ud fra en vurdering af, i hvilket omfang 

de kan indregnes i taksterne, hvilket ikke nødvendigvis også er udtryk for en salgsværdi og dermed 

også, at egenkapitalen ikke nødvendigvis er udtryk for en salgsværdi af virksomheden.  

Baseret på vores fortolkning af vandforsyningsloven og årsregnskabsloven er vi enige i opgørelsen af 

den regnskabsmæssige egenkapital i årsregnskabet, den måde egenkapitalen præsenteres på og den 

omtale, der er i årsregnskabet under egenkapital. 

2.5 Særlig lovgivning 

2.5.1 Over-/underdækning 

Selskabet modtager årligt et prisloft, som giver rammerne for de takster, som kan opkræves hos for-

brugerne. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet skal der foretages en opgørelse af, om prislof-

tet er overholdt, eller om der foreligger en forpligtelse til at foretage en tilbagebetaling til forbrugerne, 

eller om der mulighed for at foretage en yderligere opkrævning. 

Ultimo 2016 er der foretaget en opgørelse af dels over-/underdækning for 2016 dels foretaget en vur-

dering af tidligere års indregnet over-/underdækning til opkrævning i efterfølgende år. På baggrund 

heraf er der ultimo 2016 indregnet en samlet over-/underdækning på 236 t.kr, i balancen jf. note 12 i 

årsregnskabet 

I årsregnskabet for 2016 er der i resultatopgørelsen indregnet en underdækning på 638 t.kr. jf. årsregn-

skabets note 2.  
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Over/underdækningen fra tidligere og indeværende år er indregnet ud fra de forudsætninger som sel-

skabet har lagt til grund for sin takstfastsættelse i 10 årsbudgetterne og opkrævning af 

over/underdækningen i forhold til forventningerne til kommende års prislofter. I det omfang der alene 

opkræves indtægter i forhold til eller under prisloftet, er der ikke indregnet underdækning i det denne 

således ikke forventes opkrævet.  

På baggrund af vores gennemgang af forudsætninger for selskabets budgetter og prisfastsættelse m.m. 

er vi enige i den regnskabsmæssige behandling heraf. 

2.5.2 Ny økonomisk regulering med virkning fra 2017 

I forbindelse med udmøntning af vandsektorforliget er der i 2016 vedtaget nye regler for opgørelse af 

vandselskabernes økonomiske rammer, som er gældende fra og med 2017.  

De nye regler stiller særlige krav til selskabernes langsigtede økonomiske styring af især finansiering 

af investeringer og likviditet i form af eventuel lånoptagelse og tilbagebetaling heraf sammen med 

afvikling af tidligere års lånoptagelse indenfor den økonomiske ramme som selskabets skal drives 

under i de kommende år. Dette stiller bl.a. krav til selskabets langsigtede drifts- og likviditetsbudgette-

ring i forhold til takstfastsættelsen m.m. 

Vi skal derfor anbefale, at selskabet løbende vurdere hvorvidt der er den fornødne sammenhæng mel-

lem nettoindtægter fra den løbende drift og selskabets likviditet og finansiering i forhold til den beslut-

tede og mulige takstfastsættelse for 2017 og kommende år. 

2.5.3 Indrapporteringer til Forsyningssekretariatet 

Vi har foretaget kontrol af, at selskabet har foretaget de nødvendige indrapporteringer til Forsynings-

sekretariatet. Indrapporteringerne omfatter følgende: 

• Indrapportering til prisloft for kommende år 

• Indberetning til kommune om eventuel udlodning af midler for det forgangne år 

• Redegørelse for tilknyttede aktiviteter for det forgangne år 

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

3. Kommentarer til årsregnskabet 

3.1 Resultatopgørelsen 

3.1.1 Nettoomsætning 

Nettoomsætning er afstemt til FAS-registreringer samt sandsynliggjort i forhold til indkøbte og ind-

vundne mængder. I forbindelse med sandsynliggørelsen har selskabet konstateret en mindre afvigelse 
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mellem bogført omsætning og sandsynliggjort omsætning på XXX t.kr. svarende til X,X % af variable 

omsætning og som ikke har kunnet årsagsforklares, men vurderes at henføres til konverteringen i ef-

teråret 2016 fra SonWin til FAS. Vi har fået oplyst at der i 2017 implementeres procedurer, som lø-

bende sikrer at eventuelle afvigelser undersøges nærmere herunder årsagsklares. Vi er enige i dette 

tiltag. Herudover har vores gennemgang ikke givet anledning til bemærkninger. 

3.2 Balancen 

3.2.1 Materielle anlægsaktiver 

Vi har stikprøvevis gennemgået årets tilgange og efteregnet årets afskrivninger, uden at dette har givet 

anledning til bemærkninger. 

3.2.2 Tilgodehavender fra salg 

Vi har stikprøvevis gennemgået hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer og er enige i den regn-

skabsmæssige hensættelse pr. 31. december 2016. 

4. Skatteforhold 

4.1 Aktuel skat 

Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 er foreløbigt opgjort til (1.551) t.kr. Selska-

bet modtager et sambeskatningsbidrag på 341 t.kr. og som er indregnet som tilgodehavende selskabs-

skat pr. 31. december 2016. Sambeskatningsbidraget vil i 2017 blev modtaget fra sambeskattede sel-

skaber. 

Selskabet indgår i en national dansk sambeskatning, hvor Fors Holding A/S er administrationsselskab. 

Administrationsselskabet har ansvaret for at indsende opgørelse af sambeskatningsindkomsten med 

underliggende bilag til SKAT. Selskabet modtager godtgørelse for skatteværdien af underskud, som 

udnyttes af andre sambeskattede selskaber. 

Revisionen er ikke særskilt tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af selskabets fore-

løbige skattepligtige indkomst, men det er vores opfattelse, at alle os bekendte forhold er kommet rig-

tigt til udtryk i den foreløbige indkomstopgørelse.  

4.2 Udskudt skat 

Udskudt skat pr. 31. december 2016 udgør et aktivt på 106 t.kr. 

Som følge af at SKAT har nedsat de skattemæssige indgangsværdier, opstår der en udskudt skat sva-

rende til skatten af forskelsværdien mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi 

af selskabets anlægsaktiver. Selskabets ledelse har valgt ikke at afsætte udskudt skat af denne forskel 

idet der er usikkerhed om, i hvilket omfang den udskudt skat reelt vil blive udløst, ligesom der er sel-
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skabets opfattelse, at selskabet vil få medhold i den anlagte klagesag. Endvidere skal det tages i be-

tragtning, at såfremt den udskudte skat vil blive udløst i større eller mindre omfang, vil den aktuelle 

skat kunne indregnes i priserne og dermed ikke påvirke selskabets økonomiske stilling eller resultat. 

Vi er enige i denne vurdering. 

Vi er enige i de anlagte forudsætninger og dermed den foretagne indregning af udskudt skat i koncer-

nen på baggrund af POLKA-værdier. Som følge af den usikkerhed, der er forbundet med SKATs 

holdning til skattemæssig indgangsværdi og den beløbsmæssige indvirkning af en anden opfattelse fra 

SKATs side, har vi fundet det nødvendigt at medtage en supplerende oplysning herom i vores revisi-

onspåtegning på årsregnskabet.  

4.3 Koncerninterne afregningspriser 

Vi har med ledelsen drøftet de danske skattemyndigheders opmærksomhed på afregningspriser mel-

lem interne forbundne parter, herunder krav i dansk lovgivning om at dokumentere vilkårene for sam-

handel. 

Der skal i selvangivelsen for 2016 gives oplysning om art og omfang af transaktioner med danske 

interne forbundne selskaber, når disse overstiger visse grænseværdier. Der skal også, når selskabets 

omsætning og balancesum overstiger visse grænseværdier, udfærdiges og opbevares dokumentation 

for, at transaktioner med danske interne forbundne selskaber sker på markedsvilkår. Skattemyndighe-

derne har udarbejdet en bekendtgørelse, som beskriver kravene til den lovpligtige dokumentation. 

Hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger, kan skattemyndighederne foretage en skønsmæs-

sig ansættelse af den skattepligtige indkomst, hvorfor vi anbefaler, at dette dokumentationsarbejde 

opprioriteres, idet det er forbundet med straf, såfremt dette ikke foreligger. 

Det er vores opfattelse baseret på drøftelse med selskabets ledelse, at der er udarbejdet transfer pri-

cing-dokumentation, der opfylder lovgivningens krav.  

5. Øvrige oplysninger 

5.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 

over for os vedrørende årsregnskabet for 2016. 

Alle fejl konstateret under revisionen er rettet.  
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5.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen 

er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi 

påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. 

5.3 Rådgivningsopgaver 

Siden vores revisionsprotokollat af 20. april 2016 har vi udført følgende opgaver for selskabet: 

• Regnskabsmæssige assistance jf. omtale i afsnit 2.1 samt assistance med udarbejdelse og opstil-

ling af årsrapport 2016 

• Udarbejdelse af selvangivelse for 2015 og erklæring i denne forbindelse 

• Erklæring om vandselskabers udlodning 2016 

• Erklæring i forbindelse med indberetning til prisloft 2018 

Det er aftalt med selskabets ledelse, at vi udarbejder forslag til opgørelse af den skattepligtige ind-

komst for 2016. Det er endvidere aftalt, at vi yder assistance og rådgivning med udfyldelse af selvan-

givelsesblanketterne. Da selvangivelsesblanketterne baseres på oplysninger, der er tilvejebragt af sel-

skabet, påhviler ansvaret for opgørelsen og oplysningernes fuldstændighed alene selskabet. Omfattet 

af de nævnte blanketter er bl.a. blanketter vedrørende kontrollerede transaktioner. 

5.4 Forsikringsforhold 

Vores revision har ikke omfattet selskabets forsikringsforhold. Vi anbefaler, at selskabet mindst én 

gang årligt får gennemgået den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -mægleren 

med henblik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsik-

ringer er tilstrækkelig, og om selskabet eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder. 

Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt direktionen bekræfte, at der er tegnet de forsik-

ringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække selskabets eventuelle 

skadessituationer.  

6. Konklusion på den udførte revision 

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en 

revisionspåtegning uden forbehold, men med en fremhævelse vedrørende den i note 1 til årsregnskabet 

omtalte usikkerhed vedrørende skattemæssige indgangsværdier. 
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6.1 Ny revisionspåtegning og ny revisorlov 

I 2016 har Folketinget vedtaget en ændring af lovgivningen for revisorer som led i implementering af 

nye EU-regler. Dette har medført, at kravene til revisors rapportering er ændret. 

Revisionspåtegningen for 2016 er som følge af indførelsen af de nye regler ændret væsentligt. Æn-

dringerne vedrører rækkefølgen af påtegningens afsnit, overskrifter og indhold med mere detaljeret 

information om den udførte revision for at tydeliggøre revisors arbejde over for regnskabsbrugerne. Vi 

skal for god ordens skyld oplyse, at der med den nye formulering ikke er sket en ændring i det materi-

elle indhold i ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen og i vores ansvar over for selskabet i forhold 

til tidligere. 

Ændringen medfører også, at kravet om, at vi skal udarbejde den traditionelle revisionsprotokol til 

bestyrelsen, er afskaffet. I revisionsstandarderne er der dog stadig krav om, at vi skal rapportere kon-

klusionerne fra vores revision til virksomhedens øverste ledelse. Denne rapportering har friere ram-

mer. Vores fremadrettede rapportering vedrørende revisionen vil derfor ske i et tilpasset format. 

7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores tiltrædelsesprotokollat af 18. marts 2016 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors 

rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, lige-

som vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf.  

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven kræver imidlertid, at vi gen-

nemlæser ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med 

vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indehol-

der de oplysninger, som i henhold til årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen. Vi skal her-

efter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal placeres i umid-

delbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 
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8. Erklæring 

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under 

revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

København, den 25. april 2017 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Erik Lynge Skovgaard Jensen Mogens Henriksen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 25. april 2017 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Finn Nejstgaard Henrik Gert Correll 

formand 

Michael Brandt Søren Hansen Grøn 
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Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 

1. Revision af årsregnskabet 

1.1 Årsregnskabet 

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2016 for Fors Vand Roskilde A/S. 

Årsregnskabet udviser følgende: 

2016 2015 
t.kr. t.kr. _______ _______ 

Resultat (20.940) 1.167 

Aktiver 360.057 386.356 

Egenkapital 304.235 325.175 

1.2 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategi-

en skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og 

administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. 

Baseret på vores drøftelser med selskabets ledelse og vores kendskab til selskabets aktiviteter og for-

hold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for Fors Vand Ros-

kilde A/S identificeret følgende regnskabselementer og områder, hvor der kan være særlige risici for 

væsentlige fejl i årsregnskabet, og som revisionen derfor har været koncentreret om: 

• Materielle anlægsaktiver, herunder tilgange og anlæg under udførelse 

• Koncernmellemværender, herunder transaktioner med nærtstående parter 

• Omsætning, herunder periodisering af afregninger 

• Reguleringsmæssige forhold 

• Økonomi- og afregningssystem 

På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens omfang vil 

derfor være mindre.  

1.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller 

Revisionen har endvidere omfattet en vurdering af, om selskabets rapporteringssystemer, forretnings-

gange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrek-

te, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 
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Vi har vurderet selskabets forretningsgange og interne kontroller, herunder særligt inden for følgende 

risikofyldte områder: 

• Omkostningsregistrering og godkendelsesprocedurer herunder betalingsprocedurer 

• Registrering af omsætning samt opfølgning på udeståender 

• Generelle it-kontroller 

• Forretningsgange omkring kontrakter med Fors A/S samt afregning hermed 

• Projektstyring 

1.3.1 Drøftelser med direktion og bestyrelse om risikoen for besvigelser 

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt selskabets direktion om risikoen for 

besvigelser. Direktionen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for 

besvigelser, og at selskabet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlin-

formation i årsregnskabet, herunder fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug 

af selskabets aktiver. Direktionen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.  

Af formelle årsager skal vi forespørge bestyrelsen om bestyrelsens kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi tillader os at anse bestyrelsens underskrift 

på nærværende protokollat som værende en positiv bekræftelse på, at bestyrelsen ikke er blevet be-

kendt med sådanne forhold. 

Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af be-

svigelser.  

2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet 

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledel-

sens vurdering af årsregnskabet: 

2.1 Rapportering til direktionen 

Vi har uddybet resultatet af vores løbende revision i årets løb i et management letter til direktionen, 

der indeholder vores detaljerede kommentarer til den udførte revision. Management letter indeholder 

følgende hovedafsnit: 

• Nedskrevne forretningsgangsbeskrivelser og interne kontroller 

• Adgangsrettigheder til bank- og økonomisystem samt forbrugsafregningssystemer 

• Forbrugsafregning – afstemning samt rykning for overforfaldne saldi (KMD-FAS) 

• Afregning af ydelser mellem selskaber og afstemning af mellemværender 

• Styring af anlægsprojekter 
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Ingen af disse afsnit har givet anledning til væsentlige bemærkninger, som bør gengives i protokollen 

udover følgende. 

Selskabet har, som en konsekvens af fusionen i 2015 og 2016, haft fokus på at tilpasse og ensrette 

forretningsgange og interne kontroller samt tilpasse anvendelsen af flere økonomisystemer og afreg-

ningssystemer. Dette har betydet, at der i årets løb er anvendt en del ressourcer herpå samtidigt med at 

de daglige rutiner har skullet passes. Selskabet har også som en konsekvens af de øgede arbejdsopga-

ver styrket økonomifunktionen med yderligere ressourcer. 

Ved opstarten af statusrevisionen konstaterede vi, at regnskabsmaterialet til brug for revisionen af 

årsregnskabet 2016, på en række væsentlige områder ikke i alle tilfældet var udarbejdet eller forelå 

som aftalt. Vi har efter aftale med selskabets daglige økonomiledelse assisteret med koordineringen og 

opfølgning omkring fremskaffelse og kvalitetssikring af dokumentation samt afstemningsarbejder. Det 

skal anføres, at der ikke er fundet væsentlige fejl i denne forbindelse. 

Vi har drøftet forholdet med selskabets daglige økonomiledelse, som har oplyst, at der iværksættes 

tiltag der sikre, at materiale der dokumentere regnskabet for 2017 vil foreligge som aftalt når revisio-

nen af årsregnskabet for 2017 påbegyndes. Endvidere har vi fået oplyst, at der iværksættes tiltag hvor-

efter det kontrolleres at afstemninger etc. på alle væsentlige regnskabsposter udarbejdes periodisk som 

fastlagt i koncernen forretningsgange. Vi er enige i dette tiltag og vil følge op herpå ved 2017-

revisionen. 

2.2 Forretningsgange og interne kontroller 

Vi har under vores revision konstateret, at koncernen har forretningsgange og interne kontroller på 

væsentlige områder. Koncernen har endvidere færdiggjort en detaljeret indkøbspolitik, hvilket vil 

medvirke til at øge kontrolniveauet. 

Vi skal anbefale, at beskrivelserne løbende vurderes og ajourføres og eventuelt præciseres der, hvor 

der måtte være behov herfor, jf. også kommentaren ovenfor.  

2.2.2 Generelle it-kontroller 

Vi har foretaget en overordnet gennemgang af selskabets generelle it-kontroller. Vores gennemgang 

har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

Vi har dog konstateret, at omfanget at brugere med rettigheder til adgang til selskabets finanssystem 

med fordel kan begrænses i forhold til de enkelte brugeres daglige behov. Vi har fået oplyst, at selska-

bet daglige ledelse i forbindelse med sammenlægning af tidligere tre finanssystemer til en samlet ad-

ministration og et finanssystem vil gennemgå de enkeltes brugerrettigheder og tilpasse disse deres 
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aktuelle behov. Vi har fået oplyst at dette forventes gennemført i 2017. Vi vil følge op herpå i forbin-

delse med revisionen i 2017. 

Fra selskabets serviceleverandør af afregningssystemet, KMD, har vi indhentet en særskilt erklæring 

omkring de generelle it-kontroller. Denne erklæring indeholder ikke kritiske bemærkninger. 

