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16: Godkendelse af dagsorden (B) 
 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 
17: Godkendelse af referat fra sidste møde (B) 
 
Bestyrelsen godkendte referatet af mødet afholdt den 5. marts 2018. 
 
18: Gensidig orientering (O) 
 
Formand Asger Kej orienterede om at: 
 
- Der blev afholdt ejermøde den 23. april 2018. Foruden drøftelser som gennem-

gås under senere punkter på bestyrelsesmødet, drøftedes harmonisering af vej-
afvandingsbidrag og leveringsbetingelser. 

 
- Jens Christian Refsgaard har rejst spørgsmålet om fakturagebyr for elektronisk 

regning. Bestyrelsen traf tilbage i november 2016 beslutning omkring fakturage-
byr for elektroniske regninger. Beslutningen havde baggrund i et ønske om at 
skabe transparens omkring omkostningen og ensretning af gebyrerne på tværs af 
de tre oprindelige forsyningsområder. Forslaget om ensretning og de 6 kr. blev 
præsenteret første gang på bestyrelsesseminaret den 15-16. september 2016, og 
blev indarbejdet i prisoplægget til budgetseminaret den 7. november 2016, hvor 
bestyrelsen traf den endelige beslutning. 
 

- Der har været afholdt møde med relevante grundejerforeninger om ejerskab til 
kloaknettet i dele af Viby. Roskilde Kommune afklarer om ejerskabet og forpligti-
gelserne til kloakkerne var kommunale før selskabsgørelsen. I det tilfælde, at 
ejerskabet allerede var kommunalt, så overgår ansvar og forpligtigelser til Fors 
A/S. Fors A/S afklarer med Forsyningssekretariatet om det giver mulighed for ud-
videlse af indtægtsrammen. Der er stor usikkerhed om, hvor mange omkostnin-
ger, der vil være for Fors A/S ved at overtage kloaknettet. Dette er i gang med at 
blive undersøgt. 
 

- Arbejdet med Persondataforordningen er presset af flere elementer. Eksempelvis 
har der været udskydelser, som konsekvens af medarbejderfratrædelse hos 
HORTEN, udskudte vejledninger fra ministerierne og etc. Projektet har derfor i 
flere omgange været nødsaget til at udskyde planer grundet ydre påvirkninger. 
Det betyder, at der i den kommende periode er øget fokus på at få udviklet de 
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nødvendige procedurer samt få implementeret nødvendige tiltag, så persondata-
forordningen bliver overholdt per 25. maj 2018. 

 
Adm. direktør Michael Brandt orienterer om, at der er Sundhedsdag i Roskilde den 8. 
maj 2018 og Holbæk den 26. maj 2018. Bestyrelsen er velkommen til at deltage og 
bedes give besked i løbet af en uge. 

 
Jens Christian Refsgaard orienterer om, at han har fået en del henvendelser fra kun-
der som ikke mener at kommunikationen omkring Fors A/S informationsni-
veau/service ved måling af højt vandforbrug stemmer overens med kundernes ople-
velser. På hjemmesiden står at Fors A/S kan hjælpe kunderne med at vurdere årsa-
gen til et evt. højt vandforbrug, hvilket ikke er kundernes oplevelse, når de kontakter 
Fors A/S. Derudover virker de målerdata som kan ses på hjemmesiden usikre. 
 
19: Drøftelser med forbrugerejede vandværker om prisen på målerdata (O) 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Samtidig bemærker bestyrelsen at den 
ønsker at Fors A/S fastholder en harmoniseret, rimelig pris i størrelsesordenen 17 kr. 
 
20: Eventuelt samarbejde med HOFOR A/S om etablering af nyt vandværk (O) 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
21: Arbejdsulykker i Fors A/S (O) 
 
Bestyrelsen drøftede mulige elementer, som kan indgå i Ledelsesrapporten, som for 
eksempel personaleomsætning, medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og 
sygdom & stress. 
 
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning, idet det bemærkes at Fors A/S 
data på arbejdsulykker vil skelne mellem ulykker i lovens forstand og øvrige, mindre 
hændelser. 
 
22: Samling af administrative funktioner (O) 
 
Bestyrelsen besluttede at dagsordenspunktet lukkes. 
 
23: Budgetproces for Fors Affald Holbæk A/S (O) 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
24: Kundetilfredshedsundersøgelse (KTU) (O) 
 
Kundedirektør Thomas Hopp gennemgik udvalgte resultater fra kundetilfredsheds-
undersøgelsen. Nærmere orientering vil ske på bestyrelsesseminaret i august 2018. 
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
25: Forberedelse af generalforsamling (B) 
 
Bestyrelsen besluttede at dagsordenspunktet lukkes. 
 
26: Gennemgang og godkendelse af årsregnskaber 2017 (B) 
 
Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskaberne for 2017 for de enkelte selskaber 
i Fors-koncernen. 
 
27: Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokol (B) 
 
Bestyrelsen godkendte revisionsrapporterne for 2017. 
 
28: Ledelses- og ansvarlighedsrapport 2017 (B) 
 
Bestyrelsen godkendte den fremlagte Ledelses- og ansvarlighedsrapport. 
 
29: Projektopfølgning Q1 – Affald 
 
Grundet tidsmangel besluttede bestyrelsen at projektopfølgningen udskydes til næ-
ste bestyrelsesmøde, hvortil de fremlagte tal opdateres med de til den tid nyeste 
data. 
 
30: Projektopfølgning Q1 – Spildevand 
 
Grundet tidsmangel besluttede bestyrelsen at projektopfølgningen udskydes til næ-
ste bestyrelsesmøde, hvortil de fremlagte tal opdateres med de til den tid nyeste 
data. 
 
31: Projektopfølgning Q1 – Vand 
 
Grundet tidsmangel besluttede bestyrelsen at projektopfølgningen udskydes til næ-
ste bestyrelsesmøde, hvortil de fremlagte tal opdateres med de til den tid nyeste 
data. 
 
32: Projektopfølgning Q1 – Varme 
 
Grundet tidsmangel besluttede bestyrelsen at projektopfølgningen udskydes til næ-
ste bestyrelsesmøde, hvortil de fremlagte tal opdateres med de til den tid nyeste 
data. 
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33: Ændringer til affaldsindsamlingsordningen i Holbæk Kommune pr. 1. oktober 
2019 (B) 
 
Bestyrelsen besluttede at dagsordenspunktet lukkes. 
 
34: Generalforsamling i netselskaberne i Fors-koncernen (B) 
 
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. 
 
35: Orientering af interessenter (B) 
 
Bestyrelsen besluttede at dagsordenens punkt 22 Samling af administrative funktio-
ner, punkt 25 forberedelse af generalforsamling og punkt 33 Ændringer til affaldsind-
samlingsordningen i Holbæk Kommune pr. 1. oktober 2019 holdes lukket. De øvrige 
dagsordenspunkter åbnes. 
 
36: Næste møde (B) 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 18. juni 2018. Bestyrelsen besluttede at rykke 
bestyrelsesseminaret, så det afholdes fra den 20. til den 21. august 2018. 
 
37: Eventuelt (O) 
 
Adm. direktør Michael Brandt orienterer om, at bestyrelsen har modtaget den første 
månedlige ledelsesrapport. Bestyrelsen er velkommen til at komme med kommenta-
rer til forbedringer. 
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Dato: 23. april 2018 
 
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 
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2. Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncer-
nen 
Dato: 30. april 2018  
Tid: Kl. 17.00 – 20.00  
Sted: Fors A/S Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk 
  
Fra bestyrelse og direktion deltager:   
- Asger Kej, formand, Fors Holding A/S & Fors A/S   
- Søren Jensen, Fors Holding A/S   
- Steen Klink, Fors Holding A/S & Fors A/S    
- Julie Hermind, Fors Holding A/S & Fors A/S   
- Christian Ahlefeldt-Laurvig, Fors Holding A/S   
- Jens Kristian Jensen, Fors Holding A/S    
- Torben Jørgensen, Fors Holding A/S   
- Lars-Christian Brask, Fors Holding A/S    
- Benny Steen Nørby, Fors Holding A/S   
- Birgit Poulsen, Fors Holding A/S   
- Mogens Nørskov Madsen, Fors Holding A/S 
- Per Birk Jensen, Fors Holding A/S 
- Jens-Christian Refsgaard, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde A/S 
- Søren Rasmussen, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde A/S  
- Michael Brandt (adm. direktør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S 
- Charlotte Vincents (økonomidirektør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & 

Fors A/S 
- Henrik Correll (produktionsdirektør) alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors 

A/S 
 
Fra den øvrige direktion deltager:   
- Rikke Saltoft, stabschef 
- Thomas Hopp, kundedirektør 

  

 
Gæst: 

  

- Mogens Henriksen, Deloitte deltager i punkt 26 og 
27. 

 

  

Referent:    
- Bjørk Hasager Sørensen, forretningskonsulent   
   
Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning   
   
Indholdsfortegnelse Selskab  
16. Godkendelse af dagsorden (B) Alle  
17. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Alle  
18. Gensidig orientering (O) Alle  
19. Drøftelser med forbrugerejede vandværker om pri-

sen på målerdata (O) 
Fors Holding A/S, Fors 
Spildevand Holbæk A/S, Fors 
Spildevand Lejre A/S & Fors 
Spildevand Roskilde A/S 

  

Punkt 0: Overblik
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20. Eventuelt samarbejde med HOFOR A/S om etable-
ring af nyt vandværk (O) 

Fors Holding A/S, Fors Vand 
Lejre A/S & Fors Vand Ros-
kilde A/S 

21. Arbejdsulykker i Fors A/S (O) Alle 
22. Samling af administrative funktioner (B) Fors Holding A/S 
23. Budgetproces for Fors Affald Holbæk A/S (O) Fors Affald Holbæk A/S 
24. Kundetilfredshedsundersøgelse (KTU) (O) Alle 
25. Forberedelse af generalforsamling (B) Fors Holding A/S 
26. Gennemgang og godkendelse af årsregnskaber 2017 

(B) 
Alle 

27. Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokol 
(B) 

Alle 

28. Ledelses- og ansvarlighedsrapport 2017 (B) Alle  
29. Projektopfølgning Q1 - Affald Fors Holding A/S & Fors Af-

fald Holbæk A/S 
30. Projektopfølgning Q1 - Spildevand Fors Holding A/S samt spilde-

vandsselskaberne i Fors-kon-
cernen 

31. Projektopfølgning Q1 - Vand Fors Holding A/S samt vand-
selskaberne i Fors-koncer-
nen 

32. Projektopfølgning Q1 - Varme Fors Holding A/S samt var-
meselskaberne i Fors-kon-
cernen 

33. Ændringer til affaldsindsamlingsordningen i Holbæk 
Kommune pr. 1. oktober 2019 (B) 

Fors Holding A/S & Fors Af-
fald Holbæk A/S 

34. Generalforsamling i netselskaberne i Fors-koncernen 
(B) 

Fors Holding A/S 

35. Orientering af interessenter (B) Alle 
36. Næste møde (B) Alle   
37. Eventuelt (O) Alle  
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 

Godkendelse af dagsorden (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Anbefaling:  
At bestyrelsen godkender dagsordenen.   
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen.   
Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Anbefaling:  
At bestyrelserne i Fors-koncernen godkender referatet af bestyrelsesmøderne afholdt 
den 5. marts 2018. 
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
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 bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.   
 

 
 

Punkt 18: Gensidig orientering (O)
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S, 
Fors Spildevand Holbæk A/S, Fors Spildevand Lejre A/S & 
Fors Spildevand Roskilde A/S 
Drøftelser med forbrugerejede vandværker om prisen 
på målerdata (O) 
 

Sagsbehandler: TH 

 
Sagsresume:  
Bestyrelsen blev på sit møde den 27. april 2017 orienteret om, at Fors A/S havde indledt 
forhandlinger med forbrugerejede vandværker om prisen på målerdata. Baggrunden var 
meget uens priser i forsyningsområdet (Roskilde 19 kr., Holbæk 25 kr. og Lejre 32 kr.) 
samt en landsretsdom om beregning af prisen for målerdata. Uden for forsyningsområ-
det er der også meget variation i priserne – i Ringsted og Kalundborg afregnes fx til 10 
kr. pr. måler. 
 
I drøftelserne med vandrådene har Fors A/S foreslået en pris på 17 kr. pr. måler, hvilket 
selskabet ser som en rimelig betaling for den omkostning, der er forbundet med udtræk 
af data.  
 
Drøftelserne har imidlertid ikke ført frem til en fælles forståelse om nye principper for 
betaling for målerdata – principper der kunne være afsæt for konkrete aftaler med de 
enkelte vandværker. 
 
Sagsfremstilling:   
Fors A/S har afholdt to fællesmøder med de forbrugerejede vandværker (ét i Holbæk og 
ét i Roskilde) for at forklare baggrunden for selskabets ønsker om at implementere nye 
aftaler om levering af målerdata.  
 
Formålet med de nye kontrakter er således dels at ensrette de priser som Fors A/S be-
taler for målerdata til 17 kr. pr. måler ud fra den betragtning, at dette er en rimelig be-
taling, der dækker vandværkernes meromkostninger. Samtidig ønskes en tidligere leve-
ring af data end i dag. 
 
Herudover ønskede Fors A/S at orientere om de øvrige muligheder for samarbejde ud-
over at købe målerdata fra vandværkerne: 
1. Fors /AS indhenter data på vandværkernes vegne, evt. kombineret med at varetage 

kundeservice, afregning og rykkerprocedure.  

2. Fors A/S sætter målere op for vandværket.  

På baggrund af de to møder tegner der sig et billede af, at en del vandværker er util-
fredse med den pris, som Fors A/S finder det rimeligt at betale for målerdata. Samtidig 
er de utilfredse med forslaget om at fremrykke tidspunktet for aflevering af data til 10. 
januar (sådan som det er i dag i Roskildeområdet). Særligt værkerne i Holbæk er util-
fredse.  
 
Næste skridt i dialogen med vandværkerne bliver at udsende brev. Her vil Fors A/S fast-
holde prisen på 17 kr., men inden brevet udsendes revurderer vi, om vi kan finde en 
anden og i sidste ende bedre balance mellem vandværkernes muligheder for at ind-
sende data allerede i januar, kontra Fors A/S ønske om at modtage målerdata så tidligt 

Punkt 19: Drøftelser med forbrugerejede vandværker om prisen på målerdata (O)
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som muligt. Fors A/S ønske om tidlig levering af data bunder i, at dette vil lette processen 
i forbindelse med årsafregningen, som også vil kunne afsluttes tidligere til glæde for 
kunderne. 
 
Den praktiske konsekvens i mangel af en aftale med det enkelte vandværk bliver, at Fors 
A/S i forbindelse med afregningen skal sende aflæsningskort ud til kunden – det koster 
(porto)penge og administration. Det medfører, at kunden vil skulle aflæse – og sende – 
sit forbrug til både vandværket og Fors A/S.  
 
Samtidig vil det medføre udfordringer at afregne spildevandskunden, hvis det lokale 
vandværk har skiftet målere. I disse tilfælde kan Fors A/S blive nødt til at skønne kundens 
forbrug, hvilket vil medføre usikkerhed om beregningen af kundens spildevandspris og 
dermed forventeligt øget administration.  
 
De nye aftalevilkår vil gælde for vandværker i Holbæk med virkning for afregningen i 
2019. Da Fors A/S ikke har løbende aftaler med vandværkerne i Roskilde, som skal opsi-
ges, vil ændringerne hér allerede have virkning for indeværende afregningsår.  
Parallelt med udsendelse af information til vandværkerne skriver Fors A/S en historie til 
lokalpressen. 
 
Retsgrundlag:   
Spildevandslovens §7 stk. 10 
Spildevandslovens §2 stk. 2 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Fors A/S regner med, at en del vandværker vil protestere mod de nye vilkår, og ikke vil 
skrive under. Det hører med til vurderingen, at der kun var et udsnit af vandværkerne 
med til de to møder – ca. 30 på mødet i Holbæk (næsten udelukkende Holbæk-selska-
ber) og ca. 20 på mødet i Roskilde (nogenlunde lige fordelt på Roskilde og Lejre vand-
værker).  
 
Fors A/S har omkring 135 vandværker i hele forsyningsområdet. Det vurderes, at en be-
tydelig del af de vandværker – særligt fra Holbæk-området – som ikke deltog i møderne, 
er kritiske over for vilkårene i den nye aftale. 
 
Det er dog ligeledes Fors A/S vurdering, at den fremlagte aftale afspejler en fair betaling 
for de omkostninger, de private vandværker har i forbindelse med fremsendelse af må-
lerdata til Fors A/S.  
 
Økonomi:   
Fors A/S udgifter til indhentning af målerdata var i 2017 på i alt 900.000 kr. Regnet om 
til en afregning på 17 kr. pr. måler havde udgiften været 602.000 kr. Besparelsen vil altså 
udgøre cirka 300.000 kr. årligt.  
 
For et større vandværk med 1.200 målere betyder en pris på 17 kr. en reduktion i vores 
betaling fra 30.300 kr. i 2017 til 20.400 kr., dvs. 9.900 kr. Dette skal ses i forhold til at 
vandværket har en omsætning på cirka 2 mio. kr. årligt.  

Punkt 19: Drøftelser med forbrugerejede vandværker om prisen på målerdata (O)
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Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S, Fors Vand Lejre A/S 
& Fors Vand Roskilde A/S 

Eventuelt samarbejde med HOFOR A/S om etablering 
af nyt vandværk (O) 
 

Sagsbehandler: HC 

 
Sagsfremstilling: 

  

Fors A/S største vandværk Hornsherredværket skal inden for en kort årrække udskiftes 
eller gennemgå en større renovering grundet alder. Samtidig påtænker HOFOR A/S at 
etablere et nyt vandværk, som erstatning for det eksisterende på Ledreborg Allé, ved 
Gevninge i Lejre Kommune med byggestart i 2019. På den baggrund har Fors A/S afholdt 
et indledende møde med HOFOR A/S om perspektiverne i et eventuelt samarbejde om 
etablering af et nyt fælles vandværk. 
 