2.3 Aftaler om drift og administration af selskabet 

Som følge af at der ikke er ansatte i selskabet ud over direktionen, har selskabet indgået aftale med 

Fors A/S om udførelse af administrations-, drifts- og anlægsopgaver. Fors A/S forestår således i hen-

hold til aftale alle selskabets funktioner. 

Til brug for faktureringsgrundlaget mellem selskabet og Fors A/S er der således i 2016 udarbejdet 

udkast til kontrakt, der dækker de opgaver, serviceselskabet har løst for selskabet i 2016 baseret på den 

nye afregningsmodel for Fors-koncernen. Kontraktudkast er blevet endelige d. 18. april 2017. 

2.4 Usikkerhed ved indregning og måling 

2.4.1 Skattemæssige indgangsværdier 

Det er ved regnskabsaflæggelsen og afsættelse af udskudt skat lagt til grund, at udgangspunktet for 

opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne svarer til de værdier, som blev opgjort 

til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKAT’s holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter en tillempet DCF-model, 

som fører til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af selskabets skattemæssige grundlag for 

anlægsaktiver reduceret de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne med 385 t.kr Selskabet har på 

linje med en række andre forsyningsselskaber påklaget SKAT’s afgørelse til Landsskatteretten.  

I 4 principielle sager har Landsskatteretten givet SKAT medhold i, at de kan anvende en DCF-model, 

men kritiserede SKAT’s konkrete anvendelse af modellen. 

Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, da 

ledelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt stadig er væsentlig usikkerhed forbundet med 

SKAT’s ansættelser, herunder den konkrete anvendelse af DCF-modellen. Usikkerheden medfører, at 

selskabet for nærværende ikke er i stand til at opgøre et beløb pålideligt med henblik på indregning. 

Såfremt SKAT ender med at få medhold i sin afgørelse, vil der opstå forpligtelser for selskabet i form 

af en øget udskudt skat på 28 mio.kr., der – alt andet lige – over tid kan betyde en skattebetaling af 

samme størrelse. 

Punkt 29, Bilag 9: Bilag 29.10 -Fors Vand Roskilde Revisionsprotokol til
årsregnskabet 2016.pdf



Deloitte 83

Såfremt SKAT ikke ender med at få medhold i sin afgørelse, vil indeværende og tidligere års betalte 

skatter skulle reguleres som følge heraf, idet aktuel skat er indregnet på baggrund SKAT’s afgørelse.  

2.4.2 Egenkapital (forbrugereje) 

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke en myndighedsafgørelse om, hvorvidt en del af selskaber-

nes egenkapital er forbrugereje (forbrugerkapital), og hvorvidt resterende egenkapital giver mulighed 

og ret til et afkast til ejerne, således som dette er tilfældet på el- og varmeområdet. En eventuel forbru-

gerkapital er derfor indeholdt i selskabernes egenkapital. 

Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som følge af de sær-

lige forhold, der gør sig gældende for takstfastsættelse i forsyningsvirksomheder. Der er som ud-

gangspunkt tale om en regulatorisk opgjort egenkapital, som ikke er udtryk for en udlodningsmulig-

hed.  

Som nævnt ovenfor, er anlægsaktiverne endvidere værdiansat ud fra en vurdering af, i hvilket omfang 

de kan indregnes i taksterne, hvilket ikke nødvendigvis også er udtryk for en salgsværdi og dermed 

også, at egenkapitalen ikke nødvendigvis er udtryk for en salgsværdi af virksomheden.  

Baseret på vores fortolkning af vandforsyningsloven og årsregnskabsloven er vi enige i opgørelsen af 

den regnskabsmæssige egenkapital i årsregnskabet, den måde egenkapitalen præsenteres på og den 

omtale, der er i årsregnskabet under egenkapital. 

2.5 Særlig lovgivning 

2.5.1 Over-/underdækning 

Selskabet modtager årligt et prisloft, som giver rammerne for de takster, som kan opkræves hos for-

brugerne. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet skal der foretages en opgørelse af, om prislof-

tet er overholdt, eller om der foreligger en forpligtelse til at foretage en tilbagebetaling til forbrugerne, 

eller om der mulighed for at foretage en yderligere opkrævning. 

Ultimo 2016 er der foretaget en opgørelse af dels over-/underdækning for 2016 dels foretaget en vur-

dering af tidligere års indregnet over-/underdækning til opkrævning i efterfølgende år. På baggrund 

heraf er der ultimo 2016 indregnet en samlet over-/underdækning på 0 t.kr. i balancen, jf. note 9 i års-

regnskabet 

I årsregnskabet for 2016 er der i resultatopgørelsen indregnet en underdækning på 25.569 t.kr. jf. års-

regnskabets note 2., og som er forskellen mellem over-/underdækning primo og ultimo året.  

Over/underdækningen fra tidligere og indeværende år er indregnet ud fra de forudsætninger som sel-

skabet har lagt til grund for sin takstfastsættelse i 10 årsbudgetterne og opkrævning af 

over/underdækningen i forhold til forventningerne til kommende års prislofter. I det omfang der alene 
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opkræves indtægter i forhold til eller under prisloftet, er der ikke indregnet underdækning i det denne 

således ikke forventes opkrævet.  

På baggrund af vores gennemgang af forudsætninger for selskabets budgetter og prisfastsættelse m.m. 

er vi enige i den regnskabsmæssige behandling heraf. 

2.5.2 Ny økonomisk regulering med virkning fra 2017 

I forbindelse med udmøntning af vandsektorforliget er der i 2016 vedtaget nye regler for opgørelse af 

vandselskabernes økonomiske rammer, som er gældende fra og med 2017.  

De nye regler stiller særlige krav til selskabernes langsigtede økonomiske styring af især finansiering 

af investeringer og likviditet i form af eventuel lånoptagelse og tilbagebetaling heraf sammen med 

afvikling af tidligere års lånoptagelse indenfor den økonomiske ramme som selskabets skal drives 

under i de kommende år. Dette stiller bl.a. krav til selskabets langsigtede drifts- og likviditetsbudgette-

ring i forhold til takstfastsættelsen m.m. 

Vi skal derfor anbefale, at selskabet løbende vurdere hvorvidt der er den fornødne sammenhæng mel-

lem nettoindtægter fra den løbende drift og selskabets likviditet og finansiering i forhold til den beslut-

tede og mulige takstfastsættelse for 2017 og kommende år. 

2.5.3 Indrapporteringer til Forsyningssekretariatet 

Vi har foretaget kontrol af, at selskabet har foretaget de nødvendige indrapporteringer til Forsynings-

sekretariatet. Indrapporteringerne omfatter følgende: 

• Indrapportering til prisloft for kommende år 

• Indberetning til kommune om eventuel udlodning af midler for det forgangne år 

• Redegørelse for tilknyttede aktiviteter for det forgangne år 

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

3. Kommentarer til årsregnskabet 

3.1 Resultatopgørelsen 

3.1.1 Nettoomsætning 

Nettoomsætning af vand er afstemt til FAS-registreringer samt sandsynliggjort i forhold til indkøbte 

og indvundne mængder. 
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3.2 Balancen 

3.2.1 Materielle anlægsaktiver 

Vi har stikprøvevis gennemgået årets tilgange og efteregnet årets afskrivninger, uden at dette har givet 

anledning til bemærkninger. 

3.2.2 Tilgodehavender fra salg 

Vi har stikprøvevis gennemgået hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer og er enige i den regn-

skabsmæssige hensættelse pr. 31. december 2016. 

4. Skatte- og momsmæssige forhold 

4.1 Aktuel skat 

Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 er foreløbigt opgjort til 1.150 t.kr. Skatten 

eksklusive procenttillæg udgør 253 t.kr. og som er afsat som skyldig selskabsskat ogskal i 2017 afreg-

nes som sambeskatningsbidrag til sambeskattede selskaber.  

Selskabet indgår i en national dansk sambeskatning, hvor Fors Holding A/S er administrationsselskab. 

Administrationsselskabet har ansvaret for at indsende opgørelse af sambeskatningsindkomsten med 

underliggende bilag til SKAT. Selskabet modtager godtgørelse for skatteværdien af underskud, som 

udnyttes af andre sambeskattede selskaber. 

Revisionen er ikke særskilt tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af selskabets fore-

løbige skattepligtige indkomst, men det er vores opfattelse, at alle os bekendte forhold er kommet rig-

tigt til udtryk i den foreløbige indkomstopgørelse.  

4.2 Udskudt skat 

Udskudt skat pr. 31. december 2016 udgør et aktivt på 1.332 t.kr. 

Som følge af at SKAT har nedsat de skattemæssige indgangsværdier, opstår der en udskudt skat sva-

rende til skatten af forskelsværdien mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi 

af selskabets anlægsaktiver. Selskabets ledelse har valgt ikke at afsætte udskudt skat af denne forskel 

idet der er usikkerhed om, i hvilket omfang den udskudt skat reelt vil blive udløst, ligesom der er sel-

skabets opfattelse, at selskabet vil få medhold i den anlagte klagesag. Endvidere skal det tages i be-

tragtning, at såfremt den udskudte skat vil blive udløst i større eller mindre omfang, vil den aktuelle 

skat kunne indregnes i priserne og dermed ikke påvirke selskabets økonomiske stilling eller resultat. 

Vi er enige i denne vurdering. 

Vi er enige i de anlagte forudsætninger og dermed den foretagne indregning af udskudt skat i koncer-

nen på baggrund af POLKA-værdier. Som følge af den usikkerhed, der er forbundet med SKATs 
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holdning til skattemæssig indgangsværdi og den beløbsmæssige indvirkning af en anden opfattelse fra 

SKATs side, har vi fundet det nødvendigt at medtage en supplerende oplysning herom i vores revisi-

onspåtegning på årsregnskabet.  

4.3 Koncerninterne afregningspriser 

Vi har med ledelsen drøftet de danske skattemyndigheders opmærksomhed på afregningspriser mel-

lem interne forbundne parter, herunder krav i dansk lovgivning om at dokumentere vilkårene for sam-

handel. 

Der skal i selvangivelsen for 2016 gives oplysning om art og omfang af transaktioner med danske 

interne forbundne selskaber, når disse overstiger visse grænseværdier. Der skal også, når selskabets 

omsætning og balancesum overstiger visse grænseværdier, udfærdiges og opbevares dokumentation 

for, at transaktioner med danske interne forbundne selskaber sker på markedsvilkår. Skattemyndighe-

derne har udarbejdet en bekendtgørelse, som beskriver kravene til den lovpligtige dokumentation. 

Hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger, kan skattemyndighederne foretage en skønsmæs-

sig ansættelse af den skattepligtige indkomst, hvorfor vi anbefaler, at dette dokumentationsarbejde 

opprioriteres, idet det er forbundet med straf, såfremt dette ikke foreligger. 

Det er vores opfattelse baseret på drøftelse med selskabets ledelse, at der er udarbejdet transfer pri-

cing-dokumentation, der opfylder lovgivningens krav.  

5. Øvrige oplysninger 

5.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 

over for os vedrørende årsregnskabet for 2016.  

Alle fejl konstateret under revisionen er rettet.  

5.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen 

er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi 

påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. 

5.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver 

Siden vores revisionsprotokollat af 20. april 2016 har vi udført følgende opgaver for selskabet: 
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• Regnskabsmæssige assistance jf. omtale i afsnit 2.1 samt assistance med udarbejdelse og opstil-

ling af årsrapport 2016 

• Udarbejdelse af selvangivelse for 2015 og erklæring i denne forbindelse 

• Erklæring om vandselskabers udlodning 2016 

• Erklæring i forbindelse med indberetning til prisloft 2018 

Det er aftalt med selskabets ledelse, at vi udarbejder forslag til opgørelse af den skattepligtige ind-

komst for 2016. Det er endvidere aftalt, at vi yder assistance og rådgivning med udfyldelse af selvan-

givelsesblanketterne. Da selvangivelsesblanketterne baseres på oplysninger, der er tilvejebragt af sel-

skabet, påhviler ansvaret for opgørelsen og oplysningernes fuldstændighed alene selskabet. Omfattet 

af de nævnte blanketter er bl.a. blanketter vedrørende kontrollerede transaktioner. 

5.4 Forsikringsforhold 

Vores revision har ikke omfattet selskabets forsikringsforhold. Vi har konstateret, at selskabet én gang 

årligt gennemgår den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -mægleren med hen-

blik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsikringer er 

tilstrækkelig, og om selskabet eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder. 

Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt direktionen bekræfte, at der er tegnet de forsik-

ringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække selskabets eventuelle 

skadessituationer.  

 6. Konklusion på den udførte revision 

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en 

revisionspåtegning uden forbehold, men med en fremhævelse vedrørende den i note 1 til årsregnskabet 

omtalte usikkerhed vedrørende skattemæssige indgangsværdier. 

6. 1 Ny revisionspåtegning og ny revisorlov 

I 2016 har Folketinget vedtaget en ændring af lovgivningen for revisorer som led i implementering af 

nye EU-regler. Dette har medført, at kravene til revisors rapportering er ændret. 

Revisionspåtegningen for 2016 er som følge af indførelsen af de nye regler ændret væsentligt. Æn-

dringerne vedrører rækkefølgen af påtegningens afsnit, overskrifter og indhold med mere detaljeret 

information om den udførte revision for at tydeliggøre revisors arbejde over for regnskabsbrugerne. Vi 

skal for god ordens skyld oplyse, at der med den nye formulering ikke er sket en ændring i det materi-

elle indhold i ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen og i vores ansvar over for selskabet i forhold 

til tidligere. 
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Ændringen medfører også, at kravet om, at vi skal udarbejde den traditionelle revisionsprotokol til 

bestyrelsen, er afskaffet. I revisionsstandarderne er der dog stadig krav om, at vi skal rapportere kon-

klusionerne fra vores revision til virksomhedens øverste ledelse. Denne rapportering har friere ram-

mer. Vores fremadrettede rapportering vedrørende revisionen vil derfor ske i et tilpasset format. 

7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven kræver imidlertid, at vi gen-

nemlæser ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med 

vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indehol-

der de oplysninger, som i henhold til årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen. Vi skal her-

efter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i 

overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal placeres i umid-

delbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 

8. Erklæring 

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under 

revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

København, den 25. april 2017 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Mogens Henriksen Erik Lynge Skovgaard Jensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 
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Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 

1. Revision af årsregnskabet 

1.1 Årsregnskabet 

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2016 for Fors Varme Holbæk, 

Jyderup A/S. Årsregnskabet udviser følgende: 

2016 2015 
t.kr. t. kr. _______ _______ 

Resultat (underskud) 0 0 

Aktiver 79.488 47.400 

Egenkapital 500 500 

1.2 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategi-

en skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og 

administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. 

Baseret på vores drøftelser med selskabets ledelse og vores kendskab til selskabets aktiviteter og for-

hold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for Fors Varme Hol-

bæk, Jyderup A/S identificeret følgende regnskabselementer og områder, hvor der kan være særlige 

risici for væsentlige fejl i årsregnskabet, og som revisionen derfor har været koncentreret om: 

• Materielle anlægsaktiver, herunder tilgange og anlæg under udførelse 

• Koncernmellemværender, herunder transaktioner med nærtstående parter 

• Omsætning, herunder periodisering af afregninger 

• Reguleringsmæssige forhold 

• Økonomi- og afregningssystem. 

På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens omfang vil 

derfor være mindre.  

1.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller 

Revisionen har endvidere omfattet en vurdering af, om selskabets rapporteringssystemer, forretnings-

gange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrek-

te, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 
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Vi har vurderet selskabets forretningsgange og interne kontroller, herunder særligt inden for følgende 

risikofyldte områder: 

• Omkostningsregistrering og godkendelsesprocedurer, herunder betalingsprocedurer 

• Registrering af omsætning samt opfølgning på udeståender 

• Generelle it-kontroller 

• Forretningsgange omkring kontrakter med Fors A/S samt afregning hermed 

• Projektstyring. 

1.3.1 Drøftelser med direktion og bestyrelse om risikoen for besvigelser 

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt selskabets direktion om risikoen for 

besvigelser. Direktionen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for 

besvigelser, og at selskabet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlin-

formation i årsregnskabet, herunder fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug 

af selskabets aktiver. Direktionen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.  

Af formelle årsager skal vi forespørge bestyrelsen om bestyrelsens kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi tillader os at anse bestyrelsens underskrift 

på nærværende protokollat som værende en positiv bekræftelse på, at bestyrelsen ikke er blevet be-

kendt med sådanne forhold. 

Vi skal bemærke, at vi under vores revision ikke har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af be-

svigelser.  

2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet 

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledel-

sens vurdering af årsregnskabet: 

2.1 Rapportering til direktionen 

Vi har uddybet resultatet af vores løbende revision i årets løb i et management letter til direktionen, 

der indeholder vores detaljerede kommentarer til den udførte revision. Management letter indeholder 

følgende hovedafsnit: 

• Nedskrevne forretningsgangsbeskrivelser og interne kontroller 

• Adgangsrettigheder til bank- og økonomisystem samt forbrugsafregningssystemer 

• Forbrugsafregning – afstemning samt rykning for overforfaldne saldi (KMD-FAS) 

• Afregning af ydelser mellem selskaber og afstemning af mellemværender 

• Styring af anlægsprojekter 
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Ingen af disse afsnit har givet anledning til væsentlige bemærkninger, som bør gengives i protokollen 

udover følgende. 

Selskabet har, som en konsekvens af fusionen i 2015 og 2016, haft fokus på at tilpasse og ensrette 

forretningsgange og interne kontroller samt tilpasse anvendelsen af flere økonomisystemer og afreg-

ningssystemer. Dette har betydet, at der i årets løb er anvendt en del ressourcer herpå samtidigt med at 

de daglige rutiner har skullet passes. Selskabet har også som en konsekvens af de øgede arbejdsopga-

ver styrket økonomifunktionen med yderligere ressourcer. 