Hornsherredværket, der forsyner det meste af Roskilde by samt dele af Lejre Kommune 
med drikkevand, blev taget i brug i 1974. Efter 44 års drift er der behov for enten en 
gennemgribende renovering eller en hel udskiftning.  
 
Derfor har Fors A/S iværksat de første indledende drøftelser med HOFOR A/S om, hvor-
vidt det kan svare sig at etablere et fælles vandværk ud fra en forsyningsmæssig, miljø-
mæssig og økonomisk betragtning. Foruden disse tekniske forhold skal det naturligvis 
drøftes, hvilket samarbejds- og ejerforhold der bør være til vandværket. Disse undersø-
gelser ventes gennemført ad to spor: 
 
Spor om samarbejde/jura 

 Afklaring af mulige modeller 
o Bindende samarbejde 
o Fælles ejerskab 

 Min/max aftag 

 Prismodel 
o Rent vand 
o Råvand 

 Drift og vedligehold 

 Beslutningsgang 
 
Teknisk spor 

 Råvandskvalitet 

 Dimensionering af vandværket 
o Blødgøring 
o Iltning 
o Filtre 

 Rentvandstanke 
 
I forhold til kildepladser er udgangspunktet, at fortsætte med de kildepladser Fors A/S 
og HOFOR A/S hver for sig har i dag. Hvilket betyder, at der vil skulle etableres nye rå-
vandsledninger. Heller ikke her er ejerskabet diskuteret. Situationen i dag er, at hvert 
forsyningsselskab ejer hver deres kildepladser. 
 
Hvis det vurderes, at der kan være synergier i at etablere et fælles vandværk med HOFOR 

Punkt 20: Eventuelt samarbejde med HOFOR A/S om etablering af nyt vandværk
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A/S, forventes det, at bestyrelsen vil blive præsenteret for et beslutningsoplæg i efter-
året 2018. Ejerkommunerne vil løbende blive orienteret om processen på både ejer- og 
myndighedsniveau. 
 
Retsgrundlag:   
Vandforsyningslovens §21 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Det vurderes, at en renovering vil være billigere end etablering af et helt nyt vandværk, 
mens et nyt vandværk omvendt på lang sigt vurderes at være den forsyningsmæssige, 
miljømæssige samt økonomisk bedste løsning. Det er udgangspunktet, at vandet fra et 
nyt vandværk vil blive blødgjort. 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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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 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 

Arbejdsulykker i Fors A/S 
 

Sagsbehandler: RS 

 
Sagsfremstilling: 

  

I 2016 havde Fors A/S 17 arbejdsulykker. Fors A/S fastlagde ved starten af 2017 en am-
bition om at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Dette for at sikre overholdelse af lov-
givningen samt ordentlige arbejdsvilkår for vores medarbejdere. 
 
I 2017 er der imidlertid registreret 24 arbejdsulykker, hvilket er mere, end vi havde håbet 
på. En del af stigningen skyldes dog en bedre registrering af alle former for arbejdsulyk-
ker. Derudover er de syv af arbejdsulykkerne foregået i bil, og her har det været den 
anden part, der har været den skyldige – hvilket også bevirker, at det ikke har været 
muligt at have en anden adfærd, der mindsker denne form for arbejdsulykke. 
 
På den baggrund har der været en særlig indsats i arbejdsmiljøorganisationen, hvor Fors 
A/S har taget nye værktøjer i brug til at arbejde med forebyggelse af disse ulykker.  
 
Sammenlignes antallet af arbejdsulykker i Fors A/S med statistikken for sammenlignelige 
virksomheder, fremstår antallet af arbejdsulykker i Fors A/S højt. Statistisk burde der 
således i en virksomhed af Fors A/S størrelse ’blot’ være 10 arbejdsulykker om året – 
heraf to alvorlige. 
 
Det bemærkes dog i den forbindelse, at ud af de 24 anmeldte arbejdsulykker for med-
arbejdere havde de 15 under én dags fravær. Det vil sige, at det drejer sig om små hæn-
delser – hændelser som i lovens forstand ikke skal anmeldes som arbejdsulykke. Fors 
A/S vælger imidlertid at anmelde selv små skader (blå mærker/plaster), da de – særligt 
for medarbejdere som arbejder med spildevand – kan føre til alvorligere sygdomme 
grundet infektioner.  
 
I lovens forstand har der således været ni arbejdsulykker i Fors A/S i 2017. 
 
Retsgrundlag:   
Arbejdsmiljølovens §1 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Branchen er hårdt ramt med antallet af arbejdsulykker – derfor er et mål om at nå nul 
arbejdsulykker ikke et realistisk mål. Det er mere vigtigt for os, at der er fokus på, at 
arbejde med forebyggelse på de arbejdsulykker der opstår, så de ikke opstår igen. 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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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 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors Affald Holbæk 
A/S 

Budgetproces for Fors Affald Holbæk A/S (O) 
 

Sagsbehandler: CV 

 
Sagsfremstilling: 

  

Budgetprocessen i Fors A/S er tilrettelagt således, at priser og budgetter for det kom-
mende år godkendes på bestyrelsesmødet i oktober. Forud herfor er gået en proces, 
hvor bestyrelsen på et strategiseminar i august og efterfølgende på et budgetseminar i 
september har pejlet sig ind på, hvordan priser og budgetter skal udformes. Budgetter 
og priser er efterfølgende sendt til ejerkommunernes legalitetsgodkendelse på kommu-
nalbestyrelsesmødet i december. 
 
Holbæk Kommune har imidlertid behov for, at priser og budgetter for Fors Affald Hol-
bæk A/S fastlægges, således at de allerede kan drøftes i Udvalget for Klima og Miljø 
(KMU) på dets møde den 28. august og 1. behandles af kommunalbestyrelsen den 4. 
september med henblik på endelig godkendelse på kommunalbestyrelsesmødet den 10. 
oktober. 
 
Da priserne på affaldsområdet skal fastsættes af kommunen, vil disse priser fremover 
indgå i den politiske behandling af kommunens budget. Det fremgår af §19 stk. 4 i sty-
relsesvedtægten for Holbæk Kommune, at det er KMU, der indstiller priserne på affalds-
området gennem Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen til godkendelse. 
 
Dette nødvendiggør, at Fors A/S har udarbejdet endelige budgetter og priser for affalds-
området allerede medio august. Det betyder, at bestyrelsen allerede på sit møde, der er 
planlagt til den 26. juni 2018, vil skulle tage stilling til budget og priser for Fors Affald 
Holbæk A/S. 
 
Retsgrundlag:   
§19 stk. 4 i styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At orienteringen tages til efterretning. 
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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 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 

Kundetilfredshedsundersøgelse (KTU) 
 

Sagsbehandler: TH 

 
Sagsfremstilling: 

  

I november 2017 blev et repræsentativt udsnit af privatkunderne i Fors A/S inviteret til 
at svare på en kundetilfredshedsundersøgelse.  

Undersøgelsen omfatter i hovedtræk temaerne: kendskab til Fors A/S, tilfredshed med 
forsyningsområderne, tilfredshed ved kontakt til Fors A/S og tilfredshed med informa-
tion fra Fors A/S. 

Kundetilfredshedsundersøgelsen giver en pejling på udviklingen i tilfredsheden sam-
menlignet med 2016, og gennem en række benchmarkspørgsmål (et antal forsynings-
virksomheder stiller enslydende spørgsmål) får vi et billede af, hvor vi ligger i forhold til 
vores kolleger i branchen. 

På baggrund af undersøgelsen er der identificeret fem indsatsområder, hvor der inden 
for hvert område er sat en række konkrete initiativer i gang. Indsatsområderne omhand-
ler følgende temaer: 

 Øge kundens kendskab til Fors A/S. 

 Øge kundens tilfredshed med Fors A/S ydelser. 

 Optimere information ved drift og projektarbejde. 

 Skabe rammen for den gode kundeoplevelse. 

 Kommunikere i øjenhøjde med kunden. 

Bestyrelsen får på sit møde en kort orientering om resultatet af kundetilfredshedsun-
dersøgelsen, og om det igangværende arbejde med at følge op på undersøgelsen. Kun-
detilfredshed vil ligeledes indgå som et tema på bestyrelsesseminaret i august. 

Retsgrundlag:   
- 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
- 
 
Økonomi:   
- 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 

 
 

 

Punkt 24: Kundetilfredshedsundersøgelse (KTU) (O)

14



 

Side 1 af 1 
 

 

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 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Gennemgang og godkendelse af årsregnskaber 2017 (B) 
 

Sagsbehandler: CV 

 
Sagsresumé:  
Jævnfør bestyrelsens årshjul gennemgår og godkender bestyrelsen hvert år årsregnska-
berne på april-mødet. 
 
Sagsfremstilling:   
Regnskabsresultater for 2017 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 2017 for de enkelte selskaber i Fors-koncer-
nen. 
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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: 01.01.2017 - 31.12.2017 

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 26, Bilag 1: Bilag 26.1 - Fors Affald Holbæk 2017 1.0.pdf



Fors Affald Holbæk A/S 2

Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

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

01.01.2017 - 31.12.2017 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. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017. 

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Roskilde, den 30.04.2018 

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 01.01.2017 - 31.12.2017, 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. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2017 - 31.12.2017 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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Fors Affald Holbæk A/S 4

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 30.04.2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne23309 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne10089 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2014

t.kr.

2013

t.kr.

Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

Nettoomsætning 70.242 66.116 77.962 69.624 84.013 

Bruttoresultat 13.710 11.904 17.206 14.139 28.287 

Driftsresultat 3.780 1.538 5.586 5.308 19.513 

Resultat af finansielle poster (683) (666) (1.309) (1.123) (771)

Årets resultat 1.595 644 4.904 1.369 15.504 

Samlede aktiver 106.098 103.661 94.749 99.257 85.082 

Investeringer i materielle 

anlægsaktiver 
7.039 2.088 6.913 8.206 12.010 

Egenkapital 39.332 39.447 38.981 34.191 29.610 

Nøgletal 

Bruttomargin (%) 19,5 18,0 22,1 20,3 33,7 

Nettomargin (%) 2,3 1,0 6,3 2,0 18,5 

Egenkapitalens forrentning 

(%) 4,0 1,6 11,2 4,3 70,9 

Soliditetsgrad (%) 37,1 38,1 41,1 34,4 34,8 

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 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. Koncernen omfatter forsyningsselskaberne i 

Holbæk, Lejre og Roskilde. En samarbejdsmodel 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 Fors Holding A/S. 

2017 har båret præg af, at vi har operationaliseret vores strategi som blev udarbejdet i 2016. Strategien 

bærer titlen ”Tænk nyt, tal klart, skab forandringer” – og er Fors A/S fælles fundament, som skal gøre os 

til ét selskab af gavn såvel som af navn.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. Tre af dem blev 

færdiggjort og sat i drift i 2017 – ”Klar profil”, ”Fors Akademiet” og ”Tavlemødekonceptet”. De har fælles 

sigte på at understøtte, at vi forfølger vores idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative 

og effektive forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

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

CSR-rapport, som findes på vores hjemmeside https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdoku-

menter/CSR_2017.pdf. 

Årets resultat 1.595 t.kr. anses for tilfredsstillende 

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 

Punkt 26, Bilag 1: Bilag 26.1 - Fors Affald Holbæk 2017 1.0.pdf



Fors Affald Holbæk A/S 8

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

Det kræver et solidt fundament at skabe merværdi for ejere og kunder – nemlig dygtige og engagerede 

medarbejdere. I 2017 har vi således etableret ”Fors Akademiet”. Formålet med akademiet er at sikre en 

struktureret tilgang til kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere.  

Kampen om de fagligt dygtige medarbejdere er nemlig hård. Derfor er det vigtigt, at vi spotter udviklings-

muligheder hos vores egne medarbejdere, da det er markant billigere at udvikle end at ansætte nye. 

Miljøforhold 

Fors Affald Holbæk A/S indsamler affald i Holbæk Kommune. Vi arbejder løbende for at sikre en høj gen-

anvendelsesprocent 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 indsamlet affald på 55 % 

Vi har desuden åbnet Danmarks første 100 % selvbetjente genbrugsplads i Jernløse. Det var den løsning 

der skulle til, hvis Fors A/S ønsker til økonomi skulle hænge sammen med vores kunders ønske om nærhed 

og tilgængelighed.  

Kunder

Fors A/S ønsker, at vores 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 vores 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 2017 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse og påbegyndt etableringen af et korps 

af ”kundeambassadører” der skal give os et vigtigt indblik i, hvad kunderne forventer af os. Vi er desuden 

i dialog med vores kunder om udviklingen af nye løsninger. Den 100 % selvbetjente genbrugsplads i Jern-

løse er således udviklet i tæt samarbejde med vores kunder. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Fors A/S arbejder målrettet med at øge mængden af affald som genanvendes. Det skyldes at det er langt 

mere miljøvenligt at genanvende affald end at brænde det. I 2017 blev 55 % af det affald som vi i Fors 

A/S håndterede. Til sammenligning er regeringens målsætning at 50 % af affaldet i Danmark skal genan-

vendes. 

Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets ansvarlighedsrapport. 

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 2018 på samme niveau som 2017.    
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Resultatopgørelse for 2017 
Resultatopgøre lse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Nettoomsætning 1 70.242 66.116 

Produktionsomkostninger 2 (56.532) (54.212)

Bruttoresultat 13.710 11.904 

Administrationsomkostninger (9.930) (10.366)

Driftsresultat 3.780 1.538 

Andre finansielle indtægter 3 230 313 

Andre finansielle omkostninger 4 (913) (979)

Resultat før skat 3.097 872 

Skat af årets resultat 5 (1.502) (228)

Årets resultat 6 1.595 644 
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Balance pr. 31.12.2017 
Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Erhvervede lignende rettigheder 1.071 1.606 

Immaterielle anlægsaktiver 7 1.071 1.606 

Grunde og bygninger 12.254 12.903 

Produktionsanlæg og maskiner 20.741 20.466 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 327 812 

Materielle anlægsaktiver 8 33.322 34.181 

Anlægsaktiver 34.393 35.787 

Fremstillede varer og handelsvarer 345 614 

Varebeholdninger 345 614 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24.185 24.672 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.088 1.187 

Udskudt skat 9 3.194 2.899 

Andre tilgodehavender 3 264 

Periodeafgrænsningsposter 10 126 3 

Tilgodehavender 28.596 29.025 

Andre værdipapirer og kapitalandele 18.741 18.575 

Værdipapirer og kapitalandele 18.741 18.575 

Likvide beholdninger 24.023 19.660 

Omsætningsaktiver 71.705 67.874 

Aktiver 106.098 103.661 
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Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Virksomhedskapital 11 500 500 

Overført overskud eller underskud 38.832 38.947 

Egenkapital 39.332 39.447 

Hensættelser til pensioner o.l. 12 9.420 7.227 

Hensatte forpligtelser 9.420 7.227 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 9.060 9.623 

Langfristede gældsforpligtelser 9.060 9.623 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 563 553 

Reguleringsmæssige overdækninger 13.401 9.072 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.677 9.033 

Gæld til tilknyttede virksomheder 3.395 6.739 

Skyldig selskabsskat 1.288 1.637 

Anden gæld 2.577 886 

Periodeafgrænsningsposter 13 20.385 19.444 

Kortfristede gældsforpligtelser 48.286 47.364 

Gældsforpligtelser 57.346 56.987 

Passiver 106.098 103.661 

Eventualforpligtelser 15

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 16

Transaktioner med nærtstående parter 17

Koncernforhold 18
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Egenkapitalopgørelse for 2017 
Egenkapita lopgørelse fo r 2017 

Virksom-

hedskapital

t.kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 500 38.947 39.447 

Øvrige egenkapitalposteringer 0 (1.710) (1.710)

Årets resultat 0 1.595 1.595 

Egenkapital ultimo 500 38.832 39.332 
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Pengestrømsopgørelse for 2017 
Pengestrømsopgørelse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Driftsresultat 3.780 1.536 

Af- og nedskrivninger 4.671 4.403 

Regulering af over- og underdækning 4.329 7.131 

Ændringer i arbejdskapital 14 (3.042) 1.411 

Pengestrømme vedrørende primær drift 9.738 14.481 

Modtagne finansielle indtægter 230 313 

Betalte finansielle omkostninger (913) (979)

Refunderet/(betalt) selskabsskat (1.637) (780)

Pengestrømme vedrørende drift 7.418 13.035 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (3.277) (2.088)

Køb af finansielle anlægsaktiver (166) 46 

Pengestrømme vedrørende investeringer (3.443) (2.042)

Afdrag på lån mv. 388 (541)

Pengestrømme vedrørende finansiering 388 (541)

Ændring i likvider 4.363 10.452 

Likvider primo 19.660 9.208 

Likvider ultimo 24.023 19.660 
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Noter 
Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

1. Nettoomsætning 

Renovationsindtægter 68.136 68.013 

Administrationsindtægter 797 795 

Andre indtægter 5.638 4.439 

Regulering af over- og underdækning (4.329) (7.131)

70.242 66.116 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 535 535 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 4.136 3.868 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0 46 

4.671 4.449 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen 

Produktionsomkostninger 4.136 3.914 

Administrationsomkostninger 535 535 

4.671 4.449 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

3. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 153 234 

Dagsværdireguleringer 77 79 

230 313 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

4. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 317 294 

Dagsværdireguleringer 15 98 

Øvrige finansielle omkostninger 581 587 

913 979 
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

5. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 1.288 1.637 

Ændring af udskudt skat 188 (1.409)

Regulering vedrørende tidligere år 26 0 

1.502 228 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

6. Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 1.595 644 

1.595 644 

Erhvervede 

lignende 

rettigheder

t.kr.

7. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 3.211 

Kostpris ultimo 3.211 

Af- og nedskrivninger primo (1.605)

Årets afskrivninger (535)

Af- og nedskrivninger ultimo (2.140)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.071 
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Noter 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produk-

tionsanlæg 

og maskiner

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver 

under 

udførelse

t.kr.

8. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 16.626 30.635 812 

Tilgange 294 3.468 3.277 

Afgange 0 0 (3.762)

Kostpris ultimo 16.920 34.103 327 

Af- og nedskrivninger primo (3.723) (10.169) 0 

Årets afskrivninger (943) (3.193) 0 

Af- og nedskrivninger ultimo (4.666) (13.362) 0 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 12.254 20.741 327 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

9. Udskudt skat 

Materielle anlægsaktiver (978) (686)

Tilgodehavender 104 0 

Hensatte forpligtelser 2.073 1.590 

Gældsforpligtelser 1.995 1.995 

3.194 2.899 

Bevægelser i året 

Primo 2.899 

Indregnet i resultatopgørelsen (188)

Indregnet direkte på egenkapitalen 483 

Ultimo  3.194 

Skatteaktiv er indregnet i årsrapporten, da denne forventes udnyttet i sambeskatningskredsen indenfor en 

årrække.  

10. Periodeafgrænsningsposter 

Posten vedrører forudbetalte omkostninger. 

Punkt 26, Bilag 1: Bilag 26.1 - Fors Affald Holbæk 2017 1.0.pdf



Fors Affald Holbæk A/S 17 

Noter 

Antal

Nominel

værdi

t.kr.

11. Virksomhedskapital 

Aktiekapital 1.000 500 

1.000 500 

Der har ikke været ændringer i selskabets virksomhedskapital siden selskabets stiftelse. 

12. Hensættelser til pensioner o.l. 

Hensættelser til pensioner o.l. vedrører tjenestemandspensioner 

13. Periodeafgrænsningsposter 

Posten vedrører periodisering af forudopkrævede gebyrer hos forbrugerne. 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

14. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger 269 273 

Ændring i tilgodehavender 724 410 

Ændring i leverandørgæld mv. (4.035) 728 

(3.042) 1.411 

15. 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 sambe-

skatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab. 

16. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 

Fors Holding A/S, Roskilde 

Roskilde Kommune, Roskilde 

Holbæk Kommune, Holbæk 

Lejre Kommune, Lejre 

17. Transaktioner med nærtstående parter 

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på normale 

markedsvilkår. Alle transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret er gennemført på normale mar-

kedsvilkår. 
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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 C 

(mellem). 

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.  

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.  
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Anvendt regnskabspraksis 

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 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.   

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 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 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. 
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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. 

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.  

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og 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. 

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 

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 
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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, 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 

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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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

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

01.01.2017 - 31.12.2017 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. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme 

for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017. 

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

gen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Holbæk, den 30.04.2018 

Direktion 

Michael Brandt 

Adminstrerende direktør 

Bestyrelse 

Asger Kej Julie Esther Hermind Torben Henning Jørgensen 

formand 

Steen Klink Pedersen 
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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 01.01.2017 - 31.12.2017, 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 

finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Grundlag for konklusion 

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

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

vet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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 overensstem-

melse 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 besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 

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

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 fejlin-

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

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

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, fortager 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, do-

kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

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

sionshandlinger, 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 

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 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 begiven-

heder 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 no-

teoplysningerne, 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 30.04.2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne23309 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne10089 
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Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

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

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

relsens 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. 

2017 har båret præg af, at vi har operationaliseret vores strategi som blev udarbejdet i 2016. Strategien 

bærer titlen ”Tænk nyt, tal klart, skab forandringer” – og er Fors A/S’ fælles fundament, som skal gøre 

os til ét selskab af gavn såvel som af navn.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. Tre af dem 

blev færdiggjort og sat i drift i 2017 – ”Klar profil’, ’Fors Akademiet” og ”Tavlemødekonceptet”. De har 

fælles sigte på at understøtte, at vi forfølger vores idegrundlag om at være den bedste leverandør af 

innovative og effektive forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

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

CSR-rapport, som findes på vores hjemmeside https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdo-

kumenter/CSR_2017.pdf.

Årets resultat 649 t.kr. anses for tilfredsstillende og som forventet. 

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 

Ledelsen vurderer at der ikke er usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling af selskabets 

aktiver, passiver samt resultat.  

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.  
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Videnressourcer 

Det kræver et solidt fundament at skabe merværdi for ejere og kunder – nemlig dygtige og engagerede 

medarbejdere. I 2017 har vi således etableret ”Fors Akademiet”. Formålet med akademiet er at sikre en 

struktureret tilgang til kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere.  

Kampen om de fagligt dygtige medarbejdere er nemlig hård. Derfor er det vigtigt, at vi spotter udvik-

lingsmuligheder hos vores egne medarbejdere, da det er markant billigere at udvikle end at ansætte nye. 

Miljømæssige forhold 

Fors A/S har tilsluttet sig FN’s Global Compact for at signalere, at vi agerer i henhold til det internationale 

samfunds forventninger til bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. I Fors A/S ser vi denne forplig-

tigelse som en naturlig del af vores idégrundlag om at vi med kunden i centrum leverer miljørigtige og 

effektive løsninger inden for vand, varme, spildevand og affald. 

Fors A/S tilsluttede sig FN’s Global Compact i 2018, og denne publikations kapitel om ”Redegørelse for 

samfundsansvar” udgør derfor Fors A/S første COP-rapport såvel som Fors A/S’ lovpligtige redegørelse 

for samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen, jf. årsregnskabsloven §99a og §99b. 

Fors A/S er med til at skabe rammerne for, at vores mere end 190.000 kunder kan leve en normal 

hverdag. Langt de fleste af vores kræfter bruger vi derfor naturligt nok på at sikre kunderne en stabil 

forsyning med en høj forsyningssikkerhed nu og i fremtiden. På tværs af vores forsyningsarter har vi 

derfor i 2017 renoveret ledninger og anlæg for at sikre en fortsat stabil forsyning mange år frem i tiden.  

Blandt andet har vi fortsat fjernvarmeudvidelsen i Himmelev i Roskilde Kommune. I Jernløse i Holbæk 

Kommune har vi indviet landets første 100 % selvbetjente genbrugsplads og i Lejre Kommune har vi 

påbegyndt et strategisk projekt, hvor Hvalsø skal separatkloakeres for at være på forkant med klimaud-

viklingen. Samtidig skaber projektet et rekreativt område i byen, som dermed får mere natur midt i 

Hvalsø.  

Kunder 

Fors A/S ønsker, at vores 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 vores 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 2017 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse og påbegyndt etableringen af et korps 

af ”kundeambassadører” der skal give os et vigtigt indblik i, hvad kunderne forventer af os. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

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

toren. Fors A/S’ indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets ansvarlighedsrapport. 

Begivenheder efter balancedagen 

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

Selskabet forventer et positivt resultat for 2018. 
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Resultatopgørelse for 2017 
Resultatopgøre lse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Nettoomsætning 160.947 158.406 

Produktionsomkostninger 1, 2 (114.531) (109.015)

Bruttoresultat 46.416 49.391 

Administrationsomkostninger 1 (46.111) (49.949)

Driftsresultat 305 (558)

Andre finansielle omkostninger (411) (412)

Resultat før skat (106) (970)

Skat af årets resultat 3 755 136 

Årets resultat 649 (834)

Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 649 (834)

649 (834)
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Balance pr. 31.12.2017 
Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 427 604 

Erhvervede lignende rettigheder 165 220 

Immaterielle anlægsaktiver 4 592 824 

Grunde og bygninger 19.909 20.278 

Produktionsanlæg og maskiner 1.426 1.494 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 6.714 8.423 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 720 0 

Materielle anlægsaktiver 5 28.769 30.195 

Anlægsaktiver 29.361 31.019 

Råvarer og hjælpematerialer 5.563 6.867 

Varebeholdninger 5.563 6.867 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.036 2.430 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 12.399 21.981 

Udskudt skat 6 1.044 234 

Andre tilgodehavender 2.296 3.864 

Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 0 880 

Periodeafgrænsningsposter 1.459 1.545 

Tilgodehavender 19.234 30.934 

Likvide beholdninger 7.914 10.072 

Omsætningsaktiver 32.711 47.873 

Aktiver 62.072 78.892 
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Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Virksomhedskapital 1.316 1.316 

Overført overskud eller underskud 19.170 18.710 

Egenkapital 20.486 20.026 

Hensættelser til pensioner o.l. 1.202 960 

Hensatte forpligtelser 1.202 960 

Gæld til realkreditinstitutter 332 492 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 877 2.589 

Langfristede gældsforpligtelser 7 1.209 3.081 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 7 2.707 1.737 

Bankgæld 1.593 6.310 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 11.193 12.719 

Gæld til tilknyttede virksomheder 3.533 10.943 

Anden gæld 8 20.149 23.114 

Periodeafgrænsningsposter 0 2 

Kortfristede gældsforpligtelser 39.175 54.825 

Gældsforpligtelser 40.384 57.906 

Passiver 62.072 78.892 

Eventualforpligtelser 10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 11

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 12

Koncernforhold 13
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Egenkapitalopgørelse for 2017 
Egenkapita lopgørelse fo r 2017 

Virksom-

hedskapital

t.kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 1.316 18.710 20.026 

Øvrige egenkapitalposteringer 0 (189) (189)

Årets resultat 0 649 649 

Egenkapital ultimo 1.316 19.170 20.486 
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Pengestrømsopgørelse for 2017 
Pengestrømsopgørelse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Driftsresultat 305 (558)

Af- og nedskrivninger 4.592 4.591 

Ændringer i arbejdskapital 9 (4.391) (44)

Pengestrømme vedrørende primær drift 506 3.989 

Modtagne finansielle indtægter 0 48 

Betalte finansielle omkostninger (411) (460)

Refunderet/(betalt) selskabsskat 880 (4.907)

Pengestrømme vedrørende drift 975 (1.330)

Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver (132) 0 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (2.802) (5.572)

Salg af materielle anlægsaktiver 0 217 

Pengestrømme vedrørende investeringer (2.934) (5.355)

Afdrag på lån mv. (902) (1.834)

Pengestrømme vedrørende finansiering (902) (1.834)

Ændring i likvider (2.861) (8.519)

Likvider primo (520) 7.999 

Likvider ultimo (3.381) (520)

Likvider ultimo sammensætter sig af: 

Likvide beholdninger 7.914 10.072 

Kortfristet gæld til banker  (4.802) (7.907)

Likvider ultimo 3.112 2.165 
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Noter 
Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

1. Personaleomkostninger 

Gager og lønninger 86.065 84.930 

Pensioner 9.698 11.095 

Andre omkostninger til social sikring 4.469 3.348 

100.232 99.373 

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 184 186 

Ledelses- 

vederlag

2017

t.kr.

Ledelses- 

vederlag

2016

t.kr.

Samlet for ledelseskategorier 2.196 2.296 

2.196 2.296 

Vederlag til direktionen og bestyrelse er oplyst samlet under henvisning til  

årsregnskabslovens § 98b, stk. 3 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 364 357 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 4.228 4.234 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver (199) (176)

4.393 4.415 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen:

Produktionsomkostninger 4.393 4.415 

4.393 4.415 

Punkt 26, Bilag 2: Bilag 26.2 - Fors AS 2017 1.0.PDF



Fors A/S 15 

Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

3. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 0 (880)

Ændring af udskudt skat (12) 745 

Regulering vedrørende tidligere år (743) (1)

(755) (136)

Erhver-

vede 

immateriell

e anlægs-

aktiver

t.kr.

Erhvervede 

lignende 

rettigheder

t.kr.

4. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 906 385 

Tilgange 132 0 

Kostpris ultimo 1.038 385 

Af- og nedskrivninger primo (302) (165)

Årets afskrivninger (309) (55)

Af- og nedskrivninger ultimo (611) (220)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 427 165 
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Noter 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produk-

tionsanlæg 

og maskiner

t.kr.

Andre 

anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver 

under 

udførelse

t.kr.

5. Materielle 

anlægsaktiver 

Kostpris primo 22.980 1.698 21.346 0 

Tilgange 31 0 2.051 720 

Afgange 0 0 (101) 0 

Kostpris ultimo 23.011 1.698 23.296 720 

Af- og nedskrivninger primo (2.702) (204) (12.923) 0 

Årets afskrivninger (400) (68) (3.760) 0 

Tilbageførsel ved afgange 0 0 101 0 

Af- og nedskrivninger 

ultimo 
(3.102) (272) (16.582) 0 

Regnskabsmæssig værdi 

ultimo 
19.909 1.426 6.714 720 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

6. Udskudt skat 

Immaterielle anlægsaktiver 37 (10)

Materielle anlægsaktiver 953 235 

Hensatte forpligtelser 444 211 

Gældsforpligtelser (390) (202)

1.044 234 

Bevægelser i året 

Primo 234 

Indregnet i resultatopgørelsen 757 

Indregnet direkte på egenkapitalen 53 

Ultimo  1.044 
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Noter 

Forfald inden 

for 12 

måneder

2017

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2017

t.kr.

7. Langfristede gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter 159 78 332 

Gæld til virksomhedsdeltagere og 

ledelse 
2.548 1.659 877 

2.707 1.737 1.209 

Alt gæld forfalder inden for 5 år.  

2017

t.kr.

2016

t.kr.

8. Anden gæld 

Moms og afgifter 3.195 6.739 

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. 2.312 2.710 

Feriepengeforpligtelser 14.536 13.665 

Anden gæld i øvrigt 106 0 

20.149 23.114 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

9. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger 1.304 (14.653)

Ændring i tilgodehavender (104.595) (2.453)

Ændring i leverandørgæld mv. 98.900 17.062 

(4.391) (44)

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 1.408 t.kr. Den samlede forpligtelse i perioden udgør 5.632 t.kr. 

Leasingforpligtelse vedrører bil og forpligtelsen til 31. januar 2019 udgør 142 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 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter 

for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sam-

beskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.  
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Noter 

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 

Transaktioner med nærtstående 

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på normale 

markedsvilkår. Alle transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret er gennemført på normale 

markedsvilkår

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. 

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 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.  

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.  
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Anvendt regnskabspraksis 

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.  

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.  
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Anvendt regnskabspraksis 

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 sambeskatningsbidrag 

Aktuelle skyldige sambeskatningsbidrag eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen op-

gjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. ♥Ved skattemæs-

sige underskud indregnes kun tilgodehavende sambeskatningsbidrag, hvis underskuddet forventes udnyttet 

i sambeskatningen. 

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 

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.  

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.  

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 Grøn Energi A/S 

Betonvej 12 

4000 Roskilde 

CVR-nr.: 36936584 

Stiftet: 15.06.2015 

Hjemsted: Roskilde 

Regnskabsår: 01.01.2017 - 31.12.2017 

Telefon: 70202066 

Hjemmeside: www.fors.dk 

E-mail: fors@fors.dk 

Redegørelser på virksomhedens hjemmeside 

Redegørelse for samfundsansvar: 

https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdokumenter/CSR_2017.pdf 

Bestyrelse 
# 

Charlotte Vincents Johansen, formand 

Henrik Gert Correll 

Michael Brandt 

Direktion 
# 

Michael Brandt, administrerende direktør 

Revisor 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

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

01.01.2017 - 31.12.2017 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. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017. 

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Roskilde, den 30.04.2018 

Direktion 

1  

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Henrik Gert Correll Michael Brandt 

formand 
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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 01.01.2017 - 31.12.2017, 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. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2017 - 31.12.2017 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 30.04.2018 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne23309 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne10089 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

Driftsresultat (48) (47) (30)

Resultat af finansielle poster 99 52 31 

Årets resultat 69 69 5 

Samlede aktiver 2.691 2.602 2.615 

Egenkapital 2.643 2.574 2.505 

Nøgletal 

Egenkapitalens forrentning (%) 2,6 2,7 0,2 

Soliditetsgrad (%) 98,2 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 ejearndele 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 

Møllen producerede i 2017 5207 MWh, hvilket er 0,14% højere end den budgetterede produktion. Produkti-

onen blev opnået i et år, hvor energiindholdet i vinden var 104% af et normal år for Østsjælland. Produktio-

nen var dermed under det forventelige niveau. Dette skyldes primært en række udefra kommende faktorer 

såsom fordelingen af vindretninger i det forgangne år samt opgørelsesmetoden for et normalt vindår.  

Der har i 2017 kun været planlagte stop af kortere varighed og møllen har kørt upåklageligt igennem hele 

året. 

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. 

2017 har båret præg af, at vi har operationaliseret vores strategi som blev udarbejdet i 2016. Strategien 

bærer titlen ”Tænk nyt, tal klart, skab forandringer”– og er Fors A/S’ fælles fundament, som skal gøre os til 

ét selskab af gavn såvel som af navn.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. Tre af dem blev 

færdiggjort og sat i drift i 2017 – ”Klar profil”, ”Fors Akademiet” og ”Tavlemødekonceptet”. De har fælles 

sigte på at understøtte, at vi forfølger vores idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og 

effektive forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 
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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 https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdokumen-

ter/CSR_2017.pdf. 

Årets resultat 69 t.kr. er som forventet.  

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 

Det kræver et solidt fundament at skabe merværdi for ejere og kunder – nemlig dygtige og engagerede 

medarbejdere. I 2017 har vi således etableret ”Fors Akademiet”. Formålet med akademiet er at sikre en 

struktureret tilgang til kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere.  