Ved opstarten af statusrevisionen konstaterede vi, at regnskabsmaterialet til brug for revisionen af 

årsregnskabet 2016, på en række væsentlige områder ikke i alle tilfældet var udarbejdet eller forelå 

som aftalt. Vi har efter aftale med selskabets daglige økonomiledelse assisteret med koordineringen og 

opfølgning omkring fremskaffelse og kvalitetssikring af dokumentation samt afstemningsarbejder. Det 

skal anføres, at der ikke er fundet væsentlige fejl i denne forbindelse. 

Vi har drøftet forholdet med selskabets daglige økonomiledelse, som har oplyst, at der iværksættes 

tiltag der sikre, at materiale der dokumentere regnskabet for 2017 vil foreligge som aftalt når revisio-

nen af årsregnskabet for 2017 påbegyndes. Endvidere har vi fået oplyst, at der iværksættes tiltag hvor-

efter det kontrolleres at afstemninger etc. på alle væsentlige regnskabsposter udarbejdes periodisk som 

fastlagt i koncernen forretningsgange. Vi er enige i dette tiltag og vil følge op herpå ved 2017-

revisionen. 

2.2 Forretningsgange og interne kontroller 

Vi har under vores revision konstateret, at koncernen har forretningsgange og interne kontroller på 

væsentlige områder. Koncernen har endvidere færdiggjort en detaljeret indkøbspolitik, hvilket vil 

medvirke til at øge kontrolniveauet. 

Vi skal anbefale, at beskrivelserne løbende vurderes og ajourføres og eventuelt præciseres der, hvor 

der måtte være behov herfor, jf. også kommentaren ovenfor.  

2.2.2 Generelle it-kontroller 

Vi har foretaget en overordnet gennemgang af selskabets generelle it-kontroller. Vores gennemgang 

har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

Vi har dog konstateret, at omfanget at brugere med rettigheder til adgang til selskabets finanssystem 

med fordel kan begrænses i forhold til de enkelte brugeres daglige behov. Vi har fået oplyst, at selska-

bet daglige ledelse i forbindelse med sammenlægning af tidligere tre finanssystemer til en samlet ad-

ministration og et finanssystem vil gennemgå de enkeltes brugerrettigheder og tilpasse disse deres 
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aktuelle behov. Vi har fået oplyst at dette forventes gennemført i 2017. Vi vil følge op herpå i forbin-

delse med revisionen i 2017. 

Fra selskabets serviceleverandør af afregningssystemet, KMD, har vi indhentet en særskilt erklæring 

omkring de generelle it-kontroller. Denne erklæring indeholder ikke kritiske bemærkninger. 

2.3 Aftaler om drift og administration af selskabet 

Som følge af at der ikke er ansatte i selskabet ud over direktionen, har selskabet indgået aftale med 

Fors A/S om udførelse af administrations-, drifts- og anlægsopgaver. Fors A/S forestår således i hen-

hold til aftale alle selskabets funktioner. 

Til brug for faktureringsgrundlaget mellem selskabet og Fors A/S er der således i 2016 udarbejdet 

udkast til kontrakt, der dækker de opgaver, serviceselskabet har løst for selskabet i 2016 baseret på den 

nye afregningsmodel for Fors-koncernen. Kontraktudkast er blevet endelige d. 18. april 2017. 

2.4 Særlig lovgivning 

2.4.1 Over-/underdækning 

Overdækningen i forhold til priseftervisning over for Energitilsynet er for 2016 foreløbigt opgjort til 

6.642 t.kr. og er indregnet i selskabets årsregnskab under passiver. Beløbet skal indregnes fuldt ud i 

prisen for 2018, i det omfang denne ikke udlignes i løbet af 2017. Ændring i overdækningen i forhold 

til 2015 er indregnet via omsætningen i resultatopgørelsen for året 2016 med (1.057) t.kr. svarende til 

årets forskydning. 

Herudover er indregnet forskydning i tidsmæssige forskelle mellem regnskabsmæssige og varmepri-

semæssige principper med (4.794) t.kr. svarende til forskellen i bl.a. afskrivninger på materielle an-

lægsaktiver, henlæggelser efter varmeforsyningsloven, og aktuel og udskudt skat. 

Netto er der således indregnet en netto forskydning i resultatopgørelsen på (3.505) t.kr. i årets omsæt-

ning. 

3. Kommentarer til årsregnskabet 

3.1 Resultatopgørelsen 

3.1.1 Nettoomsætning 

Nettoomsætning er afstemt til FAS-registreringer registreringer samt sandsynliggjort i forhold til pro-

duceret og leveret varmemængde. 
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3.2 Balancen 

3.2.1 Materielle anlægsaktiver 

Vi har stikprøvevist gennemgået årets tilgange og efteregnet årets afskrivninger, uden at dette har gi-

vet anledning til bemærkninger. 

3.2.2 Tilgodehavender fra salg 

Vi har stikprøvevist gennemgået hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer, og vi er enige i den 

regnskabsmæssige hensættelse pr. 31. december 2016. 

4. Skatte- og momsmæssige forhold 

4.1 Aktuel skat 

Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 er foreløbigt opgjort til et overskud på 1.561 

t.kr. Skatten heraf er en udgift på 343 t.kr., der indgår som skyldigt sambeskatningsbidrag. Beløbet er 

indregnet som skyldigt selskabsskat og vil blive afregnet af selskabet til sambeskattede selskaber i 

2017 

Selskabet indgår i en national dansk sambeskatning, hvor Fors Holding A/S er administrationsselskab. 

Administrationsselskabet har ansvaret for at indsende opgørelse af sambeskatningsindkomsten med 

underliggende bilag til SKAT. Selskabet modtager godtgørelse for skatteværdien af underskud, som 

udnyttes af andre sambeskattede selskaber. 

Revisionen er ikke særskilt tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af selskabets fore-

løbige skattepligtige indkomst, men det er vores opfattelse, at alle os bekendte forhold er kommet rig-

tigt til udtryk i den foreløbige indkomstopgørelse.  

4.2 Koncerninterne afregningspriser

Vi har med ledelsen drøftet de danske skattemyndigheders opmærksomhed på afregningspriser mel-

lem interne forbundne parter, herunder krav i dansk lovgivning om at dokumentere vilkårene for sam-

handel. 

Der skal i selvangivelsen for 2016 gives oplysning om art og omfang af transaktioner med danske 

koncernforbundne selskaber. Der skal også udfærdiges og opbevares dokumentation for, at transaktio-

ner med danske koncernforbundne selskaber sker på markedsvilkår. Skattemyndighederne har udar-

bejdet en bekendtgørelse, som beskriver kravene til den lovpligtige dokumentation.  

Hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger, kan skattemyndighederne foretage en skønsmæs-

sig ansættelse af den skattepligtige indkomst, hvorfor vi anbefaler, at dette dokumentationsarbejde 

opprioriteres, idet det er forbundet med straf, hvis dette ikke foreligger. 
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Det er vores opfattelse baseret på drøftelse med selskabets ledelse, at der er udarbejdet transfer  

pricing-dokumentation, der opfylder lovgivningens krav.  

5. Øvrige oplysninger 

5.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 

over for os vedrørende årsregnskabet for 2016.  

Alle fejl konstateret under revisionen er rettet.  

5.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen 

er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi 

påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven.  

5.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver 

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 20. april 2016 har vi udført følgende opgaver for 

selskabet: 

• Regnskabsmæssige assistance jf. omtale i afsnit 2.1 samt asssistance med udarbejdelse og op-

stilling af årsrapport 2016 

• Assistance med udarbejdelse af selvangivelse 2015 og erklæring i denne forbindelse 

• Diverse assistance vedrørende reguleringsmæssige forhold 

• Erklæring på indberetning af varmepriseftervisning for 2015 

Det er aftalt med selskabets ledelse, at vi udarbejder forslag til opgørelse af den skattepligtige ind-

komst for 2016. Det er endvidere aftalt, at vi yder assistance og rådgivning med udfyldelse af selvan-

givelsesblanketterne. Da selvangivelsesblanketterne baseres på oplysninger, der er tilvejebragt af sel-

skabet, påhviler ansvaret for opgørelsen og oplysningernes fuldstændighed alene selskabet. Omfattet 

af de nævnte blanketter er bl.a. blanketter vedrørende kontrollerede transaktioner. 

5.4 Forsikringsforhold 

Vores revision har ikke omfattet selskabets forsikringsforhold. Vi har konstateret, at selskabet én gang 

årligt gennemgår den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -mægleren med hen-

blik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsikringer er 

tilstrækkelig, og om selskabet eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder. 

Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt direktionen bekræfte, at der er tegnet de forsik-

ringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække selskabets eventuelle 

skadessituationer.   
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6. Konklusion på den udførte revision 

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en 

revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller oplysninger om andre forhold.  

6. 1 Ny revisionspåtegning og ny revisorlov 

I 2016 har Folketinget vedtaget en ændring af lovgivningen for revisorer som led i implementering af 

nye EU-regler. Dette har medført, at kravene til revisors rapportering er ændret. 

Revisionspåtegningen for 2016 er som følge af indførelsen af de nye regler ændret væsentligt. Æn-

dringerne vedrører rækkefølgen af påtegningens afsnit, overskrifter og indhold med mere detaljeret 

information om den udførte revision for at tydeliggøre revisors arbejde over for regnskabsbrugerne. Vi 

skal for god ordens skyld oplyse, at der med den nye formulering ikke er sket en ændring i det materi-

elle indhold i ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen og i vores ansvar over for selskabet i forhold 

til tidligere. 

Ændringen medfører også, at kravet om, at vi skal udarbejde den traditionelle revisionsprotokol til 

bestyrelsen, er afskaffet. I revisionsstandarderne er der dog stadig krav om, at vi skal rapportere kon-

klusionerne fra vores revision til virksomhedens øverste ledelse. Denne rapportering har friere ram-

mer. Vores fremadrettede rapportering vedrørende revisionen vil derfor ske i et tilpasset format. 

7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores tiltrædelsesprotokollat af 14. marts 2016 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors 

rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, lige-

som vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf.  

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven kræver imidlertid, at vi gen-

nemlæser ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med 

vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indehol-

der de oplysninger, som i henhold til årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen.  

Vi skal herefter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberet-

ningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal place-

res i umiddelbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 
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8. Erklæring 

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under 

revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

København, den 25. april 2017 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Mogens Michael Henriksen Erik Lynge Skovgaard Jensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 25. april 2017  

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 

3808(moh)-6831(kjm) 
Document in 2110 Revisionsprotokollat 2015 Spildevand 
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Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 

1. Revision af årsregnskabet 

1.1 Årsregnskabet 

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2016 for Fors Varme Roskilde 

A/S. Årsregnskabet udviser følgende: 

2016 2015 
t.kr. t.kr. _______ _______ 

Resultat 0 0 

Aktiver 932.966 920.711 

Egenkapital 314.395 314.395 

1.2 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategi-

en skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og 

administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. 

Baseret på vores drøftelser med selskabets ledelse og vores kendskab til selskabets aktiviteter og for-

hold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for Fors Varme Ros-

kilde A/S identificeret følgende regnskabselementer og områder, hvor der kan være særlige risici for 

væsentlige fejl i årsregnskabet, og som revisionen derfor har været koncentreret om: 

• Materielle anlægsaktiver, herunder tilgange og anlæg under udførelse 

• Koncernmellemværender, herunder transaktioner med nærtstående parter 

• Omsætning, herunder periodisering af afregninger 

• Reguleringsmæssige forhold 

• Økonomi- og afregningssystem 

På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens omfang vil 

derfor være mindre.  

1.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller 

Revisionen har endvidere omfattet en vurdering af, om selskabets rapporteringssystemer, forretnings-

gange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrek-

te, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 
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Vi har vurderet selskabets forretningsgange og interne kontroller, herunder særligt inden for følgende 

risikofyldte områder: 

• Omkostningsregistrering og godkendelsesprocedurer, herunder betalingsprocedurer 

• Registrering af omsætning samt opfølgning på udeståender 

• Generelle it-kontroller 

• Forretningsgange omkring kontrakter med Fors A/S samt afregning hermed 

• Projektstyring 

1.3.1 Drøftelser med direktionen og bestyrelse om risikoen for besvigelser 

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt selskabets direktion om risikoen for 

besvigelser. Direktionen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for 

besvigelser, og at selskabet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlin-

formation i årsregnskabet, herunder fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug 

af selskabets aktiver. Direktionen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.  

Af formelle årsager skal vi forespørge bestyrelsen om bestyrelsens kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi tillader os at anse bestyrelsens underskrift 

på nærværende protokollat som værende en positiv bekræftelse på, at bestyrelsen ikke er blevet be-

kendt med sådanne forhold. 

Vi skal bemærke, at vi under vores revision ikke har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af be-

svigelser.  

2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet 

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledel-

sens vurdering af årsregnskabet: 

2.1 Rapportering til direktionen 

Vi har uddybet resultatet af vores løbende revision i årets løb i et management letter til direktionen, 

der indeholder vores detaljerede kommentarer til den udførte revision. Management letter indeholder 

følgende hovedafsnit: 

• Nedskrevne forretningsgangsbeskrivelser og interne kontroller 

• Adgangsrettigheder til bank- og økonomisystem samt forbrugsafregningssystemer 

• Forbrugsafregning – afstemning samt rykning for overforfaldne saldi (KMD-FAS) 

• Afregning af ydelser mellem selskaber og afstemning af mellemværender 

• Styring af anlægsprojekter 
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Ingen af disse afsnit har givet anledning til væsentlige bemærkninger, som bør gengives i protokollen 

udover følgende. 

Selskabet har, som en konsekvens af fusionen i 2015 og 2016, haft fokus på at tilpasse og ensrette 

forretningsgange og interne kontroller samt tilpasse anvendelsen af flere økonomisystemer og afreg-

ningssystemer. Dette har betydet, at der i årets løb er anvendt en del ressourcer herpå samtidigt med at 

de daglige rutiner har skullet passes. Selskabet har også som en konsekvens af de øgede arbejdsopga-

ver styrket økonomifunktionen med yderligere ressourcer. 

Ved opstarten af statusrevisionen konstaterede vi, at regnskabsmaterialet til brug for revisionen af 

årsregnskabet 2016, på en række væsentlige områder ikke i alle tilfældet var udarbejdet eller forelå 

som aftalt. Vi har efter aftale med selskabets daglige økonomiledelse assisteret med koordineringen og 

opfølgning omkring fremskaffelse og kvalitetssikring af dokumentation samt afstemningsarbejder. Det 

skal anføres, at der ikke er fundet væsentlige fejl i denne forbindelse. 

Vi har drøftet forholdet med selskabets daglige økonomiledelse, som har oplyst, at der iværksættes 

tiltag der sikre, at materiale der dokumentere regnskabet for 2017 vil foreligge som aftalt når revisio-

nen af årsregnskabet for 2017 påbegyndes. Endvidere har vi fået oplyst, at der iværksættes tiltag hvor-

efter det kontrolleres at afstemninger etc. på alle væsentlige regnskabsposter udarbejdes periodisk som 

fastlagt i koncernen forretningsgange. Vi er enige i dette tiltag og vil følge op herpå ved 2017-

revisionen. 

2.2 Forretningsgange og interne kontroller 

Vi har under vores revision konstateret, at koncernen har forretningsgange og interne kontroller på 

væsentlige områder. Koncernen har endvidere færdiggjort en detaljeret indkøbspolitik, hvilket vil 

medvirke til at øge kontrolniveauet. 

Vi skal anbefale, at beskrivelserne løbende vurderes og ajourføres og eventuelt præciseres der, hvor 

der måtte være behov herfor, jf. også kommentaren ovenfor.  

2.2.2 Generelle it-kontroller 

Vi har foretaget en overordnet gennemgang af selskabets generelle it-kontroller. Vores gennemgang 

har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

Vi har dog konstateret, at omfanget at brugere med rettigheder til adgang til selskabets finanssystem 

med fordel kan begrænses i forhold til de enkelte brugeres daglige behov. Vi har fået oplyst, at selska-

bet daglige ledelse i forbindelse med sammenlægning af tidligere tre finanssystemer til en samlet ad-

ministration og et finanssystem vil gennemgå de enkeltes brugerrettigheder og tilpasse disse deres 
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aktuelle behov. Vi har fået oplyst at dette forventes gennemført i 2017. Vi vil følge op herpå i forbin-

delse med revisionen i 2017. 

Fra selskabets serviceleverandør af afregningssystemet, KMD, har vi indhentet en særskilt erklæring 

omkring de generelle it-kontroller. Denne erklæring indeholder ikke kritiske bemærkninger. 

2.3 Aftaler om drift og administration af selskabet 

Som følge af at der ikke er ansatte i selskabet ud over direktionen, har selskabet indgået aftale med 

Fors A/S om udførelse af administrations-, drifts- og anlægsopgaver. Fors A/S forestår således i hen-

hold til aftale alle selskabets funktioner. 

Til brug for faktureringsgrundlaget mellem selskabet og Fors A/S er der således i 2016 udarbejdet 

udkast til kontrakt, der dækker de opgaver, serviceselskabet har løst for selskabet i 2016 baseret på den 

nye afregningsmodel for Fors-koncernen. Kontraktudkast er blevet endelige d. 18. april 2017. 

2.3 Usikkerhed ved indregning og måling 

2.3.1 Udskudt skat 

I lighed med sidste år er der usikkerheder forbundet med den indregnede udskudte skat i vandselska-

berne, da de skattemæssige indgangsværdier i disse selskaber efter en afgørelse fra SKAT er blevet 

reduceret betydeligt i forhold til de oprindeligt selvangivne værdier. Dette har medført, at de skatte-

mæssige indgangsværdier for vandselskaberne er blevet reduceret betydeligt. Dette har dog ikke haft 

en afsmittende virkning på varmeselskaber, og det er ved regnskabsaflæggelsen fortsat lagt til grund, 

at de skattemæssige værdier svarer til de værdier, som er opgjort til brug for den regnskabsmæssige 

åbningsbalance. Ledelsen har ved indregningen af udskudt skat taget udgangspunkt i, at skattemæssige 

værdier opgøres med udgangspunkt i de værdier, som er opgjort til brug for den regnskabsmæssige 

åbningsbalance.  