Kampen om de fagligt dygtige medarbejdere er nemlig hård. Derfor er det vigtigt, at vi spotter udviklings-

muligheder hos vores egne medarbejdere, da det er markant billigere at udvikle end at ansætte nye. 

Miljømæssige forhold 

Fors A/S har tilsluttet sig FN’s Global Compact for at signalere, at vi agerer i henhold til det internationale 

samfunds forventninger til bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. I Fors A/S ser vi denne forpligtigelse 

som en naturlig del af vores idégrundlag om at vi med kunden i centrum leverer miljørigtige og effektive 

løsninger inden for vand, varme, spildevand og affald. 

Fors A/S tilsluttede sig FN’s Global Compact i 2018, og denne publikations kapitel om ”Redegørelse for sam-

fundsansvar” udgør derfor Fors A/S første COP-rapport såvel som Fors A/S’ lovpligtige redegørelse for sam-

fundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen, jf. Årsregnskabsloven §99a og §99b. 
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Ledelsesberetning 

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 ansvarlighedsrapport. 

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 2018.    
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Resultatopgørelse for 2017 
Resultatopgøre lse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Administrationsomkostninger (48) (47)

Driftsresultat (48) (47)

Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver 100 52 

Andre finansielle omkostninger (1) 0 

Resultat før skat 51 5 

Skat af årets resultat 1 18 64 

Årets resultat 69 69 

Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 69 69 

69 69 
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Balance pr. 31.12.2017 
Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Andre værdipapirer og kapitalandele 2.307 2.373 

Finansielle anlægsaktiver 2
9999999999 

2.307 2.373 

Anlægsaktiver 2.307 2.373 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 7 

Tilgodehavende selskabsskat 5 5 

Tilgodehavender 5 12 

Likvide beholdninger 379 217 

Omsætningsaktiver 384 229 

Aktiver 2.691 
# 

2.602 
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Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Virksomhedskapital 500 500 

Overført overskud eller underskud 2.143 2.074 

Egenkapital 2.643 2.574 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 23 28 

Gæld til tilknyttede virksomheder 25 0 

Kortfristede gældsforpligtelser 48 28 

Gældsforpligtelser 48 28 

Passiver 2.691 2.602 

Eventualforpligtelser 4

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 5

Koncernforhold 6
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Egenkapitalopgørelse for 2017 
Egenkapita lopgørelse fo r 2017 

Virksom-

hedskapital

t.kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 500 2.074 2.574 

Årets resultat 0 69 69 

Egenkapital ultimo 500 2.143 2.643 
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Pengestrømsopgørelse for 2017 
Pengestrømsopgørelse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Driftsresultat (48) (48)

Ændringer i arbejdskapital 3 29 (26)

Pengestrømme vedrørende primær drift (19) (74)

Refunderet/(betalt) selskabsskat 15 68 

Pengestrømme vedrørende drift (4) (6)

Modtagne udbytter 166 168 

Pengestrømme vedrørende investeringer 166 168 

Ændring i likvider 162 162 

Likvider primo 217 55 

Likvider ultimo 379 217 
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Noter 
Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

1. Skat af årets resultat 

Aktuel skat (5) 0 

Ændring af udskudt skat 0 (64)

Regulering vedrørende tidligere år (13) 0 

(18) (64)

Andre 

værdi-

papirer og 

kapital-

andele

t.kr.

2. Finansielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 2.290 

Afgange (166)

Kostpris ultimo 2.124 

Opskrivninger primo 83 

Dagsværdireguleringer 100 

Opskrivninger ultimo 183 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.307 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

3. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger 0 0 

Ændring i tilgodehavender 7 (7)

Ændring i leverandørgæld mv. 22 (19)

29 (26)

4. 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 

5. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse: 

Fors Holding A/S, Roskilde 

Roskilde Kommune, Roskilde 

Holbæk Kommune, Holbæk 

Lejre Kommune, Lejre  

Transaktioner med nærtstående parter 

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på normale 

markedsvilkår. Alle transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret er gennemført på normale mar-

kedsvilkår. 

6. 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.  

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. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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).  

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.  

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. 

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

af kortfristet bankgæld.  
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Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedsoplysninger 

Virksomhed 
# 

Fors Holding A/S 

Betonvej 12 

4000 Roskilde  

CVR-nr.: 37352543 

Hjemsted: Roskilde 

Regnskabsår: 01.01.2017 - 31.12.2017 

Telefon: 70202066 

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

E-mail: fors@fors.dk 

Redegørelser på virksomhedens hjemmeside 
Redegørelse for samfundsansvar: 
https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdokumenter/CSR_2017.pdf 
Redegørelse for underrepræsenteret køn: 
https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdokumenter/CSR_2017.pdf 

Bestyrelse 
# 

Asger Kej, formand 

Julie Esther Hermind 

Torben Henning Jørgensen 

Steen Klink Pedersen 

Hans Christian Benedict Ahlefeldt-Laurvig 

Søren Jensen 

Lars Christian Brask 

Jens Kristian Jensen 

Mogens Madsen 

Per Birk Jensen 

Birgit Poulsen 

Benny Steen Nørby 

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 01.01.2017 

- 31.12.2017 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. 31.12.2017 samt af resultatet af koncernens og 

selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017. 

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Roskilde, den 31.05.2018 

Direktion 

1  

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Asger Kej Julie Esther Hermind Torben Henning Jørgensen 

formand 

Steen Klink Pedersen Hans Christian Benedict 
Ahlefeldt-Laurvig 

Søren Jensen 

Lars Christian Brask Jens Kristian Jensen Mogens Madsen 

Per Birk Jensen Birgit Poulsen Benny Steen Nørby 
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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 01.01.2017 - 

31.12.2017, 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. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og 

koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 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. 

Vi henleder opmærksomheden på note 12 i årsregnskabet, hvor det fremgår, at kommende afgørelse af sag 

om forrentning af indskudskapital ved Energitilsynet kan få væsentlig indvirkning på værdiansættelsen af 

selskabets finansielle anlægsaktiver og kan påvirke størrelsen af den regnskabsmæssige egenkapital. Vores 

konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 

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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, koncernregnskabet og årsregnskabet som 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 

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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• 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. 

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 31.05.2018 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 33963556 

Mogens Michael Henriksen 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne23309 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne10089 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesberetning 

2017
t.kr.

2016
t.kr.

2015
t.kr.

Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

Nettoomsætning 1.314.133 633.192 700.151 

Bruttoresultat 895.931 222.264 291.341 

Driftsresultat 632.086 (42.863) 22.574 

Resultat af finansielle poster (15.601) (16.142) (14.851)

Årets resultat 15.873 (49.991) 4.637 

Samlede aktiver 6.761.791 6.050.778 5.996.083 

Investeringer i materielle anlægsaktiver 250.783 269.677 258.838 

Egenkapital 4.438.128 4.427.639 4.456.647 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 132.698 161.163 160.960 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (248.901) (268.025) (265.697)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 161.790 69.863 82.964 

Nøgletal 

Bruttomargin (%) 68,2 35,1 41,6 

Nettomargin (%) 1,2 (7,9) 0,7 

Egenkapitalens forrentning (%) 0,4 (1,1) 0,1 

Soliditetsgrad (%) 65,6 73,2 74,3 

Nøgletal forsyningsområderne 

Antal leverede mængder vandforsyning, m3  4.948.053    4.869.316        4.857.263 

Antal debiterede mængder spildevand, m3   7.857.400    7.841.000       7.789.999 

Antal leverede mængder varme, MWh     412.424       415.723           401.930 

Hoved- og nøgletal er beregnet fra 1. januar 2015. Koncern er etableret regnskabsmæssigt denne dato, 

hvorfor der ikke er sammenligningstal for tidligere år.  

Selskabet har ændret regnskabspraksis for 2017 vedrørende indregning af udskudt skat som tidsmæssige 

forskelle. Hoved- og nøgletal for 2015 er medtaget efter tidligere regnskabspraksis og er således ikke tilrettet. 

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

“Anbefalinger & Nøgletal 2015”. 
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Ledelsesberetning 

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 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.

Koncernoversigt 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Fors Holding A/S har for 2017 et samlet resultat på 15.873 t.kr. og en egenkapital på 4.438.128 t.kr. 

Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende og bedre end det forventede. 

Virksomhedens aktiviteter udføres under nogle lovgivningsmæssige rammer, som betyder, at virksomhe-

dens 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 opgørelsen af koncernens skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne i vand- og spildevands-

selskaber, bestående af ledningsnet, produktionsanlæg samt driftsmidler lagt til grund, at de skattemæssige 

Punkt 26, Bilag 4: Bilag 26.4 - Fors Holding 2017 1.0.pdf



Fors Holding A/S 9

Ledelsesberetning 

værdier i vand- og spildevandsselskaber svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for den regulerings-

mæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev indsendt til Forsyningssekretariatet, og som danner 

grundlag for fastlæggelsen af vand- og spildevandsselskabernes indtægtsramme. 

Det er SKAT’s holdning, at det skattemæssige grundlag i vand- og spildevandsselskaber skal opgøres efter 

en tillempet DCF-model, som fører til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af koncernens skatte-

mæssige grundlag for anlægsaktiver i vand- og spildevandsselskaber reduceret de skattemæssige værdier 

for anlægsaktiverne med 5.902.920 t.kr. fra 7.176.922 t.kr. til 1.274.002 t.kr. Vand- og spildevandsselska-

ber 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. To af sagerne er herefter prøvet ved Østre Landsret. 

Sagerne blev tabt i Østre Landsret, idet et flertal af dommerne ikke fandt, at de to vandselskaber har ført 

tilstrækkelig bevis for at det skøn, SKAT har udvist ved anvendelse af DCF-modellen, ikke kan anvendes. 

De to sager er herefter anket til Højesteret. 

Koncernen har som følge af de to tabte prøvesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skat i vand- og 

spildevandsselskaber, baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper med 595.411 t.kr. Den udskudte skat 

vil alt andet lige over tid betyde en skattebetaling af samme størrelse i vand- og spildevandsselskaber. 

Ledelsen vurderer imidlertid, at der fortsat er væsentlig usikkerhed relateret til måling af de indregnede 

aktuelle skatter og den udskudte skat, idet der som følge af de principielle sager, ført i Landsretten, fortsat 

er usikkerhed omkring grundlaget (de anvendte budgetter) og de enkelte parametre i SKAT’s værdiansæt-

telse ved anvendelse af DCF-modellen samt usikkerhed omkring udfaldet af sagerne i Højesteret. 

Aktuel skat kan indregnes i vandselskabets priser via et tillæg eller fradrag til vandselskabets indtægts-

ramme. Vand- og spildevandsselskaber har på den baggrund optaget en opkrævningsret svarende til sel-

skabets samlede udskudte skatteforpligtelse. Den ovennævnte usikkerhed vedrørende den udskudte skat-

teforpligtelse hviler dermed tilsvarende på den indregnede opkrævningsret. 

Betalt skat kan dermed ifølge lovgivningen indregnes i priserne over for kunderne. Da vand- og spilde-

vandsselskaber ikke har andre muligheder for at optjene skattebetalingen, bliver konsekvensen, at skatten 

blive opkrævet hos kunderne krone for krone og tillagt moms. Hermed mener Fors A/S og branchen, at der 

er tale om en skjult vandskat, som ikke er i overensstemmelse med de politiske intentioner bag vandsek-

torloven. 

Fors Varme Roskilde A/S har indregnet en forretningsret svarende til den ansøgte indskudskapital. Den 

indregnede værdi er afhængig af, at muligheden for indregning af forrentning opretholdes i varmeforsy-

ningsloven. Energitilsynet er ved at færdigbehandle ansøgning om forrentning for tidligere år og har i denne 

forbindelse stillet en række spørgsmål til opgørelsen af den opgjorte indskudskapital, som er ved at blive 

afklaret. Afhængigt af Energitilsynets endelige godkendelse af størrelsen af indskudskapitalen, der forventes 

at foreligge i 2018, vil der kunne komme reguleringer til den indregnede værdi af forrentningsretten, hvilket 

også vil påvirke størrelsen af den regnskabsmæssige egenkapital. 
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Ledelsesberetning 

Væsentlige begivenheder 

2017 har båret præg af, at vi har operationaliseret vores strategi som blev udarbejdet i 2016. Strategien 

bærer titlen ”Tænk nyt, tal klart, skab forandringer” – og er Fors A/S’ fælles fundament, som skal gøre os 

til ét selskab af gavn såvel som af navn.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. Tre af dem blev 

færdiggjort og sat i drift i 2017 – ”Klar profil”, ”Fors Akademiet” og ”Tavlemødekonceptet”. De har fælles 

sigte på at understøtte, at vi forfølger vores idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative 

og effektive forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

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

rapport, som findes på vores hjemmeside https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdokumen-

ter/CSR_2017.pdf. 

Forventet udvikling 

Selskabet forventer i 2018 et underskud på 15,6 mio.kr. før indregning af regulatoriske over-/underdæk-

ninger. 

Særlige risici 

Forretningsmæssige risici 

Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige forretningsmæssige risici, som 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 

vand- og spildevandsselskaber i visse tilfælde med 40-årige lån, hvor mere end halvdelen er fastforrentet. 

Herudover er der etableret driftskreditter. 

Videnressourcer 

Det kræver et solidt fundament at skabe merværdi for ejere og kunder – nemlig dygtige og engagerede 

medarbejdere. I 2017 har vi således etableret ”Fors Akademiet”. Formålet med akademiet er at sikre en 

struktureret tilgang til kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere.  

Kampen om de fagligt dygtige medarbejdere er nemlig hård. Derfor er det vigtigt, at vi spotter udviklings-

muligheder hos vores egne medarbejdere, da det er markant billigere at udvikle end at ansætte nye. 

Miljømæssige forhold 

Fors A/S har tilsluttet sig FN’s Global Compact for at signalere, at vi agerer i henhold til det internationale 

samfunds forventninger til bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. I Fors A/S ser vi denne forpligti-

gelse som en naturlig del af vores idégrundlag om at vi med kunden i centrum leverer miljørigtige og 

effektive løsninger inden for vand, varme, spildevand og affald. 
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Ledelsesberetning 

Fors A/S tilsluttede sig FN’s Global Compact i 2018, og denne publikations kapitel om ”Redegørelse for 

samfundsansvar” udgør derfor Fors A/S første COP-rapport såvel som Fors A/S’ lovpligtige redegørelse for 

samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen, jf. årsregnskabsloven §99a og §99b. 

Fors A/S er med til at skabe rammerne for, at vores mere end 190.000 kunder kan leve en normal hverdag. 

Langt de fleste af vores kræfter bruger vi derfor naturligt nok på at sikre kunderne en stabil forsyning med 

en høj forsyningssikkerhed nu og i fremtiden. På tværs af vores forsyningsarter har vi derfor i 2017 reno-

veret ledninger og anlæg for at sikre en fortsat stabil forsyning mange år frem i tiden.  

Blandt andet har vi fortsat fjernvarmeudvidelsen i Himmelev i Roskilde Kommune. I Jernløse i Holbæk 

Kommune har vi indviet landets første 100 % selvbetjente genbrugsplads og i Lejre Kommune har vi påbe-

gyndt et strategisk projekt, hvor Hvalsø skal separatkloakeres for at være på forkant med klimaudviklingen. 

Samtidig skaber projektet et rekreativt område i byen, som dermed får mere natur midt i Hvalsø. 

Kunder

Fors A/S ønsker, at vores 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 vores 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 2017 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse og påbegyndt etableringen af et korps 

af ”kundeambassadører” der skal give os et vigtigt indblik i, hvad kunderne forventer af os. 

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 ansvarlighedsrapport. 

Redegørelse for samfundsansvar 

Koncernens CSR-rapportering bliver tilgængelig på følgende hjemmeside: 

https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdokumenter/CSR_2017.pdf 

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 2017 
Koncernens resultatopgørelse for 2017 

Note
2017
t.kr.

2016
t.kr.

Nettoomsætning 2 1.314.133 633.192 

Produktionsomkostninger 4, 5 (418.202) (410.928)

Bruttoresultat 895.931 222.264 

Distributionsomkostninger 5 (194.031) (185.680)

Administrationsomkostninger 3, 4, 5 (69.814) (79.447)

Driftsresultat 632.086 (42.863)

Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver 100 53 

Andre finansielle indtægter 6 1.787 1.170 

Andre finansielle omkostninger 7 (17.488) (17.365)

Resultat før skat 616.485 (59.005)

Skat af årets resultat 8 (600.612) 9.014 

Årets resultat 9 15.873 # (49.991)
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Koncernens balance pr. 31.12.2017 
Koncernens balance pr. 31.12.2017 

Note
2017
t.kr.

2016
t.kr.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 427 604 

Erhvervede lignende rettigheder 7.929 12.516 

Immaterielle anlægsaktiver 10 8.356 13.120 

Grunde og bygninger 158.225 163.378 

Produktionsanlæg og maskiner 5.170.717 5.160.657 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 13.090 16.627 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 130.242 68.824 

Materielle anlægsaktiver 11 5.472.274 5.409.486 

Andre værdipapirer og kapitalandele 316.199 316.265 

Finansielle anlægsaktiver 12 9999999999 316.199 316.265 

Anlægsaktiver 5.796.829 5.738.871 

Råvarer og hjælpematerialer 6.602 8.484 

Varebeholdninger 6.602 8.484 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 126.434 101.161 

Andre tilgodehavender 58.531 30.667 

Tilgodehavende selskabsskat 0 3.000 

Reguleringsmæssige underdækninger 13 1.081 1.544 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 14 11.977 17.709 

Periodeafgrænsningsposter 3.569 4.626 

Tidsmæssige forskelle 602.315 26.393 

Tilgodehavender 803.907 185.100 

Andre værdipapirer og kapitalandele 18.741 18.575 

Værdipapirer og kapitalandele 18.741 18.575 

Likvide beholdninger 135.712 99.748 

Omsætningsaktiver 964.962 311.907 

Aktiver 6.761.791 # 6.050.778 
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Koncernens balance pr. 31.12.2017 

Note
2017
t.kr.

2016
t.kr.

Virksomhedskapital 350.000 350.000 

Overført overskud eller underskud 4.088.128 4.077.639 

Egenkapital 4.438.128 4.427.639 

Hensættelser til pensioner o.l. 16 34.344 27.441 

Udskudt skat 17 603.142 3.726 

Hensættelser til tidsmæssige forskelle  18 441.534 469.490 

Andre hensatte forpligtelser 258 2.242 

Hensatte forpligtelser 1.079.278 502.899 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 676.953 546.022 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 19 18.942 38.153 

Periodeafgrænsningsposter 183.491 156.328 

Langfristede gældsforpligtelser 20 879.386 740.503 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 20 37.797 26.202 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 35.805 45.262 

Reguleringsmæssige overdækninger 21 26.095 43.063 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 149.591 174.796 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 22 18.202 11.846 

Anden gæld 23 21.799 22.847 

Periodeafgrænsningsposter 75.710 55.720 

Kortfristede gældsforpligtelser 364.999 379.736 

Gældsforpligtelser 1.244.385 1.120.239 

Passiver 6.761.791 6.050.777 

Usikkerhed ved indregning og måling  1

Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser 25

Eventualforpligtelser 26

Dattervirksomheder 27
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Koncernens egenkapitalopgørelse for 2017 
Koncernens eg enkapitalopgørelse for 2017  

Virksom-
hedskapital

t.kr.

Overført 
overskud eller 

underskud
t.kr.

I alt
t.kr.

Egenkapital primo 350.000 4.066.393 4.416.393 

Ændring i regnskabspraksis 0 11.246 11.246 

Korrigeret egenkapital primo 350.000 4.077.639 4.427.639 

Øvrige egenkapitalposteringer 0 (5.384) (5.384)

Årets resultat 0 15.873 15.873 

Egenkapital ultimo 350.000 4.088.128 4.438.128 

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. 

Punkt 26, Bilag 4: Bilag 26.4 - Fors Holding 2017 1.0.pdf



Fors Holding A/S 16

Koncernens pengestrømsopgørelse for 2017 
Koncernens peng estrømsopgørelse for 2017  

Note
2017
t.kr.

2016
t.kr.

Driftsresultat 632.086 (42.863)

Af- og nedskrivninger 189.691 180.982 

Andre hensatte forpligtelser (1.985) (615)

Regulering af over- og underdækning (30.273) 32.409 

Ændringer i arbejdskapital 24 (646.629) 9.127 

Pengestrømme vedrørende primær drift 142.890 179.040 

Modtagne finansielle indtægter 1.787 1.170 

Betalte finansielle omkostninger (17.488) (17.365)

Refunderet/(betalt) selskabsskat 3.000 (3.743)

Andre pengestrømme vedrørende drift 2.509 2.061 

Pengestrømme vedrørende drift 132.698 161.163 

Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver (132) 0 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (250.782) (269.677)

Salg af materielle anlægsaktiver 1.947 1.538 

Salg af finansielle anlægsaktiver 66 114 

Pengestrømme vedrørende investeringer (248.901) (268.025)

Optagelse af lån 203.404 104.533 

Afdrag på lån mv. (68.777) (66.053)

Periodeafgrænsningsposter (lang) 27.163 31.383 

Pengestrømme vedrørende finansiering 161.790 69.863 

Ændring i likvider 45.587 (36.999)

Likvider primo 73.061 110.060 

Likvider ultimo 118.648 73.061 

Likvider ultimo sammensætter sig af: 

Likvide beholdninger 135.712 99.748 

Værdipapirer  18.741 18.575 

Kortfristet gæld til banker  (35.805) (45.262)

Likvider ultimo 118.648 73.061 
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Koncernens noter 
Koncernens noter 

1. Usikkerhed ved indregning og måling  

Det er ved opgørelsen af koncernens skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne i vand- og spildevands-

selskaber, bestående af ledningsnet, produktionsanlæg samt driftsmidler lagt til grund, at de skattemæssige 

værdier i vand- og spildevandsselskaber svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for den regulerings-

mæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev indsendt til Forsyningssekretariatet, og som danner 

grundlag for fastlæggelsen af vand- og spildevandsselskabernes indtægtsramme. 

Det er SKAT’s holdning, at det skattemæssige grundlag i vand- og spildevandsselskaber skal opgøres efter 

en tillempet DCF-model, som fører til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af koncernens skatte-

mæssige grundlag for anlægsaktiver i vand- og spildevandsselskaber reduceret de skattemæssige værdier 

for anlægsaktiverne med 5.902.920 t.kr. fra 7.176.922 t.kr. til 1.274.002 t.kr. Vand- og spildevandsselska-

ber 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. To af sagerne er herefter prøvet ved Østre Landsret. 

Sagerne blev tabt i Østre Landsret, idet et flertal af dommerne ikke fandt, at de to vandselskaber har ført 

tilstrækkelig bevis for at det skøn, SKAT har udvist ved anvendelse af DCF-modellen, ikke kan anvendes. 

De to sager er herefter anket til Højesteret. 

Koncernen har som følge af de to tabte prøvesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skat i vand- og 

spildevandsselskaber, baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper med 595.411 t.kr. Den udskudte skat 

vil alt andet lige over tid betyde en skattebetaling af samme størrelse i vand- og spildevandsselskaber. 

Ledelsen vurderer imidlertid, at der fortsat er væsentlig usikkerhed relateret til måling af de indregnede 

aktuelle skatter og den udskudte skat, idet der som følge af de principielle sager, ført i Landsretten, fortsat 

er usikkerhed omkring grundlaget (de anvendte budgetter) og de enkelte parametre i SKAT’s værdiansæt-

telse ved anvendelse af DCF-modellen samt usikkerhed omkring udfaldet af sagerne i Højesteret. 

Aktuel skat kan indregnes i vandselskabets priser via et tillæg eller fradrag til vandselskabets indtægts-

ramme. Vand- og spildevandsselskaber har på den baggrund optaget en opkrævningsret svarende til sel-

skabets samlede udskudte skatteforpligtelse. Den ovennævnte usikkerhed vedrørende den udskudte skat-

teforpligtelse hviler dermed tilsvarende på den indregnede opkrævningsret. 

Betalt skat kan dermed ifølge lovgivningen indregnes i priserne over for kunderne. Da vand- og spilde-

vandsselskaber ikke har andre muligheder for at optjene skattebetalingen, bliver konsekvensen, at skatten 

blive opkrævet hos kunderne krone for krone og tillagt moms. Hermed mener Fors A/S og branchen, at der 

er tale om en skjult vandskat, som ikke er i overensstemmelse med de politiske intentioner bag vandsek-

torloven. 
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Koncernens noter 

2017
t.kr.

2016
t.kr.

2. Nettoomsætning 

Vandforsyning 107.319 24.447 

Spildevandshåndtering 811.243 223.627 

Varmeforsyning 283.650 282.544 

Affaldshåndtering 70.242 66.116 

Anden omsætning 9.214 6.776 

Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 32.465 29.682 

1.314.133 633.192 

I omsætning for vand og spildevand, er der indregnet regulering af opkrævningsret på 595.411 t.kr. ved-

rører indregnet udskudt skat. Selskabet har som følge af de tabte skattesager i Østre Landsret indregnet 

den udskudte skatteforpligtelse som følger af SKAT’s nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier på 

selskabets materielle anlægsaktiver. Da selskabets er underlagt indtægtsregulering, vil skatter blive op-

krævet i takt med, at skatten bliver betalbar. Reguleringen til den udskudte skat modsvares således af en 

tilsvarende opkrævningsret på 595.411 t.kr. 

Der henvises til note 1 for nærmere omtale heraf. 

2017
t.kr.

2016
t.kr.

3. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 

Lovpligtig revision 452 532 

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed 170 196 

Skatterådgivning 133 204 

Andre ydelser 1.811 1.510 

2.566 2.442 

2017
t.kr.

2016
t.kr.

4. Personaleomkostninger 

Gager og lønninger 86.065 84.930 

Pensioner 9.698 11.095 

Andre omkostninger til social sikring 4.469 3.348 

100.232 99.373 

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 184 186 
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Koncernens noter 

Ledelses- 
vederlag

2017
t.kr.

Ledelses- 
vederlag

2016
t.kr.

Samlet for ledelseskategorier 2.196 2.296 

2.196 2.296 

Det samlede vederlag til ledelsen er oplyst samlet med henvisning til årsregnskabslovens § 98, stk. 3. 

2017
t.kr.

2016
t.kr.

5. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 4.896 5.051 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 184.795 173.272 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 1.309 2.659 

191.000 180.982 

2017
t.kr.

2016
t.kr.

6. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 1.710 1.091 

Dagsværdireguleringer 77 79 

1.787 1.170 

2017
t.kr.

2016
t.kr.

7. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 17.473 17.141 

Dagsværdireguleringer 15 224 

17.488 17.365 

2017
t.kr.

2016
t.kr.

8. Skat af årets resultat 

Ændring af udskudt skat 597.897 (9.060)

Regulering vedrørende tidligere år 2.715 46 

600.612 (9.014)
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2017
t.kr.

2016
t.kr.

9. Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 15.873 ### (49.991)

15.873 ### (49.991)

Erhver-
vede 

immaterielle 
anlægs-
aktiver

t.kr.

Erhvervede 
lignende 

rettigheder
t.kr.

10. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 906 32.697 

Tilgange 132 0 

Kostpris ultimo 1.038 32.697 

Af- og nedskrivninger primo (302) (20.181)

Årets afskrivninger (309) (4.587)

Af- og nedskrivninger ultimo (611) (24.768)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 427 7.929 

Grunde og 
bygninger

t.kr.

Produk-
tionsanlæg 

og maskiner
t.kr.

Andre anlæg, 
drifts- 

materiel og 
inventar

t.kr.

Materielle 
anlægs-

aktiver under 
udførelse

t.kr.

11. Materielle 
anlægsaktiver 

Kostpris primo 194.097 8.129.917 39.827 68.824 

Tilgange 325 186.989 2.106 248.641 

Afgange (3.080) (10.212) (1.822) (187.223)

Kostpris ultimo 191.342 8.306.694 40.111 130.242 

Af- og nedskrivninger primo (30.719) (2.969.260) (23.200) 0 

Årets afskrivninger (2.486) (176.929) (5.380) 0 

Tilbageførsel ved afgange 88 10.212 1.559 0 

Af- og nedskrivninger 
ultimo 

(33.117) (3.135.977) (27.021) 0 

Regnskabsmæssig værdi 
ultimo 

158.225 5.170.717 13.090 130.242 

Punkt 26, Bilag 4: Bilag 26.4 - Fors Holding 2017 1.0.pdf



Fors Holding A/S 21

Koncernens noter 

Andre 
værdi-

papirer og 
kapital-
andele

t.kr.

12. Finansielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 316.226 

Afgange (166)

Kostpris ultimo 316.060 

Opskrivninger primo 39 

Dagsværdireguleringer 100 

Opskrivninger ultimo 139 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 316.199 

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. 

Fors Varme Roskilde A/S har indregnet en forretningsret svarende til den ansøgte indskudskapital. Den 

indregnede værdi er afhængig af, at muligheden for indregning af forrentning opretholdes i varmeforsy-

ningsloven. Energitilsynet er ved at færdigbehandle ansøgning om forrentning for tidligere år og har i denne 

forbindelse stillet en række spørgsmål til opgørelsen af den opgjorte indskudskapital, som er ved at blive 

afklaret. Afhængigt af Energitilsynets endelige godkendelse af størrelsen af indskudskapitalen, der forventes 

at foreligge i 2018, vil der kunne komme reguleringer til den indregnede værdi af forrentningsretten, hvilket 

også vil påvirke størrelsen af den regnskabsmæssige egenkapital. 

13. Reguleringsmæssige underdækninger 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Saldoen for reguleringsmæssige underdækninger består af (omsætningsaktiv): 

Underdækning vandforsyning 1.081 1.544 

1.081 1.544 

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. 
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15. Tidsmæssige forskelle 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Opkrævningsret vandforsyning 52.291 19.277

Opkrævningsret spildevandsforsyning 550.024 7.116

602.315 26.393 

Opkrævningsretten vedrører den indregnede udskudte skatteforpligtelse af samme størrelse. Forfaldstids-

tidspunktet er længere end et år. Det faktiske forfaldstidspunkt vil blive kendt i takt med, at skatten bliver 

betalbar. 

16. Hensættelser til pensioner o.l. 

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

rende ansatte. 

2017
t.kr.

2016
t.kr.

17. Udskudt skat 

Immaterielle anlægsaktiver 5.336 1.933 

Materielle anlægsaktiver 656.924 61.335 

Tilgodehavender (2.047) (2.807)

Hensatte forpligtelser (6.346) (5.264)

Gældsforpligtelser (50.966) (51.084)

Andre skattepligtige midlertidige forskelle 241 (387)

603.142 3.726 

Bevægelser i året 

Primo 3.726 

Indregnet i resultatopgørelsen 597.897 

Indregnet direkte på egenkapitalen 1.519 

Ultimo  603.142 
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18. Hensættelser til tidsmæssige forskelle  

2017 2016

t.kr. t.kr.

Tidsmæssig forskelle varmeforsyning 441.534 454.344

Tidsmæssig forskelle vandforsyning 0 15.147

441.534 469.491

19. Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 

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

Forfald inden 
for 12 

måneder
2017
t.kr.

Forfald inden 
for 12 

måneder
2016
t.kr.

Forfald efter 
12 måneder

2017
t.kr.

Restgæld 
efter 5 år

t.kr.

20. Langfristede 
gældsforpligtelser 
Gæld til kreditinstitutter i 
øvrigt 

23.903 15.213 676.953 513.383 

Gæld til 
virksomhedsdeltagere og 
ledelse 

10.385 8.091 18.942 0 

Periodeafgrænsningsposter 3.509 2.898 183.491 157.914 

37.797 26.202 879.386 671.297 

Hensættelser til tidsmæssige forskelle indeholder ca. 282.550 t.kr., som forfalder efter 5 år. 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledere under langfristede gældsforpligtelser vedrører gældsbreve med 

Roskilde kommune som er medejer af Fors Holding A/S. 

21. Reguleringsmæssige overdækninger 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Saldoen for reguleringsmæssige overdækninger består af (kortfristede): 

Overdækning vandforsyning 928 22.248 

Overdækning varmeforsyning 11.766 11.743 

Overdækning affaldshåndtering 13.401 9.072 

Overdækning Spildevand (tømningsordning) 269 0

26.095 43.063 
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22. Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 

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

2017
t.kr.

2016
t.kr.

23. Anden gæld 

Moms og afgifter 4.951 6.477 

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. 2.312 2.705 

Feriepengeforpligtelser 14.536 13.665 

21.799 22.847 

2017
t.kr.

2016
t.kr.

24. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger 1.883 (2.136)

Ændring i tilgodehavender (46.348) (7.349)

Ændring i leverandørgæld mv. (10.121) 28.883 

Andre ændringer (592.043) (10.271)

(646.629) 9.127 

25. 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 1.408 t.kr. Den samlede forpligtelse i perioden udgør 5.632 t.kr. 

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

og restforpligtelsen udgør 142 t.kr. pr. 31.12.2017. 

26. Eventualforpligtelser 

Koncernens eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser og forpligtelser 

vedrørende indgåede entreprisekontrakter. 
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Hjemsted 
Rets- 
form 

Ejer-
andel

%

27. 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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Modervirksomhedens resultatopgørelse for 2017 
Modervirkso mhedens resultatopgørelse for 2017  

Note
2017
t.kr.

2016
t.kr.

Administrationsomkostninger (36) (88)

Driftsresultat (36) (88)

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 15.576 (49.922)

Andre finansielle indtægter 3 0 

Resultat før skat 15.543 (50.010)

Skat af årets resultat 1 330 19 

Årets resultat 2 15.873 # (49.991)
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Modervirksomhedens resultatopgørelse for 2017 
Modervirkso mhedens b alance pr. 31.12.2017

Note
2017
t.kr.

2016
t.kr.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 9999999999 4.438.414 4.428.222 

Finansielle anlægsaktiver 3 9999999999 4.438.414 4.428.222 

Anlægsaktiver 4.438.414 4.428.222 

Tilgodehavende selskabsskat 5 3.019 

Tilgodehavender 5 3.019 

Omsætningsaktiver 5 3.019 

Aktiver 4.438.419 # 4.431.241 
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Modervirksomhedens balance pr. 31.12.2017 

Note
2017
t.kr.

2016
t.kr.

Virksomhedskapital 4 350.000 350.000 

Overført overskud eller underskud 4.088.128 4.077.639 

Egenkapital 4.438.128 4.427.639 

Gæld til tilknyttede virksomheder 240 3.453 

Anden gæld 51 149 

Kortfristede gældsforpligtelser 291 3.602 

Gældsforpligtelser 291 3.602 

Passiver 4.438.419 4.431.241 

Eventualforpligtelser 5

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 6

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 7
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Modervirksomhedens egenkapitalopgørelse for 2017 
Modervirkso mhedens egenkapitalopgørelse for 2017

Virksom-
hedskapital

t.kr.

Overført 
overskud eller 

underskud
t.kr.

I alt
t.kr.