Ud fra dette er det vurderet, at den i tidligere år anførte usikkerhed om indgangsværdier fortsat ikke er 

gældende for varmeselskaber. Såfremt SKAT måtte afgøre at de skattemæssige indgangsværdier skal 

ændres vil dette have indflydelse på den skattepligtige indkomst for tidligere (3 år), indeværende og 

fremtidige år. 

Som følge heraf, har vi heller ikke i år fundet det nødvendigt at medtage en supplerende oplysning 

herom i vores revisionspåtegning på årsregnskabet.  

Vi er enige i de anlagte forudsætninger og dermed den foretagne indregning af udskudt skat.  

2.3.2 Egenkapital  

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke en endelig myndighedsafgørelse på størrelsen af indreg-

ning af forrentning af indskudskapital.  
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Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som følge af de sær-

lige forhold, der gør sig gældende for takstfastsættelse i forsyningsvirksomheder. Der er som ud-

gangspunkt tale om en regulatorisk opgjort egenkapital, som ikke er udtryk for en udlodningsmulig-

hed. Forrentning af godkendt egenkapital kan udloddes hvis opkrævet.  

Selskabet ansøgte i 2011 om indregning af forrentning i varmepriserne i forhold til den indregnede 

forrentningsret og forrentningsretten blev indarbejdet i årsregnskabet for 2015. Det forventes, at der 

foreligger en myndighedsafgørelse herpå inden udgangen af 2018, idet vi erfaret, at der er en længere 

behandlingstid i Energitilsynet af de indsendte anmodninger om indregning af forrentning, men at 

denne er påbegyndt. 

Såfremt der i forbindelse med behandlingen heraf vil ske justeringer til den opgjorte indskudskapital, 

vil dette som en konsekvens heraf medføre en regulering til den indregnede forretningsret og dermed 

egenkapital i selskabets årsregnskab. 

På det foreliggende grundlag er vi enige i den regnskabsmæssige indregning heraf. 

2.4 Særlig lovgivning 

2.4.1 Over-/underdækning 

Overdækningen i forhold til priseftervisning over for Energitilsynet er for 2016 er foreløbigt opgjort til 

1.135 t.kr. og er indregnet i selskabets årsregnskab under passiver. Beløbet skal indregnes fuldt ud i 

prisen for 2018, i det omfang denne ikke udlignes i løbet af 2017. Ændring i overdækningen i forhold 

til 2015 er indregnet via omsætningen i resultatopgørelsen for året 2016 med 4.071 t.kr. svarende til 

årets forskydning. 

Herudover er indregnet forskydning i tidsmæssige forskelle mellem regnskabsmæssige og varmepri-

semæssige principper med 14.838 t.kr. svarende til forskellen i bl.a. afskrivninger på materielle an-

lægsaktiver, henlæggelser efter varmeforsyningsloven, hensættelse til tab på debitorer og aktuel og 

udskudt skat. 

Netto er der således indregnet en netto forskydning på 18.909 t kr. i årets omsætning. 

3. Kommentarer til årsregnskabet 

3.1 Resultatopgørelsen 

3.1.1 Nettoomsætning 

Nettoomsætning af varme er afstemt til FAS-registreringer samt sandsynliggjort i forhold til købt og 

leveret varmemængde.  
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3.2 Balancen 

3.2.1 Materielle anlægsaktiver 

Vi har stikprøvevist gennemgået årets tilgange og efterregnet årets afskrivninger, uden at dette har 

givet anledning til bemærkninger. 

3.2.2 Tilgodehavender fra salg 

Vi har stikprøvevist gennemgået hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer og er enige i den 

regnskabsmæssige hensættelse pr. 31. december 2016. 

4. Skatte- og momsmæssige forhold 

4.1 Aktuel skat 

Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2016 er foreløbigt opgjort til et underskud på  

758 t.kr og tilgodehavende sambeskatningsbidrag udgør 167 t.kr. Beløbet er indregnet som tilgodeha-

vende selskabsskat og vil blive afregnet til selskabet fra sambeskattede selskaber i 2017.  

Selskabet indgår i en national dansk sambeskatning, hvor Fors Holding A/S er administrationsselskab. 

Administrationsselskabet har ansvaret for at indsende opgørelse af sambeskatningsindkomsten med 

underliggende bilag til SKAT. Selskabet indbetaler sin beregnede skat til administrationsselskabet, 

som har ansvaret for afregning af skatter til SKAT for de sambeskattede selskaber. Koncernens sam-

beskatningsindkomst vil ikke medføre væsentlig skattebetaling til SKAT. 

Revisionen er ikke særskilt tilrettelagt med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af selskabets fore-

løbige skattepligtige indkomst, men det er vores opfattelse, at alle os bekendte forhold er kommet rig-

tigt til udtryk i den foreløbige indkomstopgørelse.  

4.2 Koncerninterne afregningspriser 

Vi har med ledelsen drøftet de danske skattemyndigheders opmærksomhed på afregningspriser mel-

lem interne forbundne parter, herunder krav i dansk lovgivning om at dokumentere vilkårene for sam-

handel. 

Der skal i selvangivelsen for 2016 gives oplysning om art og omfang af transaktioner med danske 

interne forbundne selskaber, når disse overstiger visse grænseværdier. Der skal også, når selskabets 

omsætning og balancesum overstiger visse grænseværdier, udfærdiges og opbevares dokumentation 

for, at transaktioner med danske interne forbundne selskaber sker på markedsvilkår. Skattemyndighe-

derne har udarbejdet en bekendtgørelse, som beskriver kravene til den lovpligtige dokumentation. 
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Hvis den nødvendige dokumentation ikke foreligger, kan skattemyndighederne foretage en skønsmæs-

sig ansættelse af den skattepligtige indkomst, hvorfor vi anbefaler, at dette dokumentationsarbejde 

opprioriteres, idet det er forbundet med straf, såfremt dette ikke foreligger.  

Det er vores opfattelse baseret på drøftelse med selskabets ledelse, at der er udarbejdet transfer pri-

cing-dokumentation, der opfylder lovgivningens krav.  

5. Øvrige oplysninger 

5.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 

over for os vedrørende årsregnskabet for 2016.  

Alle fejl konstateret under revisionen er rettet.  

5.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen 

er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi 

påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven. 

5.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver 

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 20. april 2016 har vi udført følgende opgaver for 

selskabet: 

• Regnskabsmæssige assistance jf. omtale i afsnit 2.1 samt asssistance med udarbejdelse og op-

stilling af årsrapport 2015 

• Assistance med udarbejdelse af selvangivelse 2015 og erklæring i denne forbindelse 

• Diverse assistance vedrørende reguleringsmæssige forhold 

• Erklæring på indberetning af varmepriseftervisning for 2015 

Det er aftalt med selskabets ledelse, at vi udarbejder forslag til opgørelse af den skattepligtige ind-

komst for 2016. Det er endvidere aftalt, at vi yder assistance og rådgivning med udfyldelse af selvan-

givelsesblanketterne. Da selvangivelsesblanketterne baseres på oplysninger, der er tilvejebragt af sel-

skabet, påhviler ansvaret for opgørelsen og oplysningernes fuldstændighed alene selskabet. Omfattet 

af de nævnte blanketter er bl.a. blanketter vedrørende kontrollerede transaktioner. 

5.4 Forsikringsforhold 

Vores revision har ikke omfattet selskabets forsikringsforhold. Vi har konstateret, at selskabet én gang 

årligt gennemgår den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -mægleren med hen-
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blik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsikringer er 

tilstrækkelig, og om selskabet eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder. 

Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt direktionen bekræfte, at der er tegnet de forsik-

ringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække selskabets eventuelle 

skadessituationer. 

6. Konklusion på den udførte revision 

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en 

revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller oplysninger om andre forhold.  

6. 1 Ny revisionspåtegning og ny revisorlov 

I 2016 har Folketinget vedtaget en ændring af lovgivningen for revisorer som led i implementering af 

nye EU-regler. Dette har medført, at kravene til revisors rapportering er ændret. 

Revisionspåtegningen for 2016 er som følge af indførelsen af de nye regler ændret væsentligt. Æn-

dringerne vedrører rækkefølgen af påtegningens afsnit, overskrifter og indhold med mere detaljeret 

information om den udførte revision for at tydeliggøre revisors arbejde over for regnskabsbrugerne. Vi 

skal for god ordens skyld oplyse, at der med den nye formulering ikke er sket en ændring i det materi-

elle indhold i ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen og i vores ansvar over for selskabet i forhold 

til tidligere. 

Ændringen medfører også, at kravet om, at vi skal udarbejde den traditionelle revisionsprotokol til 

bestyrelsen, er afskaffet. I revisionsstandarderne er der dog stadig krav om, at vi skal rapportere kon-

klusionerne fra vores revision til virksomhedens øverste ledelse. Denne rapportering har friere ram-

mer. Vores fremadrettede rapportering vedrørende revisionen vil derfor ske i et tilpasset format. 

7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores tiltrædelsesprotokollat af 14. marts 2016 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors 

rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, lige-

som vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf.  

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven kræver imidlertid, at vi gen-

nemlæser ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstem-

melse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med 

vores revision.  
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Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indeholder de oplysnin-

ger, som i henhold til årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen. Vi skal herefter på baggrund 

af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstemmelse 

med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal placeres i umiddelbar forlængelse af 

vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 
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8. Erklæring 

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under 

revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

København, den 25. april 2017 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Mogens Henriksen Erik Lynge Skovgaard Jensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 25. april 2017 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt  Henrik Gert Correll 
formand 
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Revisionsprotokollat til årsrapport 2016 

1. Revision af årsregnskabet 

1.1 Årsregnskabet 

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2016 for Fors Varme Holbæk, St. 

Merløse A/S. Årsregnskabet udviser følgende: 

2016 2015 
t.kr. t. kr. _______ _______ 

Resultat (underskud) 0 0 

Aktiver 34.330 36.217 

Egenkapital 500 500 

1.2 Risikovurdering og revisionsstrategi 

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategi-

en skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og 

administrative områder, der er af betydning for årsregnskabet. 

Baseret på vores drøftelser med selskabets ledelse og vores kendskab til selskabets aktiviteter og for-

hold i øvrigt har vi i forbindelse med planlægningen og udførelsen af revisionen for Fors Varme Hol-

bæk, St. Merløse A/S identificeret følgende regnskabselementer og områder, hvor der kan være særli-

ge risici for væsentlige fejl i årsregnskabet, og som revisionen derfor har været koncentreret om: 

• Materielle anlægsaktiver, herunder tilgange og anlæg under udførelse 

• Koncernmellemværender, herunder transaktioner med nærtstående parter 

• Omsætning, herunder periodisering af afregninger 

• Reguleringsmæssige forhold 

• Økonomi- og afregningssystem. 

På øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens omfang vil 

derfor være mindre.  

1.3 Revision af forretningsgange og interne kontroller 

Revisionen har endvidere omfattet en vurdering af, om selskabets rapporteringssystemer, forretnings-

gange og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrek-

te, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. 
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Vi har vurderet selskabets forretningsgange og interne kontroller, herunder særligt inden for følgende 

risikofyldte områder: 

• Omkostningsregistrering og godkendelsesprocedurer, herunder betalingsprocedurer 

• Registrering af omsætning samt opfølgning på udeståender 

• Generelle it-kontroller 

• Forretningsgange omkring kontrakter med Fors A/S samt afregning hermed 

• Projektstyring. 

1.3.1 Drøftelser med direktion og bestyrelse om risikoen for besvigelser 

I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt selskabets direktion om risikoen for 

besvigelser. Direktionen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for 

besvigelser, og at selskabet har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlin-

formation i årsregnskabet, herunder fejlinformation som følge af regnskabsmanipulation eller misbrug 

af selskabets aktiver. Direktionen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser.  

Af formelle årsager skal vi forespørge bestyrelsen om bestyrelsens kendskab til besvigelser eller 

igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi tillader os at anse bestyrelsens underskrift 

på nærværende protokollat som værende en positiv bekræftelse på, at bestyrelsen ikke er blevet be-

kendt med sådanne forhold. 

Vi skal bemærke, at vi under vores revision ikke har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af be-

svigelser.  

2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet 

Revisionen har givet anledning til at fremhæve følgende særlige forhold, der er af betydning for ledel-

sens vurdering af årsregnskabet: 

2.1 Rapportering til direktionen 

Vi har uddybet resultatet af vores løbende revision i årets løb i et management letter til direktionen, 

der indeholder vores detaljerede kommentarer til den udførte revision. Management letter indeholder 

følgende hovedafsnit: 

• Nedskrevne forretningsgangsbeskrivelser og interne kontroller 

• Adgangsrettigheder til bank- og økonomisystem samt forbrugsafregningssystemer 

• Forbrugsafregning – afstemning samt rykning for overforfaldne saldi (KMD-FAS) 
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• Afregning af ydelser mellem selskaber og afstemning af mellemværender 

• Styring af anlægsprojekter 

Ingen af disse afsnit har givet anledning til væsentlige bemærkninger, som bør gengives i protokollen 

udover følgende. 

Selskabet har, som en konsekvens af fusionen i 2015 og 2016, haft fokus på at tilpasse og ensrette 

forretningsgange og interne kontroller samt tilpasse anvendelsen af flere økonomisystemer og afreg-

ningssystemer. Dette har betydet, at der i årets løb er anvendt en del ressourcer herpå samtidigt med at 

de daglige rutiner har skullet passes. Selskabet har også som en konsekvens af de øgede arbejdsopga-

ver styrket økonomifunktionen med yderligere ressourcer. 

Ved opstarten af statusrevisionen konstaterede vi, at regnskabsmaterialet til brug for revisionen af 

årsregnskabet 2016, på en række væsentlige områder ikke i alle tilfældet var udarbejdet eller forelå 

som aftalt. Vi har efter aftale med selskabets daglige økonomiledelse assisteret med koordineringen og 

opfølgning omkring fremskaffelse og kvalitetssikring af dokumentation samt afstemningsarbejder. Det 

skal anføres, at der ikke er fundet væsentlige fejl i denne forbindelse. 

Vi har drøftet forholdet med selskabets daglige økonomiledelse, som har oplyst, at der iværksættes 

tiltag der sikre, at materiale der dokumentere regnskabet for 2017 vil foreligge som aftalt når revisio-

nen af årsregnskabet for 2017 påbegyndes. Endvidere har vi fået oplyst, at der iværksættes tiltag hvor-

efter det kontrolleres at afstemninger etc. på alle væsentlige regnskabsposter udarbejdes periodisk som 

fastlagt i koncernen forretningsgange. Vi er enige i dette tiltag og vil følge op herpå ved 2017-

revisionen. 

2.2 Forretningsgange og interne kontroller 

Vi har under vores revision konstateret, at koncernen har forretningsgange og interne kontroller på 

væsentlige områder. Koncernen har endvidere færdiggjort en detaljeret indkøbspolitik, hvilket vil 

medvirke til at øge kontrolniveauet. 

Vi skal anbefale, at beskrivelserne løbende vurderes og ajourføres og eventuelt præciseres der, hvor 

der måtte være behov herfor, jf. også kommentaren ovenfor.  

2.2.2 Generelle it-kontroller 

Vi har foretaget en overordnet gennemgang af selskabets generelle it-kontroller. Vores gennemgang 

har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 

Vi har dog konstateret, at omfanget at brugere med rettigheder til adgang til selskabets finanssystem 

med fordel kan begrænses i forhold til de enkelte brugeres daglige behov. Vi har fået oplyst, at selska-
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bet daglige ledelse i forbindelse med sammenlægning af tidligere tre finanssystemer til en samlet ad-

ministration og et finanssystem vil gennemgå de enkeltes brugerrettigheder og tilpasse disse deres 

aktuelle behov. Vi har fået oplyst at dette forventes gennemført i 2017. Vi vil følge op herpå i forbin-

delse med revisionen i 2017. 

Fra selskabets serviceleverandør af afregningssystemet, KMD, har vi indhentet en særskilt erklæring 

omkring de generelle it-kontroller. Denne erklæring indeholder ikke kritiske bemærkninger. 

2.3 Aftaler om drift og administration af selskabet 

Som følge af at der ikke er ansatte i selskabet ud over direktionen, har selskabet indgået aftale med 

Fors A/S om udførelse af administrations-, drifts- og anlægsopgaver. Fors A/S forestår således i hen-

hold til aftale alle selskabets funktioner. 

Til brug for faktureringsgrundlaget mellem selskabet og Fors A/S er der således i 2016 udarbejdet 

udkast til kontrakt, der dækker de opgaver, serviceselskabet har løst for selskabet i 2016 baseret på den 

nye afregningsmodel for Fors-koncernen. Kontraktudkast er blevet endelige d. 18. april 2017. 

2.4 Særlig lovgivning 

2.4.1 Over-/underdækning 

Overdækningen i forhold til priseftervisning over for Energitilsynet er for 2016 er foreløbigt opgjort til 

118 t.kr. og er indregnet i selskabets årsregnskab under passiver. Beløbet skal indregnes fuldt ud i 

prisen for 2018, i det omfang denne ikke udlignes i løbet af 2017. Ændring i overdækningen i forhold 

til 2014 er indregnet via omsætningen i resultatopgørelsen for året 2016 med 111 t.kr. svarende til 

årets forskydning. 

Herudover er indregnet forskydning i tidsmæssige forskelle mellem regnskabsmæssige og varmepri-

semæssige principper med (11) t.kr. svarende til forskellen i bl.a. afskrivninger på materielle anlægs-

aktiver og henlæggelser efter varmeforsyningsloven. 

Netto er der således i resultatopgørelsen indregnet en netto forskydning på (863) t. kr. i årets omsæt-

ning. 

3. Kommentarer til årsregnskabet 

3.1 Resultatopgørelsen 

3.1.1 Nettoomsætning 

Nettoomsætning er afstemt til FAS-registreringer samt sandsynliggjort i forhold til produceret og leve-

ret varmemængde.  

. 
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3.2 Balancen 

3.2.1 Materielle anlægsaktiver 

Vi har stikprøvevist gennemgået årets tilgange og efteregnet årets afskrivninger, uden at dette har gi-

vet anledning til bemærkninger. 

3.2.2 Tilgodehavender fra salg 

Vi har stikprøvevist gennemgået hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer, og vi er enige i den 

regnskabsmæssige hensættelse pr. 31. december 2016. 

4. Skatte- og momsmæssige forhold 

4.1 Aktuel skat 

Selskabet er ikke skattepligtig.  

5. Øvrige oplysninger 

5.1 Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsregnskabet 

Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring 

over for os vedrørende årsregnskabet for 2016.  

Alle fejl konstateret under revisionen er rettet.  

5.2 Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven 

Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen 

er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi 

påset, at selskabet på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven.  

5.3 Rådgivnings- og assistanceopgaver 

Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 20. april 2016 har vi udført følgende opgaver for 

selskabet: 

• Regnskabsmæssige assistance jf. omtale i afsnit 2.1 samt assistance med udarbejdelse og opstil-

ling af årsrapport 2016 

• Diverse assistance vedrørende reguleringsmæssige forhold 

• Erklæring på indberetning af varmepriseftervisning for 2015 
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5.4 Forsikringsforhold 

Vores revision har ikke omfattet selskabets forsikringsforhold. Vi har konstateret, at selskabet én gang 

årligt gennemgår den samlede forsikringsdækning med forsikringsselskabet eller -mægleren med hen-

blik på at vurdere de tegnede dækninger mv., herunder om dækningen på de tegnede forsikringer er 

tilstrækkelig, og om selskabet eventuelt mangler at tegne forsikringer på særlige områder. 

Vi har i forbindelse med regnskabsafslutningen bedt direktionen bekræfte, at der er tegnet de forsik-

ringer, der under hensyn til selskabets forhold skønnes tilstrækkelige til at dække selskabets eventuelle 

skadessituationer.   

6. Konklusion på den udførte revision 

Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne årsregnskabet med en 

revisionspåtegning uden forbehold, fremhævelser eller oplysninger om andre forhold.  

6. 1 Ny revisionspåtegning og ny revisorlov 

I 2016 har Folketinget vedtaget en ændring af lovgivningen for revisorer som led i implementering af 

nye EU-regler. Dette har medført, at kravene til revisors rapportering er ændret. 

Revisionspåtegningen for 2016 er som følge af indførelsen af de nye regler ændret væsentligt. Æn-

dringerne vedrører rækkefølgen af påtegningens afsnit, overskrifter og indhold med mere detaljeret 

information om den udførte revision for at tydeliggøre revisors arbejde over for regnskabsbrugerne. Vi 

skal for god ordens skyld oplyse, at der med den nye formulering ikke er sket en ændring i det materi-

elle indhold i ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen og i vores ansvar over for selskabet i forhold 

til tidligere. 

Ændringen medfører også, at kravet om, at vi skal udarbejde den traditionelle revisionsprotokol til 

bestyrelsen, er afskaffet. I revisionsstandarderne er der dog stadig krav om, at vi skal rapportere kon-

klusionerne fra vores revision til virksomhedens øverste ledelse. Denne rapportering har friere ram-

mer. Vores fremadrettede rapportering vedrørende revisionen vil derfor ske i et tilpasset format. 

7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 

I vores tiltrædelsesprotokollat af 14. marts 2016 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors 

rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, lige-

som vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf.  

Vores revision har ikke omfattet ledelsesberetningen. Årsregnskabsloven kræver imidlertid, at vi gen-

nemlæser ledelsesberetningen for at påse, at informationerne i ledelsesberetningen er i overensstem-
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melse med årsregnskabet og de informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i forbindelse med 

vores revision. Denne gennemlæsning omfatter også en vurdering af, om ledelsesberetningen indehol-

der de oplysninger, som i henhold til årsregnskabsloven skal indgå i ledelsesberetningen.  

Vi skal herefter på baggrund af vores gennemlæsning afgive en udtalelse om, hvorvidt ledelsesberet-

ningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vores udtalelse om ledelsesberetningen skal place-

res i umiddelbar forlængelse af vores revisionspåtegning på årsregnskabet. 

8. Erklæring 

Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under 

revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. 

København, den 25. april 2017 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Mogens Michael Henriksen Erik Lynge Skovgaard Jensen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 25. april 2017  

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 

3808(moh)-6831(kjm) 
Document in 2102 Revisionsprotkol til årsregnskabet 2015 

Punkt 29, Bilag 12: Bilag 29.13 -Fors Varme St. Merløse Revisionsprotokol til
årsregnskabet 2016.pdf



  | Side 1

CSR-RAPPORT 2016

Tænk nyt,
tal klart, skab 
forandringer

Punkt 30, Bilag 1: Bilag 30.01 - CSR-rapport 2017.pdf



Udgivet maj 2017

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf. 70 20 20 66
CVR 33 03 28 38

Ansv.redaktør: Bjørk Hasager Sørensen

Illustration og design:
Heidi Gross 
Annabir.dk

Foto:
Heidi Gross
Christoffer Regild

Forsidebillede:
Christoffer Regild

Punkt 30, Bilag 1: Bilag 30.01 - CSR-rapport 2017.pdf



Indhold
Fors A/S fælles fundament på plads 5

Oversigt over anlæg, organisation og juridisk selskabsstruktur 6

Fors A/S i overskrifter 9

I samspil med omverdenen 10

Tænk nyt, tal klart, skab forandringer 12

2. Ledelsesberetning v. formand og adm. direktør 14

3. Kunden i centrum 18

4. Miljø og produktion 20

4.1. Affald 22

4.2. Fjernvarme 24

4.3. Spildevand 26

4.4. Vand 28

4.5. Miljø og produktion i tal 30

5. Mennesker 34

6 Organisation – tænk nyt, tal klart, skab forandringer 36

Punkt 30, Bilag 1: Bilag 30.01 - CSR-rapport 2017.pdf



Side 4 | Fors A/S – Tænk nyt, tal klart, skab forandringer

Punkt 30, Bilag 1: Bilag 30.01 - CSR-rapport 2017.pdf



Fors A/S fælles fundament på plads | Side 5

For et år siden skrev vi på disse linjer, at vi i Fors A/S 1. 
januar 2016 vågnede op til en ny virkelighed. Vi var netop 
blevet skabt ved en fusion, hvor tre selskaber formelt var 
smeltet sammen til et. Reelt stod vi imidlertid med tre for-
skellige kulturer, arbejdsgange og regelsæt. Samtidig stod vi 
med den store opgave allerede fra dag ét at opnå synergier 
til gavn for kunder, miljø og ejere, samt at fastholde stabile 
og sikre leverancer til vore kunder.

I 2016 har vi derfor arbejdet målrettet på at skabe ét fælles 
selskab – af gavn såvel som af navn. Eller med andre ord: Det 
fælles fundamentet som skal gøre det muligt for os, at indfri 
de ambitioner, som vi blev født med: Effektivisere for 50 
millioner kroner årligt, understøtte det regionale erhvervslivs 
udvikling, bidrage til byudviklingen, have en ambitiøs klima- 
og miljøprofil samt være en attraktiv arbejdsplads.

Fælles Fundament: Leveregler, idegrundlag, vision, strategi
Konkret består det fundamentet, som vi har støbt i 2016, 
af fælles leveregler, idegrundlag, vision og en strategi med 
en række konkrete projekter, som strækker sig frem mod 
2020. Alle disse elementer i vort fundament bliver beskrevet 
i denne rapport.

Nøgleordet i arbejdet med at skabe det fælles fundament er 
netop ordet ’fælles’. Alle elementerne er således udarbej-
det i samarbejde mellem bestyrelse, ledelse, Samarbejds-
udvalg og medarbejdere. Det skyldes at vi i Fors A/S tror 
på, at de bedste, mest effektive og mest holdbare løsninger 
træffes ved at involvere alle, som skal gøre de beslutninger 
der tages til virkelighed.

På den måde stammer eksempelvis ideerne til de 20 
strategiske projekter vi har udarbejdet fra medarbejderne, 
hvorefter de er blevet suppleret og kommenteret af leder-
gruppen, mens de til sidst er blevet endeligt justeret og 
prioriteret af bestyrelsen. 

Klare resultater i 2016
Samtidig med at vi har støbt vort fælles fundament, er vi 
nået det første lille stykke af vejen mod at leve op til de 
forventninger, som lagde grunden for dannelsen af Fors A/S. 
Således har vi i 2016 eksternt blandt andet indgået symbio-
sesamarbejder med det lokale erhvervsliv til gavn for vor 
regions udvikling og miljø, vi har indgået samarbejder med 
vore ejerkommuner, hvor vi sammen skaber klimaløsninger, 
der bliver til attraktive byrum.

Internt i vores organisation har vi blandt andet opnået 
synergier i størrelsesordenen fem millioner kroner årligt, vi 
er blevet ISO-certificeret, og vi har påbegyndt arbejdet med 
at danne et ledelses- og medarbejderakademi. Det skal bi-
drage til en struktureret kompetenceudvikling, så vi fortsat 
er en attraktiv arbejdsplads med de bedste medarbejdere, 
som har de rette kompetencer til at løse de opgaver de har 
i dag – og de opgaver, de vil få i morgen.

Dette arbejde – og mere – beskriver vi i denne CSR-rapport. 

Fors A/S fælles fundament på plads

Asger Kej John Harpøth Julie Hermind

Forretningsudvalget i Fors A/S.
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Oversigt over anlæg, organisation 
og juridisk selskabsstruktur

 Renseanlæg
 Genbrugsplads
 Vandværk
 Varmeværk

Fors Vand
Holbæk A/S

Fors Vand
Lejre A/S

Fors Vand
Roskilde A/S

Fors Spildevand
Holbæk A/S

Fors Spildevand
Lejre A/S

Fors Spildevand
Roskilde A/S

Fors Varme
Jyderup A/S

Fors Varme
St. Merløse A/S

Fors Varme
Roskilde A/S

Fors
Grøn Energi A/S

Fors Affald
Holbæk A/S

Fors A/S

Holbæk
Kommune

Lejre
Kommune

Roskilde
Kommune

Fors Holding A/S

Juridisk Selskabsstruktur

Oversigt over anlæg
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Omsætning

Kunder

Medarbejdere

Egenkapital

Kundens takstkrone (i f.eks. Lejre) går til:

651 mio. kr.

183.496

195

4,4 mia kr.

Moms og afgifter 29%

Investeringer 30%

Drift 41%

Fors A/S i overskrifter
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Denne rapport udgør Fors A/S lovpligtige CSR-rapportering, 
jævnfør ÅRL §99a og §99b. Rapporten kan læses i sin fulde 
længde på www.fors.dk/omos. Bestyrelsen i Fors A/S har 
vedtaget en CSR-politik. Heri er beskrevet, at Fors A/S er 
forpligtet over for medarbejdere, kunder, ejere og hele det 
omgivende samfund til at tage et samfundsansvar og inte-
grere virksomhedens sociale ansvar i forretningsstrategien 
og den daglige drift.

I Fors A/S ser vi denne forpligtigelse som en naturlig del af 
vores idégrundlag: Med kunden i centrum leverer Fors A/S 
miljørigtige og effektive løsninger inden for vand, varme, 
spildevand og affald.

Politikker skal sikre ordentlige forhold
Fors A/S har en indkøbs- og udbudspolitik, hvori der er 
indarbejdet en række elementer som beskriver det ansvar, 
vi tager for det samfund, som vi er en del af. Krav til at 
overholde menneskerettigheder, generelle sociale og etiske 
hensyn indgår i kontrakter om varer, tjenesteydelser og 
bygge- og anlægsopgaver.
Vi ønsker at fremme social ansvarlighed i vores indkøb og 
udbud ved at give vores leverandører incitamenter til at 
udvikle social ansvarlig ledelse. Derfor har vi i politikken 
beskrevet de sociale og etiske hensyn, som vi mener, der 
skal fremmes, f.eks.:
• Beskæftigelsesmuligheder
• Værdigt arbejde
• Overholdelse af sociale rettigheder og arbejdstagerret-

tigheder

Indkøbs- og udbudspolitikken blev udarbejdet i 2016, og vi 
har endnu ikke en vedtaget procedure, som sikrer at den 
efterleves ved alle indkøb og udbud. I 2017 påbegynder vi 
et strategisk projekt omhandlende optimering af indkøb og 
udbud. En del af projektet vil omhandle udvikling og optime-
ring af vore indkøbs- og udbudsprocesser som blandt andet 
skal sikre, at vi og vore leverandører efterlever vor indkøbs- 
og udbudspolitik.

Vores indkøbs- og udbudspolitik kan læses på www.fors.dk.

Vi har desuden en kvalitetspolitik, hvori vi har opsat mål i 
forhold til den kvalitet vi ønsker at levere i forhold til kunde-
service, forsyningssikkerhed og bæredygtighed.

Menneskerettigheder i hverdagen
Fors A/S har ikke en konkret vurdering af, hvordan vores 
forretning påvirker menneskerettighederne, og har dermed 
ikke udarbejdet en politik for dette område.
For vores medarbejdere har vi en personalepolitik, hvori vi 
blandt andet beskriver vores forhold til arbejdsmiljø samt 
hvad vi gør for medarbejdere, der i kortere eller længere 
perioder har behov for vores støtte. Personalepolitikken 
blev senest revideret i 2016.

Kønsfordeling i ledelsen og bestyrelsen
I vores bestyrelse derimod er der en massiv overvægt af 
mænd. Således er blot én af vore 11 bestyrelsesposter besat 
af en kvinde. Af de 11 bestyrelsesmedlemmer er de seks 
udpeget af de respektive ejerkommuners byråd samt tre 
blandt medarbejderne, mens to er valgt direkte af general-
forsamlingen. 
 
Vi har dog som målsætning, at vores øverste ledelse (besty-
relse, direktion og chefgruppe), i det omfang det er muligt, 
er kønsmæssigt repræsentativt sammensat, og forholder os 
til den målsætning i forbindelse med ansættelser i de øver-
ste ledelseslag. Som virksomhed opfordrer vi vores ejere og 
øvrige interessenter til aktivt at arbejde frem mod at sikre 
en kønsmæssigt repræsentativ bestyrelse. 
 
På den baggrund har vi som måltal at andelen af kvinder i 
bestyrelsen minimum bør være 33 %. Det måltal er ikke op-
nået i 2016, da der i året ikke har været valg til bestyrelsen. 
Måltallet tilstræbes opnået ved førstkommende valg af ny 
bestyrelse, som forventes at finde sted i 2017. 

Målsætninger i 2017  
Bestyrelsen vedtog i februar 2017 en revideret CSR-politik 
for Fors A/S. Et centralt element heri er beslutningen om 
at udarbejde CSR-målsætninger på både den korte og 
lange bane løbende og i forlængelse heraf udarbejde en 
årlig rapportering med overblik og status over de forskellige 
målsætninger. I forlængelse heraf har Fors A/S i øjeblikket 
nedenstående målsætninger på CSR-området.

• 30+ sociale ansættelser i 2017.
• Fem lærlinge elever ansat i 2017.
• Reduktion af energiforbruget ved behandling af slam med 

125 tons CO2 årligt i 2017.
• 70 % af alt affald som Fors A/S håndterer skal genbruges/

genanvendes i 2017.

I samspil med omverdenen
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• 52 % genanvendelse af de 7 fokusfraktioner (bio, papir, 
glas, metal, plast, pap, træ) ift. den nationale målsætning 
på 50% genanvendelse i 2022 i 2017.

• Fors A/S to største renseanlæg skal være energineutrale 
i 2025.

• Udarbejdelse af handleplan for reduktion af CO2-udled-
ningen fra de ti største CO2-syndere i Fors A/S i 2015.

• Udledningen af CO2 på Fors A/S produktionsanlæg (ikke 
varmekøb) skal samlet reduceres med 15 % i 2020.

Målsætninger i 2016 – status
Fors A/S havde i 2016 som målsætning at blive certificeret 
efter i henhold til ISO 9.001 og ISO 22.000 inden udgangen 
af 2016. Denne målsætning har vi nået.

Fors A/S havde derudover en målsætning om at udarbejde 
et samlet overblik over udledningen af forskellige drivhus-
gasser og på baggrund af dette sætte et ambitiøst, men 
realistisk mål for, hvor meget vi i de kommende år skal redu-
cere vores udledninger. Denne målsætning har vi kun delvist 
nået. Det skyldes, at det har været vanskelligere at integrere 
de forskellige data og implementere ensartede målemeto-
der, end vi forventede. Vi har dog stadigvæk en ambition at 
skabe et sådant overblik, og at det sker i 2017.

Vi er en ny virksomhed med en målsætning om at skabe 
bedre kundeoplevelser for vores kunder og gøre en forskel 
for erhvervsudviklingen på Sjælland.

Tænk nyt
Vi tør tænke nyt og skabe nye forretningsmodeller, løsninger 
og teknologier, for vi løser ikke fremtidens klima og ressour-
ceproblemer ved at gøre det samme som vi altid har gjort 
– eller som alle andre gør.

Kunder og omverden kan forvente, at vi er aktive, tager 
initiativer og deltager i udviklingsprojekter

Tal klart
Vi viser vores relevans og nytte for vores kunder og samar-
bejdspartnere ved at være effektive, økonomiske og res-
sourcebevidste. Men også ved at være mere innovative end 

resten af branchen, satse ressourcer på udvikling og ikke 
være bange for at fejle en gang i mellem. Det kræver, at vi – 
klart og tydeligt – kan forklare hvorfor vi satser som vi gør.