Egenkapital primo 350.000 4.077.639 4.427.639 

Øvrige egenkapitalposteringer 0 (5.384) (5.384)

Årets resultat 0 15.873 15.873 

Egenkapital ultimo 350.000 4.088.128 4.438.128 

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

2017
t.kr.

2016
t.kr.

1. Skat af årets resultat 

Aktuel skat (5) (19)

Regulering vedrørende tidligere år (325) 0 

(330) (19)

2017
t.kr.

2016
t.kr.

2. Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 15.873 ### (49.991)

15.873 ### (49.991)

Kapital-
andele i 

tilknyttede 
virk-

somheder
t.kr.

3. Finansielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 4.452.461 

Kostpris ultimo 4.452.461 

Opskrivninger primo (35.485)

Ændring i anvendt regnskabspraksis 11.246 

Andel af årets resultat 15.576 

Andre reguleringer (5.384)

Opskrivninger ultimo (14.047)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 4.438.414 

Fortsættes næste side. 
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3. Finansielle anlægsaktiver (fortsættes)

Rets- 
Ejeran-

del
Resultat

Egenkapi-
tal

Hjemsted 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 85 302.988

Fors Spildevand Roskilde A/S Roskilde A/S 100 4.516 1.503.463

Fors Affald Holbæk A/S Holbæk A/S 100 1.595 39.332

Fors Spildevand Holbæk A/S Holbæk A/S 100 (756) 1.154.932

Fors Vand Holbæk A/S Holbæk A/S 100 3.018 92.797

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 6.363 1.022.038

Fors Vand Lejre A/S Holbæk A/S 100 (2.472) 17.870

Fors Grøn Energi A/S Roskilde A/S 100 69 2.643

Fors A/S Holbæk A/S 100 649 20.486

Mellemtotal 13.067 4.471.944

Kurstabsregulering vedr. lån 2.509 -33.530

Total 15.576 4.438.414

Ved indregning af resultat i kapitalandele i tilknyttede virksomheder, har selskabet indregnet en kurstabsre-

gulering på 2.509 t.kr., vedrørende opgørelse af dagsværdi for lån i tilknyttede virksomheder, opstået i 

forbindelse med fusionen i 2015. Nettokurstabsforpligtelsen udgør 33.530 t.kr. pr. 31.12.2017.  

Usikkerhed ved indregning og måling af kapitalandele i tilknyttede virksomheder  

Det er ved opgørelsen af koncernens skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne i vand- og spildevands-

selskaber, bestående af ledningsnet, produktionsanlæg samt driftsmidler lagt til grund, at de skattemæssige 

værdier i vand- og spildevandsselskaber svarer til de værdier, som blev opgjort til brug for den regulerings-

mæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev indsendt til Forsyningssekretariatet, og som danner 

grundlag for fastlæggelsen af vand- og spildevandsselskabernes indtægtsramme. 

Det er SKAT’s holdning, at det skattemæssige grundlag i vand- og spildevandsselskaber skal opgøres efter 

en tillempet DCF-model, som fører til lavere beløb. SKAT har efter en gennemgang af koncernens skatte-

mæssige grundlag for anlægsaktiver i vand- og spildevandsselskaber reduceret de skattemæssige værdier 

for anlægsaktiverne med 5.902.920 t.kr. fra 7.176.922 t.kr. til 1.274.002 t.kr. Vand- og spildevandsselska-

ber 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. To af sagerne er herefter prøvet ved Østre Landsret. 

Sagerne blev tabt i Østre Landsret, idet et flertal af dommerne ikke fandt, at de to vandselskaber har ført 

tilstrækkelig bevis for at det skøn, SKAT har udvist ved anvendelse af DCF-modellen, ikke kan anvendes. 

De to sager er herefter anket til Højesteret. 
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Koncernen har som følge af de to tabte prøvesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skat i vand- og 

spildevandsselskaber, baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper med 595.411 t.kr. Den udskudte skat 

vil alt andet lige over tid betyde en skattebetaling af samme størrelse i vand- og spildevandsselskaber. 

Ledelsen vurderer imidlertid, at der fortsat er væsentlig usikkerhed relateret til måling af de indregnede 

aktuelle skatter og den udskudte skat, idet der som følge af de principielle sager, ført i Landsretten, fortsat 

er usikkerhed omkring grundlaget (de anvendte budgetter) og de enkelte parametre i SKAT’s værdiansæt-

telse ved anvendelse af DCF-modellen samt usikkerhed omkring udfaldet af sagerne i Højesteret. 

Aktuel skat kan indregnes i vandselskabets priser via et tillæg eller fradrag til vandselskabets indtægts-

ramme. Vand- og spildevandsselskaber har på den baggrund optaget en opkrævningsret svarende til selska-

bets samlede udskudte skatteforpligtelse. Den ovennævnte usikkerhed vedrørende den udskudte skattefor-

pligtelse hviler dermed tilsvarende på den indregnede opkrævningsret. 

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 over for bankmellemværende i følgende tilknyttede virksomheder: Fors 

Varme Roskilde A/S, Fors Vand Roskilde A/S, Fors Spildevand Roskilde A/S, Fors Vand Lejre A/S, Fors Spil-

devand Lejre A/S og Fors 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 

Anvendt regnskabspraksis  

Regnskabsklasse 

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

Ændringer i anvendt regnskabspraksis 

Selskabet har ændret regnskabspraksis vedrørende indregning af tidsmæssige forskelle, der opstår som 

følge af forskelle i mellem regnskabsmæssige indregning og reguleringsmæssig indregning af skatter i vand- 

og spildevandsselskaberne. Fremover indregnes tidsmæssige forskelle vedrørende skatter som 

opkrævningsretter under tilgodehavender eller som tilbagebetalingsforpligtelser under passiver. Regulering 

af opkrævningsretter eller tilbagebetalingsforpligtelser indregnes under nettoomsætningen med modpost 

på opkrævningsretter under tilgodehavender eller tilbagebetalingsforpligtelser under passiver. Effekten på 

årets resultat og egenkapital er et plus på 592.043 t.kr. 

Sammenligningstallene er ændret. Effekten sidste år er på 10.271 t.kr på årets resultatet og 11.246 t.kr på 

egenkapitalen. Herudover er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Ændringer i regnskabsmæssige skøn 

Der er ved regnskabsaflæggelsen foretaget en ændring af skøn for tidligere år vedrørende udskudt 

skatteforpligtelse. Der er i 2017 i koncernregnskabet indregnet en regulering af den udskudte 

skatteforpligtelse på 595.411 t.kr. Effekten på årets resultat og egenkapital er et minus på 595.411 t.kr. 

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. 
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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.  

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 samt udvikling i tidsmæssige forskelle 

indregnes i nettoomsætningen. Den reguleringsmæssige over- eller underdækning samt tidsmæssige for-

skelle indregnes i balancen som henholdsvis gæld eller tilgodehavende. 
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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.  

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.
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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.  

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. 
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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.  

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: 
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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.  

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. 
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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. 

Tidsmæssige forskelle 

Tidmæssige forskelle omfatter opkrævningsretten vedrører indregnede udskudte skatteforpligtelser. Den 

indregnes med et beløb svarende til den forventede fremtidige opkrævning via taksterne, såfremt den 

udskudte skatteforpligtelse bliver betalbar. Opkrævningsretten måles til kostpris. 

Værdipapirer og kapitalandele 

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der 

måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 

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. 
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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.  

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. 
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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 01.01.2017 

- 31.12.2017 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. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2017 - 31.12.2017.  

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Holbæk, den 30.04.2018 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 

Jens Christian Refsgaard Søren Rasmussen 
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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 01.01.2017 - 31.12.2017, 

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. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2017 - 31.12.2017 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 samt tilhørende opkrævningsret. 

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 30.04.2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne23309 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne10089 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2014

t.kr.

2013

t.kr.

Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

Nettoomsætning 238.849 113.166 87.177 80.629 84.317 

Bruttoresultat 211.419 87.671 64.030 57.528 59.360 

Driftsresultat 154.524 31.087 28.018 18.469 26.431 

Resultat af finansielle poster (9.589) (9.471) (4.128) (2.969) (298)

Årets resultat (756) 18.293 26.682 16.454 28.611 

Samlede aktiver 1.748.867 1.565.828 900.997 800.105 750.867 

Investeringer i materielle 

anlægsaktiver 
127.677 68.950 101.748 82.821 72.067 

Egenkapital 1.154.932 1.157.157 646.078 619.396 602.942 

Nøgletal 

Bruttomargin (%) 88,5 77,5 73,4 71,3 70,4 

Nettomargin (%) (0,3) 16,2 30,6 20,4 33,9 

Egenkapitalens forrentning 

(%) (0,1) 2,0 4,2 2,7 4,7 

Soliditetsgrad (%) 66,0 73,9 71,7 77,4 80,3 

Selskabet har ændret regnskabspraksis for 2017 vedrørende indregning af udskudt skat samt tidsmæssige 

forskelle. Hoved- og nøgletal for 2013-2015 er medtaget efter tidligere regnskabspraksis og er således ikke 

tilrettet. 

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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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 ad 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 Fors Holding A/S. 

2017 har båret præg af, at vi har operationaliseret vores strategi som blev udarbejdet i 2016. Strategien 

bærer titlen ”Tænk nyt, tal klart, skab forandringer” – og er Fors A/S fælles fundament, som skal gøre os til 

ét selskab af gavn såvel som af navn.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. Tre af dem blev 

færdiggjort og sat i drift i 2017 – ”Klar profil”, ”Fors Akademiet” og ”Tavlemødekonceptet”. De har fælles 

sigte på at understøtte, at vi forfølger vores idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og 

effektive forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

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

rapport, som findes på vores hjemmeside https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdokumen-

ter/CSR_2017.pdf. 
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Ledelsesberetning 

Årets resultat (756) t.kr. anses for tilfredsstillende og som forventet.  

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Det er ved opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne, bestående af ledningsnet, pro-

duktionsanlæg samt driftsmidler lagt til grund, at de skattemæssige værdier svarer til de værdier, som blev 

opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev indsendt til Forsy-

ningssekretariatet, og som danner grundlag for fastlæggelsen af selskabets indtægtsramme. 

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 2.257.720 t.kr. fra 2.656.564 t.kr. til 398.844 

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. To af sagerne er herefter prøvet ved Østre Landsret. 

Sagerne blev tabt i Østre Landsret, idet et flertal af dommerne ikke fandt, at de to vandselskaber har ført 

tilstrækkelig bevis for at det skøn, SKAT har udvist ved anvendelse af DCF-modellen, ikke kan anvendes. De 

to sager er herefter anket til Højesteret. 

Selskabet har som følge af de to tabte prøvesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skat, baseret på 

SKAT’s værdiansættelsesprincipper, 146.159 t.kr. Den udskudte skat vil alt andet lige over tid betyde en 

skattebetaling af samme størrelse.  

Ledelsen vurderer imidlertid, at der fortsat er væsentlig usikkerhed relateret til måling af de indregnede 

aktuelle skatter og den udskudte skat, idet der som følge af de principielle sager, ført i Landsretten, fortsat 

er usikkerhed omkring grundlaget (de anvendte budgetter) og de enkelte parametre i SKAT’s værdiansæt-

telse ved anvendelse af DCF-modellen samt usikkerhed omkring udfaldet af sagerne i Højesteret. 

Aktuel skat kan indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme. Selska-

bet har på den baggrund optaget en opkrævningsret svarende til selskabets samlede udskudte skatteforplig-

telse. Den ovennævnte usikkerhed vedrørende den udskudte skatteforpligtelse hviler dermed tilsvarende 

på den indregnede opkrævningsret. 

Betalt skat kan dermed ifølge lovgivningen indregnes i priserne over for kunderne. Da selskaberne ikke har 

andre muligheder for at optjene skattebetalingen, bliver konsekvensen, at skatten blive opkrævet hos kun-

derne krone for krone og tillagt moms. Hermed mener Fors A/S og branchen, at der er tale om en skjult 

vandskat, som ikke er i overensstemmelse med de politiske intentioner bag vandsektorloven. 
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Ledelsesberetning 

Usædvanlige forhold 

Virksomhedens drift er i regnskabet ikke påvirket af usædvanlige forhold 

Forventet udvikling 

Selskabet forventer for 2018 et resultat på niveau med 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. Finansiering af investeringer sker med 25-årige lån, hvor 

langt størstedelen er fastforrentet.  

Videnressourcer 

Det kræver et solidt fundament at skabe merværdi for ejere og kunder – nemlig dygtige og engagerede 

medarbejdere. I 2017 har vi således etableret ”Fors Akademiet”. Formålet med akademiet er at sikre en 

struktureret tilgang til kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere.  

Kampen om de fagligt dygtige medarbejdere er nemlig hård. Derfor er det vigtigt, at vi spotter udviklings-

muligheder hos vores egne medarbejdere, da det er markant billigere at udvikle end at ansætte nye.

Miljømæssige forhold 

Fors A/S har tilsluttet sig FN’s Global Compact for at signalere, at vi agerer i henhold til det internationale 

samfunds forventninger til bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. I Fors A/S ser vi denne forpligtigelse 

som en naturlig del af vores idégrundlag om at vi med kunden i centrum leverer miljørigtige og effektive 

løsninger inden for vand, varme, spildevand og affald. 

Fors A/S tilsluttede sig FN’s Global Compact i 2018, og denne publikations kapitel om ”Redegørelse for sam-

fundsansvar” udgør derfor Fors A/S første COP-rapport såvel som Fors A/S’ lovpligtige redegørelse for sam-

fundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen, jf. årsregnskabsloven §99a og §99b. 

Fors A/S er med til at skabe rammerne for, at vores mere end 190.000 kunder kan leve en normal hverdag. 

Langt de fleste af vores kræfter bruger vi derfor naturligt nok på at sikre kunderne en stabil forsyning med 

en høj forsyningssikkerhed nu og i fremtiden. På tværs af vores forsyningsarter har vi derfor i 2017 renoveret 

ledninger og anlæg for at sikre en fortsat stabil forsyning mange år frem i tiden. 
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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. Men 

det bliver også nemmere at være os. Når vores 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 2017 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse og påbegyndt etableringen af et korps af 

”kundeambassadører” der skal give os et vigtigt indblik i, hvad kunderne forventer af os. 

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 koncernen, hvori selskabet efter behov bidrager med ressourcer. 

Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets ansvarlighedsrapport. 

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 2017 
Resultatopgøre lse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Nettoomsætning 2 238.849 113.166 

Produktionsomkostninger 3 (27.430) (25.495)

Bruttoresultat 211.419 87.671 

Distributionsomkostninger 3 (44.681) (46.627)

Administrationsomkostninger (12.214) (9.957)

Driftsresultat 154.524 31.087 

Andre finansielle indtægter 4 213 317 

Andre finansielle omkostninger 5 (9.802) (9.788)

Resultat før skat 144.935 21.616 

Skat af årets resultat 6 (145.691) (3.323)

Årets resultat 7 (756) 18.293 
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Balance pr. 31.12.2017 
Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Erhvervede lignende rettigheder 1.436 2.153 

Immaterielle anlægsaktiver 8 1.436 2.153 

Grunde og bygninger 21.153 21.380 

Produktionsanlæg og maskiner 1.434.742 1.414.569 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4.659 6.143 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 36.705 26.042 

Materielle anlægsaktiver 9 1.497.259 1.468.134 

Anlægsaktiver 1.498.695 1.470.287 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 45.866 39.636 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 4.157 3.536 

Andre tilgodehavender 1.310 1.624 

Tilgodehavende selskabsskat 10 824 2.830 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 11 5.239 7.754 

Periodeafgrænsningsposter 12 84 529 

Tidsmæssige forskelle 13 165.526 19.277 

Tilgodehavender 223.006 75.186 

Likvide beholdninger 27.166 20.355 

Omsætningsaktiver 250.172 95.541 

Aktiver 1.748.867 1.565.828 
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Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Virksomhedskapital 14 100.000 100.000 

Overført overskud eller underskud 1.054.932 1.057.157 

Egenkapital 1.154.932 1.157.157 

Hensættelser til pensioner o.l. 15 10.564 8.681 

Udskudt skat 16 165.526 19.277 

Hensatte forpligtelser 176.090 27.958 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 288.361 244.887 

Periodeafgrænsningsposter 17 55.189 45.681 

Langfristede gældsforpligtelser 18 343.550 290.568 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 18 11.459 7.160 

Gæld til realkreditinstitutter 19 0 15.000 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 27.099 36.858 

Gæld til tilknyttede virksomheder 3.276 4.525 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 0 1.331 

Anden gæld 1.376 0 

Periodeafgrænsningsposter 20 31.085 25.271 

Kortfristede gældsforpligtelser 74.295 90.145 

Gældsforpligtelser 417.845 380.713 

Passiver 1.748.867 1.565.828 

Usikkerhed ved indregning og måling  1

Eventualforpligtelser 22

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 23

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 24

Transaktioner med nærtstående parter 25

Koncernforhold 26
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Egenkapitalopgørelse for 2017 
Egenkapita lopgørelse fo r 2017 

Virksom-

hedskapital

t.kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 100.000 1.037.880 1.137.880 

Ændring i regnskabspraksis 0 19.277 19.277 

Korrigeret egenkapital primo 100.000 1.057.157 1.157.157 

Øvrige egenkapitalposteringer 0 (1.469) (1.469)

Årets resultat 0 (756) (756)

Egenkapital ultimo 100.000 1.054.932 1.154.932 

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 2017 
Pengestrømsopgørelse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Driftsresultat 154.524 31.087 

Af- og nedskrivninger 40.762 39.667 

Regulering af over- og underdækning (145.981) (19.926)

Ændringer i arbejdskapital 21 (8.985) 20.737 

Pengestrømme vedrørende primær drift 40.320 71.565 

Modtagne finansielle indtægter 213 317 

Betalte finansielle omkostninger (9.802) (9.788)

Refunderet/(betalt) selskabsskat 2.830 1.305 

Pengestrømme vedrørende drift 33.561 63.399 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (69.170) (68.950)

Salg af materielle anlægsaktiver 0 1.422 

Modtagne tilslutningsbidrag 10.434 1.808 

Pengestrømme vedrørende investeringer (58.736) (65.720)

Optagelse af lån 57.658 7.255 

Afdrag på lån mv. (10.672) (7.160)

Pengestrømme vedrørende finansiering 46.986 95 

Ændring i likvider 21.811 (2.226)

Likvider primo 5.355 7.581 

Likvider ultimo 27.166 5.355 

Likvider ultimo sammensætter sig af: 

Likvide beholdninger 27.166 20.355 

Kortfristet gæld til banker  0 (15.000)

Likvider ultimo 27.166 5.355 
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Noter 
Noter 

1. Usikkerhed ved indregning og måling  

Det er ved opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne, bestående af ledningsnet, pro-

duktionsanlæg samt driftsmidler lagt til grund, at de skattemæssige værdier svarer til de værdier, som blev 

opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev indsendt til Forsy-

ningssekretariatet, og som danner grundlag for fastlæggelsen af selskabets indtægtsramme. 

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 2.257.720 t.kr. fra 2.656.564 t.kr. til 398.844 

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. To af sagerne er herefter prøvet ved Østre Landsret. 

Sagerne blev tabt i Østre Landsret, idet et flertal af dommerne ikke fandt, at de to vandselskaber har ført 

tilstrækkelig bevis for at det skøn, SKAT har udvist ved anvendelse af DCF-modellen, ikke kan anvendes. De 

to sager er herefter anket til Højesteret. 

Selskabet har som følge af de to tabte prøvesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skat, baseret på 

SKAT’s værdiansættelsesprincipper, som pr. 31.12.2017 udgør 146.159 t.kr. Den udskudte skat vil alt andet 

lige over tid betyde en skattebetaling af samme størrelse. Ledelsen vurderer imidlertid, at der fortsat er 

væsentlig usikkerhed relateret til måling af de indregnede aktuelle skatter og den udskudte skat, idet der 

som følge af de principielle sager, ført i Landsretten, fortsat er usikkerhed omkring grundlaget (de anvendte 

budgetter) og de enkelte parametre i SKAT’s værdiansættelse ved anvendelse af DCF-modellen. 

Aktuel skat kan indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme. Selska-

bet har på den baggrund optaget en opkrævningsret svarende til selskabets samlede udskudte skatteforplig-

telse. Den ovennævnte usikkerhed vedrørende den udskudte skatteforpligtelse hviler dermed tilsvarende 

på den indregnede opkrævningsret.  
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2. Nettoomsætning 

Vandafledning 86.208 85.465 

Vejafvanding 1.307 2.359 

Tømningsordning 2.556 2.721 

Andre indtægter 1.742 2.047 

Tilslutningsbidrag 787 648 

Regulering af over- og underdækning 146.249 19.926 

238.849 113.166 

Indregnet regulering af opkrævningsret på 146.249 t.kr. vedrører indregnet udskudt skatteforpligtelse. Sel- 

skabet har som følge af de tabte skattesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skatteforpligtelse, som 

følger af SKAT’s nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægs-aktiver. 

Da selskabets er underlagt indtægtsregulering, vil skatter blive opkrævet i takt med, at skatten bliver 

betalbar. Reguleringen til den udskudte skatteforpligtelse modsvares således af en tilsvarende opkrævnings-

ret på 146.249 t.kr. 

Der henvises til note 1 for nærmere omtale heraf.

2017

t.kr.

2016

t.kr.

3. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 717 717 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 40.045 38.950 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0 (116)

40.762 39.551 

Årets afskrivninger fordeles således: 

Produktionsomkostninger 7.726 8.294 

Distributionsomkostninger 33.036 31.257 

40.762 39.551 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

4. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 213 317 

213 317 
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

5. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 6.812 6.976 

Dagsværdireguleringer 0 126 

Øvrige finansielle omkostninger 2.990 2.686 

9.802 9.788 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

6. Skat af årets resultat 

Aktuel skat (824) (2.830)

Ændring af udskudt skat 146.664 6.153 

Regulering vedrørende tidligere år (149) 0 

145.691 3.323 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

7. Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat (756) 18.293 

(756) 18.293 

Erhvervede 

lignende 

rettigheder

t.kr.

8. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 4.304 

Kostpris ultimo 4.304 

Af- og nedskrivninger primo (2.151)

Årets afskrivninger (717)

Af- og nedskrivninger ultimo (2.868)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.436 
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Noter 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produk-

tionsanlæg 

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 2.979.285 11.063 26.042 

Tilgange 0 58.507 0 69.170 

Afgange 0 0 0 (58.507)

Kostpris ultimo 36.931 3.037.792 11.063 36.705 

Af- og nedskrivninger primo (15.551) (1.564.716) (4.920) 0 

Årets afskrivninger (227) (38.334) (1.484) 0 

Af- og nedskrivninger 

ultimo 
(15.778) (1.603.050) (6.404) 0 

Regnskabsmæssig værdi 

ultimo 
21.153 1.434.742 4.659 36.705 

10. Tilgodehavende selskabsskat 
Tilgodehavende selskabsskat vedrører sambeskatningsbidrag.  

11. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 
Posten vedrører mellemværende med Holbæk Kommune, som er medejer af Fors Holding A/S. Af det samlede 

tilgodehavende forfalder 2.649 t.kr. efter 1. år.  

12. Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører forudbetalte omkostninger.  

13. Tidsmæssige forskelle 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Opkrævningsret vedrørende udskudt skat 165.526 19.277 

165.526 19.277 

Opkrævningsretten vedrører den indregnede udskudte skatteforpligtelse af samme størrelse. Forfaldstids- 

tidspunktet er længere end et år. Det faktiske forfaldstidspunkt vil blive kendt i takt med, at skatten bliver 

betalbar. 
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Noter 

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.  

2017

t.kr.

2016

t.kr.

16. Udskudt skat 

Materielle anlægsaktiver 180.882 31.378 

Hensatte forpligtelser (2.324) (1.909)

Gældsforpligtelser (12.172) (10.192)

Andre skattepligtige midlertidige forskelle (860) 0 

165.526 19.277 

Bevægelser i året 

Primo 19.276 

Indregnet i resultatopgørelsen 145.836 

Indregnet direkte på egenkapitalen 414 

Ultimo  165.526 

17. 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

2017

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2017

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

18. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter i 

øvrigt 
10.672 6.512 288.361 231.120 

Periodeafgrænsningsposter 787 648 55.189 52.039 

11.459 7.160 343.550 283.159 

19. 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.  

20. Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter vedrører hovedsageligt forud faktureret omsætning.  

2017

t.kr.

2016

t.kr.

21. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger 0 0 

Ændring i tilgodehavender (3.614) 71 

Ændring i leverandørgæld mv. 5.063 22.474 

Andre ændringer (10.434) (1.808)

(8.985) 20.737 

22. 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 

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

24. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
Fors Holding A/S 

Roskilde Kommune 

Lejre Kommune 

Holbæk Kommune 

25. Transaktioner med nærtstående parter 

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på normale 

markedsvilkår. Alle transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret er gennemført på normale mar-

kedsvilkår. 

26. 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). 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis 
Selskabet har ændret regnskabspraksis vedrørende indregning af tidsmæssige forskelle, der opstår som følge 

af forskelle i mellem regnskabsmæssige indregning og reguleringsmæssig indregning af skatter. 

Fremover indregnes tidsmæssige forskelle vedrørende skatter som opkrævningsretter under tilgodehaven-

der. Regulering af opkrævningsretter indregnes under nettoomsætningen med modpost på opkrævnings-

retter under tilgodehavender. Effekten på årets resultat og egenkapital er et plus på 146.250 t.kr.  

Sammenligningstallene er ændret. Effekten sidste år er på 6.093 t.kr på årets resultatet og 19.277 t.kr på 

egenkapitalen.  

Herudover er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Ændringer i regnskabsmæssige skøn 
Der er ved regnskabsaflæggelsen foretaget en ændring af skøn for tidligere år vedrørende udskudt skatte- 

forpligtelse. Der er i 2017 indregnet en regulering af den udskudte skatteforpligtelse på 146.159 t.kr. Effek- 

ten på årets resultat og egenkapital er et minus på 146.159 t.kr.  

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. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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 samt udvikling i tidsmæssige forskelle 

indregnes i nettoomsætningen. Den reguleringsmæssige over- eller underdækning samt tidsmæssige for-

skelle 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 egenkapi-

tal.  

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.  
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Anvendt regnskabspraksis 

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 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 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. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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.  

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.  

Tidsmæssige forskelle 
Tidmæssige forskelle omfatter opkrævningsretten vedrørende indregnede udskudte skatteforpligtelser. Den 

indregnes med et beløb svarende til den forventede fremtidige opkrævning via taksterne, såfremt den 

udskudte skatteforpligtelse bliver betalbar. Opkrævningsretten 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.  
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Anvendt regnskabspraksis 

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 i forhold til 

foreløbigt indregnede beløb samt indtægtsrammer i henhold til Forsyningssekretariatets anvisninger. Den 

således opgjorte reguleringsmæssige underdækning værdiansættes under hensyntagen til selskabets mulig-

hed for, og ønske om, at opkræve underdækningssaldoen over de fremtidige takster, hvorimod den ogjorte 

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 likviderne 

ved årets begyndelse og slutning. 

Punkt 26, Bilag 5: Bilag 26.5 - Fors Spildevand Holbæk 2017 1.0.pdf



Fors Spildevand Holbæk A/S 28

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 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 

01.01.2017 - 31.12.2017 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. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme 

for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017. 

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

ningen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Roskilde, den 30.04.2018 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 

Jens Christian Refsgaard Søren Rasmussen 
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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 01.01.2017 - 31.12.2017, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herun-

der anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

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

finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

vet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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 

dermed opgørelse og indregning af aktuel og udskudt skat samt tilhørende opkrævningsret. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

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

melse 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 besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 

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

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 fejlin-

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

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

brugerne 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, 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, do-

kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

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

sionshandlinger, 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 

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 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 begiven-

heder 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 no-

teoplysningerne, 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 30.04.2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne23309 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne10089 
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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 stiklednin-

ger 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 

samarbejdsmodel 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 Lejre A/S er 100 % ejet af Fors Holding A/S. 

2017 har båret præg af, at vi har operationaliseret vores strategi som blev udarbejdet i 2016. Strategien 

bærer titlen ”Tænk nyt, tal klart, skab forandringer” – og er Fors A/S fælles fundament, som skal gøre 

os til ét selskab af gavn såvel som af navn.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. Tre af dem 

blev færdiggjort og sat i drift i 2017 – ”Klar profil”, ”Fors Akademiet” og ”Tavlemødekonceptet”. De har 

fælles sigte på at understøtte, at vi forfølger vores idegrundlag om at være den bedste leverandør af 

innovative og effektive forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

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

CSR-rapport, som findes på vores hjemmeside https://www.fors.dk/images/materialer/virksomheds-

dokumenter/CSR_2017.pdf.  

Årets resultat 6.363 t.kr. anses for tilfredsstillende og som forventet. 

Punkt 26, Bilag 6: Bilag 26.6 - Fors Spildevand Lejre 2017 1.0.pdf



Fors Spildevand Lejre A/S 7

Ledelsesberetning 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Det er ved opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne, bestående af ledningsnet, 

produktionsanlæg samt driftsmidler lagt til grund, at de skattemæssige værdier svarer til de værdier, 

som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev ind-

sendt til Forsyningssekretariatet, og som danner grundlag for fastlæggelsen af selskabets indtægts-

ramme. 

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 afgø-

relse 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. To af sagerne er herefter prøvet ved Østre Landsret. 

Sagerne blev tabt i Østre Landsret, idet et flertal af dommerne ikke fandt, at de to vandselskaber har ført 

tilstrækkelig bevis for at det skøn, SKAT har udvist ved anvendelse af DCF-modellen, ikke kan anvendes. 

De to sager er herefter anket til Højesteret. 

Selskabet har som følge af de to tabte prøvesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skat, baseret 

på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, 149.519 t.kr. Den udskudte skat vil alt andet lige over tid betyde 

en skattebetaling af samme størrelse.  

Ledelsen vurderer imidlertid, at der fortsat er væsentlig usikkerhed relateret til måling af de indregnede 

aktuelle skatter og den udskudte skat, idet der som følge af de principielle sager, ført i Landsretten, 

fortsat er usikkerhed omkring grundlaget (de anvendte budgetter) og de enkelte parametre i SKAT’s 

værdiansættelse ved anvendelse af DCF-modellen samt usikkerhed omkring udfaldet af sagerne i Høje-

steret. 

Aktuel skat kan indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme. 

Selskabet har på den baggrund optaget en opkrævningsret svarende til selskabets samlede udskudte 

skatteforpligtelse. Den ovennævnte usikkerhed vedrørende den udskudte skatteforpligtelse hviler dermed 

tilsvarende på den indregnede opkrævningsret. 

Betalt skat kan dermed ifølge lovgivningen indregnes i priserne over for kunderne. Da selskaberne ikke 

har andre muligheder for at optjene skattebetalingen, bliver konsekvensen, at skatten blive opkrævet 

hos kunderne krone for krone og tillagt moms. Hermed mener Fors A/S og branchen, at der er tale om 

en skjult vandskat, som ikke er i overensstemmelse med de politiske intentioner bag vandsektorloven. 

Punkt 26, Bilag 6: Bilag 26.6 - Fors Spildevand Lejre 2017 1.0.pdf



Fors Spildevand Lejre A/S 8

Ledelsesberetning 

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 

Det kræver et solidt fundament at skabe merværdi for ejere og kunder – nemlig dygtige og engagerede 

medarbejdere. I 2017 har vi således etableret ”Fors Akademiet”. Formålet med akademiet er at sikre en 

struktureret tilgang til kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere.  

Kampen om de fagligt dygtige medarbejdere er nemlig hård. Derfor er det vigtigt, at vi spotter udvik-

lingsmuligheder hos vores egne medarbejdere, da det er markant billigere at udvikle end at ansætte nye. 

Miljømæssige forhold 

I 2017 har Fors A/S arbejdet på at separatkloakere landejendomme i hele vores forsyningsområdeom-

råde. Formålet med at separatkloakere er at adskille regnvand fra spildevand. Fordelene ved at separat-

kloakere 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 behandling af spildevandet bliver mere stabile i regnvejr. Separatkloakering mindsker desuden 

risikoen for oversvømmelser og vand i vores kunders kældre i tilfælde af ekstremregn.  

Fors A/S har tilsluttet sig FN’s Global Compact for at signalere, at vi agerer i henhold til det internationale 

samfunds forventninger til bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. I Fors A/S ser vi denne forplig-

tigelse som en naturlig del af vores idégrundlag om at vi med kunden i centrum leverer miljørigtige og 

effektive løsninger inden for vand, varme, spildevand og affald. 

Fors A/S tilsluttede sig FN’s Global Compact i 2018, og denne publikations kapitel om ”Redegørelse for 

samfundsansvar” udgør derfor Fors A/S første COP-rapport såvel som Fors A/S’ lovpligtige redegørelse 

for samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen, jf. Årsregnskabsloven §99a og §99b. 

Fors A/S er med til at skabe rammerne for, at vores mere end 190.000 kunder kan leve en normal 

hverdag. Langt de fleste af vores kræfter bruger vi derfor naturligt nok på at sikre kunderne en stabil 

forsyning med en høj forsyningssikkerhed nu og i fremtiden. På tværs af vores forsyningsarter har vi 

derfor i 2017 renoveret ledninger og anlæg for at sikre en fortsat stabil forsyning mange år frem i tiden 
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Ledelsesberetning 

Kunder 

Fors A/S ønsker, at vores 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 vores 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 2017 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse og påbegyndt etableringen af et korps 

af ”kundeambassadører” der skal give os et vigtigt indblik i, hvad kunderne forventer af os. 

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 sek-

toren. Dette gør selskabet som en del af Fors koncernen, hvori selskabet efter behov bidrager med res-

sourcer. Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets ansvarlighedsrap-

port. 

Begivenheder efter balancedagen 

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

årsrapporten. 