Kunder og omverden kan forvente, at vi kommunikerer ak-
tivt på flere kanaler og giver klart svar på tiltale

Skab forandring
Vi tror på, at vi skaber værdi for vores kunder og ejere, ved 
at gå aktivt ind i arbejdet med at skabe nye løsninger på 
fremtidens klima- og ressourceproblemer. Det betyder, at 
vi er klar til at udvikle og ændre indenfor alle vores forret 
ningsområder

Kunder og omverden kan forvente, at vi handler og har mod 
til at gennemføre nødvendige forandringer

Om os
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Tænk nyt, tal klart, skab 
forandringer

Chefgruppen i Fors A/S: Økonomidirektør Charlotte Vincents, kunde- og kommunikationschef
Thomas Hopp, adm. direktør Michael Brandt, projektchef Bjørn Nielsen, stabschef Rikke Saltoft 
og produktionschef Henrik Correll
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Selv den bedste plan skal være klar til justeringer, når den 
møder virkeligheden. Den virkelighed vi i Fors A/S stod over 
for 1. januar 2016 var, at vi havde ikke en, ikke to men hele 
tre forskellige planer, som vi skulle tilpasse vores nye virke-
lighed som ét fælles selskab – nemlig Fors A/S.

Første led i den proces har været at sige farvel til de tre 
forskellige planer og i stedet skabe én fælles og klar strategi 
for Fors A/S indeholdende idégrundlag, vision, leveregler og 
20 strategiske projekter. Den plan bliver det fælles funda-
ment, som vi i Fors A/S kommer til at bygge videre på, når 
planen skal realiseres frem mod 2020.

Når vi siger ’fælles fundament’, mener vi det bogstaveligt. 
Strategi, idégrundlag, vision og leveregler er nemlig ikke 
blevet til i et glastårn ved hjælp af dyre konsulenter, men 
i fællesskab af alle de godt 200 medarbejdere i Fors A/S. 
De 20 strategiske projekter, som bliver altafgørende for 
at vi når i mål med vores vision er udtænkt af medarbej-
derne. Herefter er de blevet trykprøvet af ledergruppe og 
Samarbejdsudvalg, inden bestyrelsen har lavet de endelige 
tilpasninger og prioriteringer.

Vi har i Fors A/S valgt denne måde at konstruere vort fælles 
fundament på, fordi vi tror på, at man får de bedste resulta-
ter, når man involverer de mennesker, som skal bidrage til at 
skabe dem. Vi tror også på, at vi ved at give medarbejderne 
ansvar – ikke blot for deres egne opgaver, men for hele 
virksomheden – får de mest engagerede og loyale medar-
bejdere. Det er nødvendigt, for det er en ambitiøs strategi, 
som vi har lagt. Vi ønsker nemlig, at være den bedste leve-
randør af innovative og effektive forsyningsløsninger til gavn 
for kunder og miljø.

De første af de i alt 20 strategiske projekter lancerede vi 
i efteråret 2016. De tre projekter – klar profil, koncern tavle-
møder, samt medarbejder- og ledelsesakademi er naturlige 

elementer at bygge videre på, efter at have vort fælles 
fundament på plads: Klar profil skal gøre os skarpe på, hvad 
vi vil stå for som virksomhed. Koncern tavlemøderne skal 
understøtte den effektive organisation og opnåelse af sy-
nergier, mens medarbejder- og ledelsesakademiet skal give 
os engagerede medarbejdere med de rigtige kompetencer 
– nu og i fremtiden.

Vort fælles fundament blev lagt i 2016, og vi er allerede i 
fuld gang med at bygge videre på dette, så vi kan leve op 
til de ambitioner, som vore ejere har til os, og som vi også 
har for os selv: Effektivisere for 50 millioner kroner årligt, 
understøtte den regionale erhvervslivsudvikling, bidrage til 
byudviklingen, have en ambitiøs klima- og miljøprofil samt 
være en attraktiv arbejdsplads.

De kommende år, kommer vi – i mødet med virkeligheden –
givet til at justere strategiplanen. Men det kommer ikke til at 
rykke ved vort høje ambitionsniveau.

Det betyder, at vi kontinuerligt vil tænke nyt, tale klart og 
skabe forandringer.

Chefgruppen i Fors A/S
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2. Ledelsesberetning v. formand 
og adm. direktør
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Årets resultat
Hovedtallene er baseret på koncernregnskabet for Fors 
Holding A/S. Selskabets regnskab viser et underskud på 7,2 
millioner kroner og ligger 15,9 millioner kroner under et 
budgetteret overskud på 8,7 millioner kroner. Den reelle 
afvigelse er dog en forbedring på 4,1 millioner kroner. 

Afvigelsen skyldes dels regnskabstekniske justeringer af 
anlægsværdier i forbindelse med fusionen, som har øget 
afskrivningerne med 12,2 millioner kroner samt afholdte 
fusionsomkostninger på 7,7 millioner kroner. Alt i alt 19,9 
millioner kroner, som ikke var indarbejdet i de oprindelige 
budgetter fra efteråret 2015.

Set i lyset af ovenstående vurderes årets resultat som ac-
ceptabelt.

Tænk nyt, tal klart, skab forandringer
Fors A/S blev dannet 1. januar 2016 ved en fusion af forsy-
ningsselskaberne i Holbæk-, Lejre- og Roskilde Kommuner. 
Som naturlig følge heraf har 2016 båret præg af, at vi som 
organisation har fokuseret på at udvikle vort fælles funda-
ment, så vi kunne blive ét selskab af gavn såvel som af navn. 
På den baggrund har vi i 2016 udarbejdet en strategi frem 
mod 2020 med titlen ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’. 

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igang-
sættes løbende frem mod 2020. De har fælles sigte på at 
understøtte, at vi forfølger vort idegrundlag om at være den 
bedste leverandør af innovative og effektive forsyningsløs-
ninger til gavn for kunder og miljø.

Foruden strategien indeholder fundamentet fire leveregler:

• Vi skaber forandring gennem engagement.
• Sammen tager vi ansvar for helheden.
• Vi tør udfore det sikre og tør indrømme fejl.
• Vi har det gerne sjovt med en tillidsfuld omgangstone.

Levereglerne er udviklet af ledere og medarbejdere i fæl-
lesskab, og sætter rammen for den måde, som vi ønsker at 
omgå hinanden på i Fors A/S.

Styr på processerne
En anden del af vort fælles fundament, som vi skal bygge 
vores virksomhed på, er fælles standarder og procedurer. På 
den baggrund gennemførte vi i 2016 en proces som ledte til 

at vi blev ISO-certificeret. Dette indebærer at vi har imple-
menteret et værktøj, hvor vi beskriver samtlige forretnings-
kritiske processer i virksomheden med tydelig angivelse 
af, hvem der er ansvarlig for de forskellige processer i de 
enkelte opgaveløsninger. Værktøjet benyttes desuden til at 
registrere eventuelle afvigelser og arbejde struktureret med 
forbedringsforslag til de forskellige processer.

I Christiansborgs skygge – eller solside?
Det er længe siden man som forsyningsselskab kunne være 
sikker på, at hvad man skulle forholde sig til det ene år, ja 
det skulle man nok også forholde sig til det næste. Sådan er 
det ikke længere. Forsyningsbranchen skal således løbende 
forholde sig til at deres rammebetingelser ændrer sig, og 
2016 er ingen undtagelse. I året offentliggjordes således den 
såkaldte ’McKinsey-rapport’. 

Rapporten konkluderer, at den samlede forsyningssektor har 
et effektiviseringspotentiale på 7,1 milliarder kroner og iden-
tificerer 11 barrierer på tværs af forsyningsarter, som står 
i vejen for effektiviseringer i branchen samt 15 initiativer, 
der bør iværksættes for at sikre effektiviseringspotentialet. 
Disse barrierer og initiativer omhandler primært ramme-
betingelser og forsyningsselskabernes ledelse, herunder 
bestyrelsernes kompetencer og rolle.

En måneds tid efter offentliggørelsen af ’McKinsey-rappor-
ten’ offentliggjorde regeringen sin forsyningsstrategi, der 
stærkt inspireret af ’McKinsey-rapporten’ foreslog at der skal 
opnås gevinster ved hjælp af de fem følgende principper.

1. Opgaver som ikke er naturlige monopoler konkurrence-
udsættes, og der skal være vandtætte skodder mellem 
monopol og konkurrenceudsatte områder.

2. Naturlige monopoler underlægges ensartet, incitaments-
baseret økonomisk regulering.

3. God selskabsledelse.
4. Robust regulering af forsyningssikkerhed.
5. Et effektivt og transparent tilsyn baseret på rammeregu-

lering.

Regeringens forsyningsstrategi er endnu ikke vedtaget. Men 
den fremtid som den indikerer for forsyningsbranchen er, at 
ejerstrukturen i branchen sagtens kan ændre sig, at vi i end-
nu højere grad end i dag skal agere på konkurrencelignende 
vilkår, og at forsyningsselskaberne fortsat skal konsolidere 
sig for at overleve.
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Den udvikling hilser vi i Fors A/S velkommen – Naturligvis 
under forudsætning af, at den implementeres rigtigt. Vi 
mener, at konkurrence er med til at sikre de bedste, mest 
innovative og mest effektive løsninger til gavn for kunder og 
miljø. Konkurrence er med til at bryde vanetænkning i en 
branche, der gennem mange år er drevet ud fra ’hvile-i-sig-
selv-princippet’. 

Høj forsyningssikkerhed til kunderne
Fra helikopterperspektivet på Christiansborg kan der være 
langt til den enkelte kunde. Ikke desto mindre har vi – når 
alt kommer til alt – brugt de fleste af vore kræfter i 2016 på 
at sikre vore kunder en stabil forsyning med en høj forsy-
ningssikkerhed nu og i fremtiden. 

Således har vi i 2016 besluttet en ny struktur for vore 
genbrugspladser i Holbæk, der skal understøtte en endnu 
højere genanvendelsesprocent. I Holbæk har vi ligeledes 
tilkoblet en ny ledning til transport af vand mellem Langerød 
vandværk og vandtårnet i Holbæk.

I Lejre har vi indgået partnerskab om at skabe klimaløsnin-
ger i Hvalsø, som kommer til at indgå rekreativt i området.
Vi har udvidet fjernvarmenettet i Roskilde til dele af Him-
melev og etableret solfangere på vores varmeværk i Jyde-
rup, som ligger i Holbæk Kommune.

På spildevandsområdet har vi iværksat en strukturanalyse, 
som skal komme med bud på, hvordan man mest effektivt 
renser spildevandet i både vores og vore naboforsyningers 
område. 

På tværs af vore forsyningsarter har vi renoveret lednings-
nettet for at sikre en fortsat stabil forsyning mange år frem 
i tiden. 

Asger Kej
Formand

Michael Brandt
Adm. direktør
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Nettoomsætning

Resultat før renter og afskrivninger

Afskrivninger

Driftsresultat

Finansielle poster netto

Skat af årets resultat

Årets resultat

Egenkapital

Årets investeringer

Hovedtal for koncernen (T. kr.)

651.744

139.539

-168.591

-29.052

-18.952

-16.370

-38.870

4.433.930

240.945

2016
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I mange år har forsyningsbranchen levet en usynlig tilværel-
se, hvor vore kunder ofte først fandt ud af hvem vi var, den 
dag de oplevede problemer med de ydelser vi leverede. Det 
medførte den risiko, at kunden sad tilbage med en negativ 
oplevelse omkring mødet med sit forsyningsselskab.

I dag vil vi gerne have, at vore kunder kender os, også 
selvom de aldrig har haft problemer med os, for på den 
måde vinder begge parter. Først og fremmest gør det det 
nemmere at være kunde – skulle de opleve problemer, ved 
de nemlig allerede på forhånd, hvor de kan få hjælp. Men 
det bliver også nemmere at være os. Når vore kunder har 
et positivt billede af os, er de nemlig mere tilbøjelige til at 
bære over med os, hvis vi graver i deres vej eller er nødt til 
at afbryde deres forsyning. 

Hvis vi ønsker, at vore kunder skal lære os bedre at kende, 
skal vi møde dem der, hvor de er. 

Derfor har vi i 2016 blandt andet styrket vores tilstedevæ-
relse på de sociale medier, haft fokus på vores hjemme-
side og ikke mindst er vi taget ud i byen og har mødt vores 
kunder ansigt til ansigt.

SMS-services
Fors A/S tilbyder vores kunder to SMS-services, som begge 
er gratis. Den ene minder vore affaldskunder om at stille 
beholderne frem til tømning. Løsningen er meget popu-
lær blandt de tilmeldte kunder og fungerer stort set uden 
problemer. 

3. Kunden i centrum
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Den anden bruges i forbindelse med driftsforstyrrelser og 
beredskabssituationer. Den trækker telefonnumre i offent-
ligt tilgængelige databaser (foruden de numre, som vores 
kunder selv kan tilføje på vores hjemmeside, hvis deres 
nummer ikke er tilgængeligt i de offentlige databaser). I 
2016 har vi arbejdet med at integrere udsendelsen af drifts-
SMS’er i produktionen for at sikre, at flest muligt af vores 
kunder får besked i forbindelse med driftsproblemer. 

Ved at benytte SMS’er ved planlagte driftsarbejder, sparer vi 
meget tid, som tidligere blev brugt til varsling via breve eller 
omdeling af sedler. Systemet gør det desuden muligt at for-
tælle om akutte driftsforstyrrelser. Det giver vores kunder 
en bedre oplevelse, og betyder følbart færre henvendelser i 
vores Kundecenter. 

Sociale medier
Fors A/S er til stede på alle de relevante sociale medier: 
Facebook, Twitter og LinkedIn. 

På Facebook kommunikerer vi primært til vores privatkun-
der, hvor vi i billeder og ord fortæller, hvad Fors A/S laver 
og står for. Denne indsats er løbende blevet styrket i løbet 
af 2016. Vi oplever desuden flere og flere kundehenvendel-
ser via Facebook, som ellers normalt ville blive modtaget 
på mail eller telefon i vores Kundecenter. Derfor er vores 
kundekonsulenter blevet engageret til at svare på kunde-
henvendelser på Facebook. 
LinkedIn bruger vi i forbindelse med employer branding, det 
vil sige for at få os cementeret som en attraktiv arbejds-
plads i forhold til at kunne rekruttere nye medarbejdere. 
På LinkedIn deler vi derfor indhold, som tegner os som 
virksomhed, ligesom stillingsopslag naturligvis lægges ud på 
siden.

Fors A/S er også aktiv på Twitter, som ikke har stor udbre-
delse blandt privatpersoner i Danmark, men som til gengæld 
har stor rækkevidde blandt medier og politikere. Twitter er 
derfor en oplagt platform, når vi vil sætte et emne på dags-
ordenen hos en af de to parter eller deltage i den offentlige 
debat, som vi eksempelvis gjorde i forbindelse med vores 
deltagelse i Folkemødet på Bornholm. 

Events
I 2016 har Fors A/S ofte været ude på gaderne i vores 
lokalsamfund for at møde vores kunder ansigt til ansigt. Vi 
har blandt andet været til stede på Sundhedsdagen i både 

Holbæk og Roskilde, ligesom vi har åbnet dørene og invite-
ret kunderne indenfor ved arrangementer som Vandets Dag, 
Varmens Dag og julemarkedet på Tornved Genbrugsstation, 
hvor vi solgte effekter indsamlet på genbrugspladserne. 
Genbrugsmarkedet var en forsmag på Fors A/S genbrugsbu-
tik, som åbner i foråret 2017. 

www.fors.dk
Vores hjemmeside, som blev lanceret i forbindelse med 
fusionen, fik desværre en kølig modtagelse af både kunder 
og medarbejdere. Oplevelsen var, at siden var uoverskuelig 
og svær at navigere rundt på. Derfor har hjemmesiden i 
slutningen af 2016 fået en omfattende opdatering med ny 
navigationsstruktur og tilføjelse af indhold, som tidligere 
manglede. Dermed lever hjemmesiden nu meget bedre op 
til kundernes og vores egne forventninger. 

Kundetilfredshedsundersøgelse 2016
I slutningen af 2016 gennemførte Fors A/S den første kun-
detilfredshedsundersøgelse efter fusionen. Undersøgelsens 
resultater giver et øjebliksbillede af kundernes kendskab 
til og tilfredshed med Fors A/S og vores ydelser, og danner 
altså grundlag for det fremtidige arbejde med at forbedre 
de to. Derfor vil 2016-målingen også fungere som 0-punkts-
måling, som fremtidige undersøgelser vil blive sammenlignet 
med, for at vurdere vores fremskridt.
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4. Miljø og produktion
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Hensyn til miljøet er en del af Fors A/S DNA, og vi har en 
strategisk målsætning at sætte et positivt aftryk på miljøet 
og den lokale udvikling. 

I vores produktion arbejder vi løbende på at effektivisere til 
glæde for både klima og miljø. Således har vi i 2016 opsat 
solfangere på vores varmeværk i Jyderup, hvilket medvirker 
til at mindske værkets udledning af CO2. Vi har ligeledes i 
2016 indført flere fraktioner på vore genbrugspladser, hvil-
ket skal sikre en højere genanvendelsesprocent. På spilde-
vandsområdet har vi deltaget i et projekt, der skal afdække 
omfanget af mikroplast, som via renseanlæg ledes ud i have, 
fjorde og åer.

Fors A/S arbejder løbende for at mindske den påvirkning 
som vort virke har på miljøet. I forhold til vort energiforbrug 
har vi i 2015 (som er seneste år, vi har data fra) reduceret 
udledningerne af CO2 med 8,96 % svarende til 1.085 tons – 
dette på trods af, at vi har øget den samlede produktion. 

Mål i 2017
Foruden det løbende arbejde med at reducere vores belast-
ning af miljøet har Fors A/S bestyrelse vedtaget en række 
målsætninger på miljøområdet for 2017 og årene herefter.

• Reduktion af energiforbruget ved behandling af slam med 
125 tons CO2 årligt i 2017.

• 70 % af alt affald som Fors A/S håndterer skal genbruges/
genanvendes i 2017.

• 52 % genanvendelse af de 7 fokusfraktioner (bio, papir, 
glas, metal, plast, pap, træ) ift. den nationale målsætning 
på 50% genanvendelse i 2022.

• Fors A/S to største renseanlæg skal være energineutrale 
i 2025.

• Udarbejdelse af handleplan for reduktion af CO2-udled-
ningen fra de ti største CO2-syndere i Fors A/S i 2015.

• Udledningen af CO2 på Fors A/S produktionsanlæg (ikke 
varmekøb) skal samlet reduceres med 15 % frem til 2020.

Der følges op på disse målsætninger i CSR-rapporten for 
2017.
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Resultat 2016

Ud af en omsætning på cirka 66 millioner kroner fik vi et 
overskud på 642 tusind kroner. Dette er en positiv budget-
afvigelse på 4,3 millioner kr. Omsætningen i affaldsselska-
bet er reduceret med 0,7 millioner kr. Dette er imidlertid 
mere end opvejet af en reduktionen i omkostningerne. På 
omkostningssiden er besparelserne er primært hentet på 
indsamling af dagrenovation (2,1 millioner kroner) samt ved 
driften af genbrugsstationer (1,1 millioner kr.)

Om Fors Affald
Fors A/S indsamler affald i Holbæk Kommune. Vi arbejder 
løbende for at sikre en høj genanvendelsesprocent og på, 
at det affald som vi indsamler håndteres på en miljømæs-
sig forsvarlig måde. Således sorterer hver enkelt husstand 
sit affald i otte forskellige fraktioner (rest, bio, glas, papir, 
plast, metal, batterier og småt elektronik) i tre forskellige 
affaldsbeholdere. Det er med til at sikre, at vi i dag har en 
genanvendelsesprocent på indsamlingsordningerne på 47,4 
% og på genbrugspladserne 80,3%. 

I forhold til den nationale målsætning på 50 % genanven-
delse i 2020 af 7 udvalgte fokusfraktioner (bioaffald, papir, 
pap, glas, plast, metal og træ) nåede vi dette mål allerede i 
2016 med 52,8%.

I 2016 har vi øget antallet af fraktioner på vore genbrugs-
pladser. Således kan kunderne nu også sortere tekstiler, 
tagpap, dåser og bøger og dermed bidrage til, at vi opnår 
en endnu højere genanvendelsesprocent. Vi har desuden 
vedtaget en ny strukturplan for vore genbrugspladser der 
øger tilgængeligheden for vore kunder og også medfører at 
vi etablerer en ny, moderne genbrugsplads i Tølløse. Endelig 
har vi udviklet og testet et nyt indendørs sorteringssystem af 
affald hos 2.000 kunder. Dette via et MUDP-projekt sammen 
med to virksomheder - Aage Vestergaard Larsen A/S og 
Schoeller Plast Enterprise A/S.

Ny struktur for genbrugspladser
Tølløse skal have en ny genbrugsplads, Jernløse Genbrugs-
plads bliver ubemandet og døgnåben, og så kommer der 
to nye døgnåbne pladser til haveaffald. Det er i korte træk 
resultatet af den nye struktur for genbrugspladser, som Fors 
A/S vedtog i 2016. 

Løsning fundet sammen med kunderne
Den nye struktur er fundet i tæt samarbejde med vore 
kunder, som på et dialogmøde lagde vægt på nærhed, 
tilgængelighed og pris. De input arbejdede vi videre med, og 
resultaterne kan ses i den nye plan for genbrugspladserne. 

4.1. Affald

Genbrugspladser5
Markeret område: Her håndterer vi affald
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Nye pladser på vej
Tølløse Genbrugsplads kommer til at holde flyttedag. 
Genbrugspladsen ligger i dag midt i byen, men pladsen er 
blevet for lille. Derudover vil vi lave to helt nye pladser kun 
til haveaffald. Haveaffaldspladserne kommer til at ligge i den 
nordlige og sydlige del af kommunen, men vi ved endnu ikke 
præcist hvor. 

Åbent når det passer kunderne
På Jernløse Genbrugsplads vil vi teste et for os helt nyt 
koncept: Forsøgsvist bliver Jernløse Genbrugsplads nemlig 
vores første ubemandede og døgnåbne plads. Pladsen vil 
blive passet og efterset, men der vil ikke være personale 
til at hjælpe og vejlede. På Holbæk Genbrugsplads har vi, 
på baggrund af ønsker fra det lokale erhvervsliv, et helt 
andet forsøg, nemlig åbent i morgentimerne, så pladsen på 
hverdage åbner allerede kl. 7.00. Begge forsøg vil løbende 
blive evalueret, inden vi beslutter, om ordningerne skal være 
permanente.

Genbrugsbutik i Tornved
For at øge genanvendelsesprocenten og understøtte at 
mængden af affald ikke stiger har Fors A/S i 2016 besluttet 
at etablere en genbrugsbutik på Tornved Genbrugsplads. 
Salg af genbrugseffekter vil medvirke til at mindske omkost-
ningerne til affaldsbehandling, da effekterne slet ikke bliver 
til affald. Fors A/S forventer desuden at omsætningen i en 
ny genbrugsbutik på sigt medvirker til at generere indtægter 
ud over omkostningerne. Da virksomhedens økonomi skal 
hvile-i-sig-selv, vil overskuddet på driften medvirke til at 
sænke eller fastholde affaldsgebyret, til gavn for alle kunder. 

Genbrugsbutikken forventes at kunne skabe 1-2 arbejds-
pladser, og der er etableret samarbejde med frivillige for-
eninger, der i dag modtager effekter fra genbrugspladsen til 
videresalg, så de fortsat kan modtage effekter til videresalg.  

Samarbejde med erhvervslivet om
sorteringsløsning
Hos vores kunder opstod en ide om at sortere og indsamle 
plast og metal. Sammen med to erhvervsvirksomheder 
gjorde Fors A/S i 2016 ideen til virkelighed.

Kunderne havde længe været vant til at sortere glas og 
papir, og de ville gerne gøre endnu mere. Den tanke var vi 
med på. Med indsamlingen af plast og metal opstod der hos 
kunderne et ønske om et sorteringssystem til køkkenet til 
alle de forskellige slags affald, som var blevet en del af af-
faldsindsamlingen. 

100 % genanvendelse
Kundeønsket gav os ideen til et sorteringssystem, der er 
lavet af 100% genanvendt plast, indsamlet hos kunderne 
selv. Det giver en stor miljøgevinst at genbruge plast fremfor 
at brænde det. Det var afsættet for et udviklingsforløb sam-
men med Aage Vestergaard Larsen A/S og Schoeller Plast 
Enterprise A/S og 50 testhusstande. I dag har vi så et in-
dendørs sorteringssystem, lavet af 100 % genanvendt plast, 
til test hos 2.000 hustande i Holbæk Kommune. Systemet 
består af to spande i forskellig størrelse med tilhørende låg 
og en skillevæg, som kan kombineres og placeres på et utal 
af forskellige måder.
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Resultat 2016

Ud af en omsætning på cirka 283 millioner kroner fik varme-
selskaberne i Fors-koncernen et resultat på 0. Dette skyldes 
at eventuel over- eller underdækning i fjernvarmeselskaber 
overføres til næste års budget. Årets resultat er 5,6 millio-
ner kroner bedre end ventet. Dette skyldes at Fors Varme 
Holbæk Jyderup A/S har en positiv budgetafvigelse på 4,8 
millioner kr. Årsagen er primært besparelser på omkostnin-
ger til varmeproduktion på knap 4 millioner kr. primært som 
følge af en lavere gaspris. 

Fors Varme
Varme er ikke bare et tal på termometeret. Varme er velbe-
hag, tryghed og hygge. Det er selvfølgelig også et spørgsmål 
om økonomi – og ikke mindst miljø. I Fors A/S mener vi, 
at fjernvarme er den bedste opvarmningsform. Den giver 
minimalt besvær – varmen er der, når du skruer op radia-
toren. Den giver også samvittighed – fjernvarme er nemlig 
den mest miljørigtige kollektive opvarmningsform, og består 
primært af fornyelige eller vedvarende energikilder. 

Derudover leverer Fors A/S fjernvarme til kunder i Holbæk- 
og Roskilde Kommuner. I Holbæk leverer vi fjernvarme i Jy-
derup og St. Merløse, mens vi i Roskilde leverer fjernvarme 
til cirka halvdelen af kommunens 85.000 borgere.

Mere fjernvarme – mindre CO2

Vi arbejder løbende på at forbedre og udvide fjernvar-
menettet. I 2016 er der således omkring 150 ejendomme i 
Roskilde-bydelene Himmelev, Trekroner og Hyrdehøj, som 
er blevet tilsluttet fjernvarmenettet.

I Jyderup har vi i 2016 etableret et solvarmeanlæg. Solvar-
meanlægget på 5,5 MW supplerer varmeproduktionen til 
Jyderup Varmeværks fjernvarmenet, og mindsker dermed 
afhængigheden af naturgas. Nu bliver 15 % af anlæggets 
varme produceret af solenergi – hvilket giver et nogenlunde 
tilsvarende fald i udledningen af CO2.

Udover at være godt for miljøet giver solvarmeanlægget 
vore kunder i Jyderup en mere stabil varmepris. 

Reduktion af varmeforbruget på RUC
I 2015 påbegyndte RUC et gennemgribende projekt med det 
formål at reducere universitetets samlede energiforbrug 
med 26 %. En væsentlig del af projektet omfatter fjern-
varme. Her er to kilometer fjernvarmerør blevet udskiftet, 
og én gammel hovedcentral er blevet udskiftet med 33 
decentrale vekslerinstallationer fordelt på universitetets 
bygninger.

4.2. Fjernvarme

Omsætning fordelt på geografi 2016
 Nettomsætning Jyderup (20.532)
 Nettomsætning St. Merløse (6.583)
 Nettomsætning Roskilde (255.391)Markeret område: Her håndterer vi fjernvarme

Punkt 30, Bilag 1: Bilag 30.01 - CSR-rapport 2017.pdf



4.2. Fjernvarme | Side 25

Det giver besparelser og bedre mulighed for præcis styring 
og benchmarking af forbruget.

Samtidig har Fors A/S overdraget de nylagte rør og står for 
den fremtidige vedligehold. Det sikrer, at der er vedholden-
de fokus på at holde forbruget nede også efter at byggeriet 
er afleveret.

Det forventes at RUCs samlede varmebesparelser bliver på 
omkring 3.130.160 kWh/år, hvilket svarer til en reduktion af 
udledningen af CO2 med cirka 353.708 kg.
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Resultat 2016

Ud af en omsætning på cirka 228 millioner kroner fik spil-
devandsselskaberne i Fors-koncernen samlet et underskud 
på cirka 20 millioner kroner. Dette er en negativ budgetaf-
vigelse på 7,1 millioner kr. Budgetafvigelsen skyldes primært 
at driftsomkostningerne blev højere end ventet blandt andet 
som følge af engangsomkostninger på to millioner kroner til 
rensning af et bassin.

Fors Spildevand
Kloakering spiller en stor rolle i forhold til, hvordan vi kan 
ruste os til klimaforandringer, hvordan vi passer på vores 
miljø og ikke mindst, hvordan vi bevarer vores rene drikke-
vand og sikrer folkesundheden.  

Vore 21 renseanlæg renser mere end 20millioner m3 spilde-
vand om året. Spildevandet fra husholdninger og virksomhe-
der bliver ledt til renseanlæggene via vores net af mere end 
2.700 km kloakledninger. På vores renseanlæg bliver spilde-
vandet behandlet i en kompliceret proces, hvor det til sidst 
er så rent, at det uden fare for miljøet kan ledes ud i naturen.

Separatkloakering sikrer bedre vandmiljø 
I 2016 har Fors A/S arbejdet på at separatkloakere landejen-
domme i hele vort forsyningsområdeområde. Formålet med 

at separatkloakere er at adskille regnvand fra spildevand. 
Fordelene ved at separatkloakere er mange. Først og frem-
mest opnår vi at mindre regnvand ledes til vores rensean-
læg. Dermed reduceres energiforbruget ved rensningen af 
spildevandet, samtidig med processerne der skal sikre den 
korrekte behandling af spildevandet bliver mere stabile i 
regnvejr. Separatkloakering mindsker desuden risikoen for 
oversvømmelser og vand i vores kunders kældre i tilfælde af 
ekstremregn. 

Nedlæggelse af tørreanlæg
Efter cirka 15 år i drift har Fors A/S i 2016 nedlagt tørre-
anlægget på Bjergmarken Renseanlæg. Da anlægget blev 
etableret i 2000 var der oprindeligt en forventning om, at 
det ville kunne bruges til at omdanne slammet fra et affalds-
produkt til en ressource, der kunne bruges lokalt.

Disse forventninger har desværre vist sig ikke at holde stik. 
På den baggrund har Fors A/S nedlagt tørreanlægget ultimo 
december 2016 og har i stedet afvandet slammet. 
 
Der forventes en samlet miljøgevinst på ca. 125 tons CO2 om 
året ved at nedlægge tørreanlægget – heri iberegnet øget 
udledning af CO2 ved transport af slam. Til sammenligning er 
hver dansker i gennemsnit ansvarlig for en udledning af ca. 
10 tons CO2 årligt.

4.3. Spildevand

Omsætning fordelt på geografi 2016
 Nettomsætning Holbæk (107.073)
 Nettomsætning Lejre (27.893)
 Nettomsætning Roskilde (93.407)Markeret område: Her håndterer vi spildevand

Punkt 30, Bilag 1: Bilag 30.01 - CSR-rapport 2017.pdf



4.3. Spildevand | Side 27

Mikroplast i Roskilde Fjord
I løbet af de seneste år er der kommet stigende fokus på, 
at mikroplast skader miljøet i have og fjorde. Foreløbig har 
man dog ikke meget kendskab til omfanget og betydningen 
af mikroplast i havet. Så for at finde ud af, hvordan og hvor 
meget mikroplast der udledes, har Fors A/S i 2016 deltaget i 
projektet ’Plastfri Roskilde Fjord’. 

I projektet blev Roskilde Fjord systematisk kortlagt, hvoref-
ter der blev analyseret på, om der foregår transport af plast 
i fødekæden fra ’fjord til bord’. 

I Fors A/S del af projektet har vi afdækket, hvor meget 
mikroplast der løber gennem Bjergmarken Renseanlæg. Til 
det havde Fors A/S opstillet en container, hvor spildevandet 
fra løb igennem. I containeren var en membran, som kunne 
opfange selv helt små stykker mikroplast. Samtidig blev det 
undersøgt, hvor godt man kan opfange mikroplasten. 

Fors A/S afdækning viser at, der kommer så lidt mikroplast 
ud i vandmiljøet via renseanlæg, at det næsten ikke er 
målbart, og at stort set al mikroplast bliver bundet i spilde-
vandsslammet på et velfungerende renseanlæg. Det resultat 
kan bruges til at konkludere, at man skal fokusere på andet 
end renseanlæg, når man vil bekæmpelse af mikroplast i 
vandmiljøet til livs.
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Resultat 2016

Ud af en omsætning på cirka 30 millioner kroner fik vandsel-
skaberne i Fors-koncernen samlet et underskud på cirka 18 
millioner kroner. Det Dette er en positiv budgetafvigelse på 
2,4 millioner kr. Den positive budgetafvigelse skyldes redu-
cerede produktoinsomkostninger og øget salg.

Det store underskud på 18 millioner kroner skyldes at tidli-
gere års overdækning er betalt tilbage til vore kunder.

Fors Vand
Vandet i Fors A/S forsyningsområde bliver indvundet på et 
af vore seks vandværker. Herfra bliver det distribueret ud til 
kunderne via et mere end 1.000 kilometer langt ledningsnet. 
Vi kontrollerer hele tiden drikkevandet for at sikre, at kvali-
teten er i top. I 2016 tog vi 447 drikkevandprøver forskellige 
steder på vores ledningsnet og på vores vandværker. Vi har 
samtidig været opsøgende for at sikre, at naboerne til vores 
vandboringer ikke bruger sprøjtemidler og tager hensyn til 
miljøet.

Sektionering af ledningsnettet 
I 2016 har vi afsluttet et projekt, hvor vi har sektioneret af 
ledningsnettet i Holbæk by. Formålet med at dele led-
ningsnettet op i forskellige zoner er at mindske vandtabet 
i ledningsnettet samt få en højere drikkevandssikkerhed. I 
tilfælde af at der måles en drikkevandsforurening et sted på 

ledningsnettet, kan vi således nemt fokusere vore kræfter 
på den zone, hvor forureningen er målt, og opretholde nor-
malt forsyning i de øvrige sektioner.  

Over de seneste år har Fors A/S investeret i omegnen af 20 
millioner kroner i sektioneringen af ledningsnettet i Holbæk 
by.

Styr på drikkevandssikkerheden
I 2013 blev der indført nationale regler om kvalitetssikring 
af drikkevand. De medførte at vandforsyningsvirksomheder 
i 2014 skulle have udarbejdet en plan for kvalitetssikring af 
deres vandforsyning.  I Fors A/S har vi i 2016 videreudviklet 
vore planer for kvalitetssikring, således at de lever op til – 
og er blevet certificeret efter – ISO-standarden 22.000.

4.4. Vand

Omsætning fordelt på geografi 2016
 Nettomsætning Holbæk (14.617)
 Nettomsætning Lejre (3.123)
 Nettomsætning Roskilde (12.009)Markeret område: Her leverer vi vand
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Miljødata på udledninger af CO2 emissioner, er udelukkende 
beregnet på de største energiressourcer som er indgået i 
selskabets produktionsprocesser 2014 og 2015. Af brænd-
stoffer til transporter er medtaget Fors A/S egne køretøjer 
samt brændstof fra indsamlingsordninger og containerkørsel 
på affaldsområdet. 

Indsamling og opgørelse af miljødata fra alle selskabernes 
produktioner er et område, hvor der er behov for at op-
bygge mere erfaring og blive mere systematiske i datahånd-
tering. Derfor er der knyttet en vis usikkerhed til hvor valide 
datagrundlaget er. Det kan derfor forudses, at datagrundla-
get vil blive korrigeret i takt med at det forbedres.

4.5. Miljø og produktion i tal
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Produktionsdata Enhed 2014 2015
Udvikling % 
2014/2015

Behandlet spildevand m3 18.633.908 20.290.936 8,89 �

Udpumpet drikkevand m3 5.964.560 5.873.269 -1,53 �

Varmeproduktion MWh 463.847 499.156 7,61 �

Modtaget affald på Genbrugspladserne ton 32.420 32.209 -0,65 �

Indsamlet dagrenovation ton 16.892 17.259 2,17 �

Storskrald / haveaffald ton 170 209 22,94 �

Egen produktion af EL kWh 1.144.337 1.260.051 10,11 �

Egen produktion af Biogas m3 803.605 704.578 -12,32 �

Tabellen viser de samlede produktionsdata.

Udledt antal Kg/CO2 pr. produceret enhed i 2014 og 2015

Diagrammet viser opgørelse af kg/CO2 pr. produceret enhed. Graferne synliggør hvor meget der i 2014 og 2015 udledes af 
CO2 emissioner i forhold til det producerede.

32,96
30,26
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14,98

112,32
112,09
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0,05

0,04

Dagrenovation/ton

Genbrug/ton

Varme MWh
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Spildevand/m3

2014

2015
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CO2 udledning på
energiforbruget

Enhed 2014 2015
Udvikling % 
2014/2015

Elforbrug t/CO2 4.185 3.096 -26,02 �

Egen El- produktion t/CO2 -348 -332 -4,6 �

Naturgas t/CO2 7.026 7.045 0,27 �

Flaskegas LPG t/CO2 160 280 75 �

Fyringsolie t/CO2 8 8 0 �

Halmforbrug t/CO2 0 0 0 �

Benzin t/CO2 32 28 -12,5 �

Diesel t/CO2 1.203 1.177 -2,16 �

Samlede tons CO2 - udledninger t/CO2 12.107 11.022 -8,96 �

Tabellen viser de samlede tons CO2 udledninger fra energiforbruget (fraregnet Roskilde varme). Med 2014 som baseline viser 
tabellen, at der har været en større produktion på de fleste forsyningsarter. Selvom vi har produceret mere end i 2015 end 
i 2014, så er CO2 udledningerne alligevel faldet med 8,96 %. Det skyldes hovedsaligt, at EL leveret fra nettet i 2015 er faldet 
med 102 g/CO2 pr. kWh.

Køb af varme fra VEKS Enhed 2014 2015
Udvikling % 
2014/2015

Energiforbruget t/CO2 44.923 48.808 8,65 �

Fors A/S har ikke selv muligheden for at påvirke CO2-udledning fra fjernvarmeproduktionen i Roskilde. Derfor er denne op-
gjort særskilt i ovenstående tabel.

Genbrugspladsernes
affaldshåndtering

Enhed 2014 2015
Udvikling % 
2014/2015

Genanvendelse % 76,8 78,0 1,6 �

Forbrænding (nyttiggørelse) % 19,9 18,7 6,0 �

Deponering % 2,8 2,6 7,1 �

Specialbehandling % 0,5 0,5 0,0 �

Bioaffald i % af restaffald % 21,8 23,3 6,88 �
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Vandtab på ledningsnettet Enhed Vand Holbæk Vand Lejre Vand Roskilde

2014 % 11 9,3 7,8

2015 % 9,9 13,8 9,1

Varmetab på ledningsnettet Enhed Varme Jyderup Varme Roskilde Varme St. Merløse

2014 % 21,8 19,9 33,2

2015 % 29,8 18,8 31,0

Produktionsaktiver (2015)

Spildevand
Renseanlæg 
21 stk.

Pumpestationer 
969 stk.

Bassiner 
251 stk.

Hovedledninger 
1.154 km

Vand
Vandværker
6 stk.
Vandtårne 1 stk.

Kildepladser
12 stk.

Råvands-
ledninger 33 km

Hovedledninger
647 km

Varme
Varmeværker
2 stk.

Spids-og
reservelast
centraler 5 stk.

Hovedledninger
211 km

Stikledninger
154 km

Affald
Genbrugs-
pladser 5 stk.
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I Fors A/S er vi cirka 200 medarbejdere. Dem ønsker vi na-
turligvis at være en attraktiv arbejdsplads for. Det kan vi kun 
ved at tilbyde dem attraktive og konkurrencedygtige vilkår.

Vi har en nedskrevet personalepolitik, hvori de retnings-
linjer, der gælder for medarbejderne, er beskrevet. Perso-
nalepolitikken og retningslinjerne er udarbejdet i Fors A/S 
Samarbejdsudvalg, og er således formuleret på baggrund af 
dialog mellem ledelse og medarbejdere.

5. Mennesker

4

53

27

46

21

44
30

Ufaglært

Uddannelses- og arbejdsområder

Kontoradm. udd.
Elever Faglært AC Dir., chefer, ledere

3,7%
Sygefravær
pr. 31/12 2016

53

128

23

50

24

67

7

Kvinder

8

Mænd

20-29 år

Alderssammensætning

40-49 år 55-59 år 65- år
30-39 år 50-54 år 60-64 år
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På den baggrund skal Medarbejder- og ledelsesakademiet 
bidrage til at højne de rette kompetencer hos medarbejdere 
og ledere samt understøtte deres faglige udvikling. Sam-
tidig skal akademiet sikre, at vi er på ’kompetencemæssig 
forkant’ med virksomhedens behov. 

For at understøtte dette påbegynder vi i 2017 at imple-
mentere værktøjer som understøtter den faglige udvikling. 
Således vil rekrutterings- og MUS-værktøjer samt de enkelte 
lederes og medarbejderes funktionsbeskrivelser blive udar-
bejdet, så de understøtter den rette kompetenceudvikling. 

Ny fælles arbejdsmiljøorganisation
Endnu en følge af dannelsen af Fors A/S i 2016 har været 
behovet for at lave en struktur for en ny arbejdsmiljøorga-
nisation (AMO), som passer til vores øvrige samarbejds- og 
ledelsesstrukturer.
Ved valg af struktur var ”nærhedsprincippet” vigtigt, det 
vil sige, at det skal være let for medarbejderne at komme i 
kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant.

Det blev besluttet at etablere AMO i to niveauer med et ar-
bejdsmiljøudvalg (AMU) og seks underliggende arbejdsmiljø-
grupper. I maj 2016 blev de ni arbejdsmiljørepræ-sentanter 
og seks arbejdsledere valgt for en toårig periode, og et godt 
fundament for det fremtidige arbejdsmiljøarbejde etableret.
Den første større opgave for det nye AMO var at gennem-
føre arbejdspladsvurde-ringer (APV). Den blev gennemført 
i efteråret. Der blev gennemført APV i alle afdelinger og på 
alle arbejdsområder.
I 2017 vil AMO blandt andet fokusere på at formulere en 
”Politik for et sundt arbejdsliv” og en ”Stresspolitik” med 
fokus på forebyggelse af stress.

Fra tre virksomhedskulturer til én
En af de store indsatser på medarbejderområdet i 2016 har 
været at understøtte udviklingen fra tre virksomhedskultu-
rer til én. Et vigtigt element af det har været finde frem til 
vores fælles leveregler og identificere, hvad vi vil have skal 
være det bærende fremadrettet, og som kan samle os.

De første skridt henimod at få identificeret levereglerne i 
Fors A/S, blev taget på en workshop for Samarbejdsudvalget 
og den samlede ledelse. Efter en række justeringer, hvor 
medarbejdere i de forskellige afdelinger havde mulighed 
for at komme med deres bidrag, er vi kommet frem til fire 
leveregler, som er: 

• Vi skaber forandring gennem engagement
• Sammen tager vi ansvar for helheden
• Vi tør udfordre det sikre, og indrømmer gerne fejl
• Vi har det gerne sjovt i en tillidsfuld omgangstone

Vi vil i 2017 iværksætte tiltag som kan understøtte de fire 
leveregler.

Endnu et element i at få en fælles kultur er at skabe fæl-
les referencerammer og traditioner. Som led heri har vi 
påbegyndt aktiviteter som nytårskur, sommerfest og fælles 
kvartalsmøder. Ligeledes har vi holdt ’åbent hus’, hvor med-
arbejderne har besøgt hinandens afdelinger. 

I de enkelte afdelinger er der blevet afholdt teambuilding-
arrangementer, som har budt på alt fra fodring af strudse, 
riffelskydning, fisketur til fælles madlavning. 

Medarbejder- og ledelsesakademi
I 2016 har vi som et af vores strategiske projekter igangsat 
arbejdet med at etablere et Medarbejder- og ledelsesa-
kademi. Formålet med akademiet er at få en struktureret 
tilgang til efteruddannelse og kompetenceudvikling både til 
gavn for virksomheden og den enkelte medarbejder og le-
der. Samtidig ønsker vi at udnytte vores kursusbudget bedst 
muligt, og – i det omfang det er muligt – afholde kurser in 
house for herigennem at skabe et fælles sprog og fælles 
referenceramme i hele organisationen. 
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6 Organisation – tænk nyt, tal klart, 
skab forandringer
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De godt 200 medarbejdere i Fors A/S har vidt forskellig 
baggrund, arbejdsopgaver og erfaring. Og så har de indtil 
1. januar 2016 arbejdet i tre forskellige virksomheder med 
forskellige målsætninger og kulturer.

På den baggrund er en af de opgaver, som blev prioriteret 
højt i Fors A/S i 2016 at skabe et fælles fundament, som 
består af strategi, leveregler, idegrundlag og vision. Dette 
arbejde blev struktureret i en planlagt proces bestående af 
en strategisk analyse og efterfølgende iværksættelse af den 
strategiske udvikling.

Strategisk analyse
Inden der udarbejdes en endelig strategi, er det nødven-
digt at analysere Fors A/S’ styrker og forbedringsmulighe-
der samt klarlægge de områder, hvor Fors A/S fremover 
udfordres. Analysen er opdelt i en intern samt en ekstern 
analyse, som skal lede frem mod en række konkrete mål for 
Fors A/S.

Strategisk udvikling
Efter den strategiske analyse skal der udvikles strategier for 
fremtidens position for Fors A/S. 
Herudover er det væsentligt, at få fastlagt levereglerne 
for Fors A/S. Levereglerne er det vi tager afsæt i, i forhold 
til vores samarbejde internt og eksternt. En organisations 
leveregler udtrykker, hvad der er vigtigt og værdifuldt i 
organisationen, for dens medarbejdere, brugere og andre 
interessenter. 

Sammen om strategi
Mens processen med at udarbejde strategi, leveregler og vi-
sion har været stramt styret, er selve arbejdet med at udar-

bejde de forskellige elementer i Fors A/S fundament blevet 
gjort i en involverende proces, som alle medarbejdere har 
været en del af. Alle medarbejdere har således været med i 
en arbejdsgruppe, hvor de har udviklet ideer til strategiske 
projekter, som skal løfte virksomheden. Det har resulteret 
i 20 strategiske projekter. Herefter er de blevet kvalificeret 
af Samarbejdsudvalg, ledergruppe og til sidst bestyrelsen. 
Projekterne iværksættes i perioden 2016 til 2020, og bliver 
afgørende indsatser for, at Fors A/S kan leve op til de for-
ventninger som ejerne har til os.

De tre første strategiske projekter er allerede iværksat.
Det er:
• Klar profil.
• Tavlemødekoncept, samt intern mål- og resultatstyring. 
• Medarbejder og ledelsesakademi.

Klar profil skal gøre os skarpe på, hvad vi vil stå for som 
virksomhed. Tavlemøderne skal understøtte den effektive 
organisation og opnåelse af synergier, mens medarbejder- 
og ledelsesakademiet skal give os engagerede medarbej-
dere med de rigtige kompetencer – nu og i fremtiden.  

Arbejdet med at identificere og fastsætte vore leveregler er 
beskrevet i denne rapports afsnit 5.

Idegrundlag og vision på plads
Det er svært – for ikke at sige umuligt – at lægge en strategi 
uden at vide i hvilken retning strategien skal understøtte. Vi 
har i 2016 derfor også fastlagt et idegrundlag og en vision, 
som vil være pejlemærkerne for vores strategiske indsats 
frem mod 2020 og som samtidig skal sikre, at vi lever op til 
vore ejeres forventninger til os.

Februar

Strategisk
samtale

Idégrundlag
og vision

Leveregler Prioritering Projekt-
opstart

OpfølgningStrategi-
camp

Arbejdsgrupper igangsættes
og facilitering af arbejdsgrupper

Vigtige interessenter giver deres “Udefra og ind”
oplevelse af Fors A/S

Marts April - juni August September 2Q – 2017-2020

Sparring med lederforum

Projekter igangsættes (projektgrupper)
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Idégrundlag
Med kunden i centrum leverer Fors A/S miljørigtige og ef-
fektive løsninger inden for vand, varme, spildevand og affald. 

Det gør vi ved at
• sikre et højt serviceniveau til attraktive priser
• udvikle klimavenlige og bæredygtige løsninger
• være en innovativ leverandør med fokus på vækst og 

udvikling

Vision
Vi vil være den bedste leverandør af innovative og effektive 
forsyningsløsninger 
til gavn for kunder og miljø.

Fælles fundament på plads
Organisatorisk har vi således i 2016 arbejdet målrettet på 
at skabe ét fælles selskab – af gavn såvel som af navn. Eller 
med andre ord: Det fælles fundamentet som skal gøre det 
muligt for os, at indfri de ambitioner, som vi blev født med: 
Effektivisere for 50 millioner kroner årligt, understøtte det 
regionale erhvervslivs udvikling, bidrage til byudviklingen, 
have en ambitiøs klima- og miljøprofil samt være en attrak-
tiv arbejdsplads.

6.2. Fælles standarder
Da Holbæk, Roskilde og Lejre forsyninger fusionerede pr. 1. 
januar 2016, var det fra starten en ledelsesmæssig ambition, 
at Fors A/S skulle have et effektivt kvalitetsledelsessystem 
og levere en høj fødevaresikkerhed. 

Mindre end et år efter har Fors A/S certifikaterne, der vid-
ner om opnåelse af kravene. Fors A/S er nu ISO 9001-certi-
ficeret (kvalitet) og ISO 22000-certificeret (drikkevandssik-
kerhed).

Til trods for at det kan virke voldsomt at gennemføre en 
certificeringsproces samtidig med en fusionsproces, har 
ISO-certifikaterne vist sig at være et solidt støtteben for 
fusionen. Via fusionen er det bedste fra de tre tidligere sel-
skabers måder at løse opgaverne på udmøntet i nye fælles 
arbejdsgange. 

Målet er at sætte kundernes krav og forventninger i fo-
kus, uanset om kunderne kommer fra Holbæk Kommune, 
Lejre Kommune eller Roskilde Kommune. Certifikaterne er 
startskuddet på en proces hvor Fors A/S vil skabe løbende 

forbedringer for kunderne på drikkevand, fjernvarme, spil-
devand og affald.

Strategiske fokusområder og projekter

Fokusområderne og projekterne er placeret i figuren over-
for i en visualisering af vejen til visionen.

Kundeorientering gennemsyrer vores opgaver:
1.1 God kundeoplevelse
1.2 Skoletjeneste/besøgstjeneste
1.3 Optimering af processer, bemanding og arbejdstid
1.4 Klar profil

Realisering af gevinster og fortsat optimering:
2.1 IT, digitalisering og automatisering
2.2 Bedre udnyttelse af data
2.3 Grundlag for investeringsplanlægning og prioritering*
2.4 Optimere udbud og indkøb

Faglighed for at sikre de bedste løsninger:
3.1 Medarvejder- og ledelsesakademi
3.2 Fors 2.0 produktionsoptimering
3.3 Ekstern/intern opgavevaretagelse
3.4 Intern kommunikation og vidensdeling

Ambitiøs miljø- og klimaprofil:
4.1 Grønt regnskab
4.2 Energi- og miljøbesparelser samt genbrug
4.3 Alternative energikilder
4.4 Ny regnvandshåndtering*

Vækst for at skabe robusthed:
5.1 Tavlemødekoncept samt intern mål og resultatstyring
5.2 Effektiv drifts- og projektmodel
5.3 Nye symbioser med eksterne*
5.4 Udvidelse af vores løsninger i hele forsyningsområdet*

* Mulighed for konkret inddragelse af ejerne i projektet
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Strategiske projekter 2016-2020
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Dato: 20.04.2017
Sagsnr.: S-2017-0432

Ref.: BHS 

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Dagsorden

Side 1 af 2

Generalforsamling i 
Fors A/S
Fors Grøn Energi A/S, 
Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S, 
Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S, 
Fors Varme Roskilde A/S, 
Fors Affald Holbæk A/S, 
Fors Vand Holbæk A/S, 
Fors Vand Lejre A/S,
Fors Vand Roskilde A/S, 
Fors Spildevand Holbæk A/S, 
Fors Spildevand Lejre A/S, 
Fors Spildevand Roskilde A/S

Dato: 27. april 2017
Tid: Kl. 11.30 – 12.30
Sted: Betonvej 12, 4000 Roskilde

Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning

Indholdsfortegnelse Selskab
1. Valg af dirigent (B)
2. Bestyrelsens beretning (B)
3. Godkendelse af årsrapport (B)
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller 

dækning af tab i henhold til den godkendte 
årsrapport (B)

5. Valg af revisor (B)
6. Eventuelt (B)

Alle
Alle
Alle
Alle
Alle

Alle
Alle

Kommenteret dagsorden:

1. Valg af dirigent (B)

Anbefaling: 
At Michael Brandt udpeges til dirigent.

Beslutning:
-
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2. Bestyrelsens beretning (B)

Anbefaling:
At bestyrelsens beretning tages til efterretning.

Bilag:
-
Beslutning:
-

3. Godkendelse af årsrapport (B)

Anbefaling:
At generalforsamlingen godkender årsrapporterne for 2016.

Beslutning:
-

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i hen-
hold til den godkendte årsrapport (B)

Anbefaling:
At overskuddet eller tab for Fors-koncernens netselskaber overføres til egenkapitalen 
som angivet i årsrapporterne. 

Beslutning:
-

4. Valg af revisor (B)

Anbefaling:
At selskaberne i Fors koncernen fortsat benytter Deloitte som revisionsselskab.

Beslutning:
-

5. Eventuelt (O)
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