Forventet udvikling 

Selskabet forventer for 2018 et resultat på niveau med 2017. 
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Resultatopgørelse for 2017 
Resultatopgøre lse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Nettoomsætning 2 206.034 25.058 

Produktionsomkostninger 3 (44.214) (42.061)

Bruttoresultat 161.820 (17.003)

Administrationsomkostninger 3 (5.285) (8.375)

Driftsresultat 156.535 (25.378)

Andre finansielle indtægter 4 596 200 

Andre finansielle omkostninger 5 (195) (343)

Resultat før skat 156.936 (25.521)

Skat af årets resultat 6 (150.573) 4.719 

Årets resultat 6.363 (20.802)

Forslag til resultatdisponering 

Overført til øvrige reserver 0 (3.058)

Overført resultat 6.363 (17.744)

6.363 (20.802)
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Balance pr. 31.12.2017 
Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 0 641 

Immaterielle anlægsaktiver 7 0 641 

Grunde og bygninger 33.928 34.030 

Produktionsanlæg og maskiner 971.561 986.763 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 208 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 13.376 5.847 

Materielle anlægsaktiver 8 1.018.865 1.026.848 

Udskudt skat 12 0 5.579 

Finansielle anlægsaktiver 0 5.579 

Anlægsaktiver 1.018.865 1.033.068 

Råvarer og hjælpematerialer 0 252 

Varebeholdninger 0 252 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 14.072 2.963 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 18.807 25.054 

Andre tilgodehavender 2.718 5.686 

Tilgodehavende selskabsskat 0 1.774 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 3.406 5.030 

Periodeafgrænsningsposter 9 15 0 

Tidsmæssige forskelle 10 143.220 0 

Tilgodehavender 182.238 40.507 

Likvide beholdninger 16.373 1.165 

Omsætningsaktiver 198.611 41.924 

Aktiver 1.217.476 1.074.992 
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Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Virksomhedskapital 11 100.000 100.000 

Overkurs ved emission 899.351 899.351 

Øvrige reserver 53.128 53.128 

Overført overskud eller underskud (30.441) (36.804)

Egenkapital 1.022.038 1.015.675 

Udskudt skat 12 143.220 0 

Hensættelser til tidsmæssige forskelle  13 0 5.579 

Andre hensatte forpligtelser 258 2.242 

Hensatte forpligtelser 143.478 7.821 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 6.391 6.433 

Reguleringsmæssige overdækninger 14 0 14.867 

Periodeafgrænsningsposter 15 13.381 9.387 

Langfristede gældsforpligtelser 16 19.772 30.687 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 16 362 300 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.161 3.768 

Gæld til tilknyttede virksomheder 9.877 10.513 

Anden gæld 3.246 6.228 

Periodeafgrænsningsposter 17 11.542 0 

Kortfristede gældsforpligtelser 32.188 20.809 

Gældsforpligtelser 51.960 51.496 

Passiver 1.217.476 1.074.992 

Usikkerhed ved indregning og måling  1

Eventualforpligtelser 19

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 20

Koncernforhold 21
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Egenkapitalopgørelse for 2017 
Egenkapita lopgørelse fo r 2017 

Virksom-

hedskapital

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 (36.804)

Ændring i 

regnskabspraksis 
0 0 (5.579) 0 

Korrigeret 

egenkapital primo
100.000 899.351 53.128 (36.804)

Årets resultat 0 0 0 6.363 

Egenkapital ultimo 100.000 899.351 53.128 (30.441)

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 1.021.254 

Ændring i regnskabspraksis (5.579)

Korrigeret egenkapital primo 1.015.675 

Årets resultat 6.363 

Egenkapital ultimo 1.022.038 

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 

nødvendigvis udloddes som følge af de særlige forhold, der gør sig gældende for forsyningsvirksomheder. 
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Pengestrømsopgørelse for 2017 
Pengestrømsopgørelse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Driftsresultat 156.535 (25.378)

Af- og nedskrivninger 27.008 27.644 

Andre hensatte forpligtelser (1.984) (1.448)

Regulering af over- og underdækning (162.998) 17.895 

Ændringer i arbejdskapital 18 11.121 (14.587)

Pengestrømme vedrørende primær drift 29.682 4.126 

Modtagne finansielle indtægter 596 200 

Betalte finansielle omkostninger (195) (343)

Refunderet/(betalt) selskabsskat 0 (218)

Pengestrømme vedrørende drift 30.083 3.765 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (19.077) (13.209)

Modtagne tilslutningsbidrag 4.371 6.366 

Pengestrømme vedrørende investeringer (14.706) (6.843)

Optagelse af lån 0 6.733 

Afdrag på lån mv. (169) (1.389)

Pengestrømme vedrørende finansiering (169) 5.344 

Ændring i likvider 15.208 2.266 

Likvider primo 1.165 (1.101)

Likvider ultimo 16.373 1.165 
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Noter 
Noter 

1. Usikkerhed ved indregning og måling  

Det er ved opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne, bestående af ledningsnet, 

produktionsanlæg samt driftsmidler lagt til grund, at de skattemæssige værdier svarer til de værdier, 

som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev ind-

sendt til Forsyningssekretariatet, og som danner grundlag for fastlæggelsen af selskabets indtægts-

ramme. 

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 afgø-

relse 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. To af sagerne er herefter prøvet ved Østre Landsret. 

Sagerne blev tabt i Østre Landsret, idet et flertal af dommerne ikke fandt, at de to vandselskaber har ført 

tilstrækkelig bevis for at det skøn, SKAT har udvist ved anvendelse af DCF-modellen, ikke kan anvendes. 

De to sager er herefter anket til Højesteret. 

Selskabet har som følge af de to tabte prøvesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skat, baseret 

på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, som pr. 31.12.2017 udgør 149.519 t.kr. Den udskudte skat vil 

alt andet lige over tid betyde en skattebetaling af samme størrelse. Ledelsen vurderer imidlertid, at der 

fortsat er væsentlig usikkerhed relateret til måling af de indregnede aktuelle skatter og den udskudte 

skat, idet der som følge af de principielle sager, ført i Landsretten, fortsat er usikkerhed omkring grund-

laget (de anvendte budgetter) og de enkelte parametre i SKAT’s værdiansættelse ved anvendelse af DCF-

modellen. 

Aktuel skat kan indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme. 

Selskabet har på den baggrund optaget en opkrævningsret svarende til selskabets samlede udskudte 

skatteforpligtelse. Den ovennævnte usikkerhed vedrørende den udskudte skatteforpligtelse hviler dermed 

tilsvarende på den indregnede opkrævningsret 
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2. Nettoomsætning 

Forbrugsafhængigt bidrag 34.067 34.232 

Faste bidrag 6.072 5.967 

Vejafvandingsbidrag 1.596 1.526 

Tilslutningsbidrag 189 131 

Tømningsordning 1.112 849 

Regulering af over- og underdækning 162.998 (17.647)

206.034 25.058 

Indregnet regulering af opkrævningsret på 148.799 t.kr. vedrører indregnet udskudt skatteforpligtelse. 

Selskabet har som følge af de tabte skattesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skatteforplig-

telse, som følger af SKAT’s nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle 

anlægsaktiver. Da selskabets er underlagt indtægtsregulering, vil skatter blive opkrævet i takt med, at 

skatten bliver betalbar. Reguleringen til den udskudte skatteforpligtelse modsvares således af en tilsva-

rende opkrævningsret på 148.799 t.kr. 

Der henvises til note 1 for nærmere omtale heraf. 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

3. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 641 801 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 27.061 26.843 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver (694) 0 

27.008 27.644 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen  

Produktionsomkostninger 26.367 26.843 

Administrationsomkostninger 641 801 

27.008 27.644 
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

4. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 596 200 

596 200 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

5. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 191 33 

Øvrige finansielle omkostninger 4 310 

195 343 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

6. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 0 (1.774)

Ændring af udskudt skat 148.799 (3.169)

Regulering vedrørende tidligere år 1.774 224 

150.573 (4.719)

Erhver-

vede 

immateriell

e anlægs-

aktiver

t.kr.

7. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 4.006 

Kostpris ultimo 4.006 

Af- og nedskrivninger primo (3.365)

Årets afskrivninger (641)

Af- og nedskrivninger ultimo (4.006)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 
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Noter 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produk-

tionsanlæg 

og maskiner

t.kr.

Andre 

anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver 

under 

udførelse

t.kr.

8. Materielle 

anlægsaktiver 

Kostpris primo 34.745 1.100.552 1.953 5.847 

Tilgange 0 11.757 0 19.225 

Afgange 0 0 (1.644) (11.696)

Kostpris ultimo 34.745 1.112.309 309 13.376 

Opskrivninger primo 0 58.707 0 0 

Opskrivninger ultimo 0 58.707 0 0 

Af- og nedskrivninger primo (715) (172.496) (1.745) 0 

Årets afskrivninger (102) (26.959) 0 0 

Tilbageførsel ved afgange 0 0 1.436 0 

Af- og nedskrivninger 

ultimo 
(817) (199.455) (309) 0 

Regnskabsmæssig værdi 

ultimo 
33.928 971.561 0 13.376 

9. Periodeafgrænsningsposter 

Posten vedrører forudbetalte omkostninger. 

10. Tidsmæssige forskelle 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Opkrævningsret vedrørende udskudt skat 143.200 0 

143.200 0 

Opkrævningsretten vedrører den indregnede udskudte skatteforpligtelse af samme størrelse.  

Forfaldstidstidspunktet er længere end et år. Det faktiske forfaldstidspunkt vil blive kendt i takt med, at 

skatten bliver betalbar. 
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Noter 

Antal

Nominel

værdi

t.kr.

11. Virksomhedskapital 

Aktiekapital 1.000 100.000 

1.000 100.000 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

12. Udskudt skat 

Immaterielle anlægsaktiver (401) (630)

Materielle anlægsaktiver 145.915 (134)

Tilgodehavender (481) (481)

Hensatte forpligtelser (436) (493)

Andre skattepligtige midlertidige forskelle (1.377) (3.841)

143.220 (5.579)

Bevægelser i året 

Primo (5.579)

Indregnet i resultatopgørelsen 148.799 

Ultimo  143.220 

13. Hensættelser til tidsmæssige forskelle  

2017 2016

t.kr. t.kr.

Tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende udskudt skat 0 5.579 

0 5.579 

Tilbagebetalingsforpligtelse vedrører den indregnede udskudte skatteaktiv af samme størrelse. 

Forfaldstidstidspunktet er længere end et år. Det faktiske forfaldstidspunkt vil blive kendt i takt med, at 

skatten forfalder. 
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Noter 

14. Reguleringsmæssige overdækninger 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Saldo for reguleringsmæssig overdækning 0 14.867

0 14.867

Saldoen for reguleringsmæssig overdækning består af: 

Historisk overdækning til indregning i fremtidige prislofter 0 1.330

Overdækning for 2016 til indregning i indtægtsramme 2018 0 13.537

0 14.867

Heraf tilbagebetales senere end 2018 0 14.138

15. Periodeafgrænsningsposter 

Posten vedrører periodisering af opkrævede tilslutningsbidrag, som indtægtsføres i takt med afskriv-

ningshorisonten på de tilhørende anlægsaktiver. 

Forfald 

inden for 12 

måneder

2017

t.kr.

Forfald 

inden for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2017

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

16. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter i 

øvrigt 
173 169 6.391 5.665 

Periodeafgrænsningsposter 189 131 13.381 12.748 

362 300 19.772 18.413 

17. Periodeafgrænsningsposter 

Posten vedrører hovedsageligt forud faktureret omsætning. 
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

18. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger 252 (75)

Ændring i tilgodehavender (285) (20.977)

Ændring i leverandørgæld mv. 15.525 12.831 

Andre ændringer (4.371) (6.366)

11.121 (14.587)

19. 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 sambeskat-

tede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og 

udbytter for de sambeskattede selskaber.  

Fors Spildevand Lejre A/S’ eventualforpligtelser omfatter herudover de for branchen sædvanlige miljø-

forpligtelser og forpligtelser vedrørende indgående entreprisekontrakter.  

De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse fremgår af administrationsselskabets års-

regnskab.  

20. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 

Fors Holding A/S, Roskilde 

Roskilde Kommune, Roskilde 

Holbæk Kommune, Holbæk 

Lejre Kommune, Lejre 

Transaktioner med nærtstående parter 

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på normale 

markedsvilkår. Alle transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret er gennemført på normale 

markedsvilkår.

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 B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis 
Selskabet har ændret regnskabspraksis vedrørende indregning af tidsmæssige forskelle, der opstår som følge 

af forskelle i mellem regnskabsmæssige indregning og reguleringsmæssig indregning af skatter. 

Fremover indregnes tidsmæssige forskelle vedrørende skatter som opkrævningsretter under tilgodehaven-

der. Regulering af opkrævningsretter indregnes under nettoomsætningen med modpost på opkrævnings-

retter under tilgodehavender. Effekten på årets resultat og egenkapital er et plus på 148.799 t.kr.  

Sammenligningstallene er ændret. Effekten sidste år er på (3.058) t.kr på årets resultatet og (5.579) t.kr på 

egenkapitalen.  

Herudover er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Ændringer i regnskabsmæssige skøn 
Der er ved regnskabsaflæggelsen foretaget en ændring af skøn for tidligere år vedrørende udskudt skatte-

forpligtelse. Der er i 2017 indregnet en regulering af den udskudte skatteforpligtelse på 149.519 t.kr. Effek-

ten på årets resultat og egenkapital er et minus på 149.519 t.kr. 

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. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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 samt udvikling i tidsmæssige forskelle 

indregnes i nettoomsætningen. Den reguleringsmæssige over- eller underdækning samt tidsmæssige for-

skelle 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 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 

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 samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv. 

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger 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 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.  
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Anvendt regnskabspraksis 

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. 

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. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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.  

Varebeholdninger 

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

er lavere. 

Kostprisen for reservedele omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.  

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. 

Tidsmæssige forskelle 
Tidmæssige forskelle omfatter opkrævningsretten vedrører indregnede udskudte skatteforpligtelser. 

Den indregnes med et beløb svarende til den forventede fremtidige opkrævning via taksterne, såfremt den 

udskudte skatteforpligtelse bliver betalbar. Opkrævningsretten 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 hen-

holdsvis den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv og afvikling af den enkelte forpligtelse. 

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.  

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. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter i forhold til 

foreløbigt indregnede beløb samt indtægtsrammer i henhold til Forsyningssekretariatets anvisninger. Den 

således opgjorte reguleringsmæssige underdækning værdiansættes under hensyntagen til selskabets mulig-

hed 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.  

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. 

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 

01.01.2017 - 31.12.2017 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. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017. 

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Roskilde, den 30.04.2018 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 

Jens Christian Refsgaard Søren Rasmussen 
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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 01.01.2017 - 31.12.2017, 

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. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2017 - 31.12.2017 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 samt tilhørende opkrævningsret. 

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, 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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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 30.04.2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne23309 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne10089 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2014

t.kr.

2013

t.kr.

Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

Nettoomsætning 366.360 85.403 103.572 143.989 93.251 

Bruttoresultat 366.360 85.403 103.572 143.989 93.251 

Driftsresultat 256.898 (22.813) (6.257) 42.613 (13.052)

Resultat af finansielle poster (3.367) (3.905) (4.143) (5.703) (4.797)

Årets resultat 4.516 (22.600) (7.230) 17.492 (13.538)

Samlede aktiver 2.002.272 1.720.368 1.726.694 1.739.796 1.714.779 

Investeringer i materielle 

anlægsaktiver 
90.105 57.144 43.215 54 60 

Egenkapital 1.503.463 1.498.947 1.517.102 1.524.332 1.506.838 

Nøgletal 

Bruttomargin (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nettomargin (%) 1,2 (26,5) (7,0) 12,1 (14,5)

Egenkapitalens forrentning 

(%) 0,3 (1,5) (0,5) 1,2 (0,9)

Soliditetsgrad (%) 75,1 87,1 87,9 87,6 87,9 

Selskabet har ændret regnskabspraksis for 2017 vedrørende indregning af udskudt skat som tidsmæssige 

forskelle. Hoved- og nøgletal for 2013-2015 er medtaget efter tidligere regnskabspraksis og er således ikke 

tilrettet

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 ad 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, 

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 Roskilde A/S er 100 % ejet af Fors Holding A/S. 

2017 har båret præg af, at vi har operationaliseret vores strategi som blev udarbejdet i 2016. Strategien 

bærer titlen ”Tænk nyt, tal klart, skab forandringer” – og er Fors A/S fælles fundament, som skal gøre os 

til ét selskab af gavn såvel som af navn.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. Tre af dem blev 

færdiggjort og sat i drift i 2017 – ”Klar profil”, ”Fors Akademiet” og ”Tavlemødekonceptet”. De har fælles 

sigte på at understøtte, at vi forfølger vores idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative 

og effektive forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

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

CSR-rapport, som findes på vores hjemmeside https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdoku-

menter/CSR_2017.pdf. 

Årets resultat 4.516 t.kr. anses for tilfredsstillende og som forventet. 
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Ledelsesberetning 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Det er ved opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne, bestående af ledningsnet, pro-

duktionsanlæg samt driftsmidler lagt til grund, at de skattemæssige værdier svarer til de værdier, som blev 

opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev indsendt til Forsy-

ningssekretariatet, og som danner grundlag for fastlæggelsen af selskabets indtægtsramme. 

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 2.142.014 t.kr. fra 2.559.666 tir. til 417.652 

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. To af sagerne er herefter prøvet ved Østre Landsret. 

Sagerne blev tabt i Østre Landsret, idet et flertal af dommerne ikke fandt, at de to vandselskaber har ført 

tilstrækkelig bevis for at det skøn, SKAT har udvist ved anvendelse af DCF-modellen, ikke kan anvendes. De 

to sager er herefter anket til Højesteret. 

Selskabet har som følge af de to tabte prøvesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skat, baseret på 

SKAT’s værdiansættelsesprincipper, 247.502 t.kr. Den udskudte skat vil alt andet lige over tid betyde en 

skattebetaling af samme størrelse.  

Ledelsen vurderer imidlertid, at der fortsat er væsentlig usikkerhed relateret til måling af de indregnede 

aktuelle skatter og den udskudte skat, idet der som følge af de principielle sager, ført i Landsretten, fortsat 

er usikkerhed omkring grundlaget (de anvendte budgetter) og de enkelte parametre i SKAT’s værdiansæt-

telse ved anvendelse af DCF-modellen samt usikkerhed omkring udfaldet af sagerne i Højesteret. 

Aktuel skat kan indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme. Selska-

bet har på den baggrund optaget en opkrævningsret svarende til selskabets samlede udskudte skatteforplig-

telse. Den ovennævnte usikkerhed vedrørende den udskudte skatteforpligtelse hviler dermed tilsvarende 

på den indregnede opkrævningsret. 

Betalt skat kan dermed ifølge lovgivningen indregnes i priserne over for kunderne. Da selskaberne ikke har 

andre muligheder for at optjene skattebetalingen, bliver konsekvensen, at skatten blive opkrævet hos kun-

derne krone for krone og tillagt moms. Hermed mener Fors A/S og branchen, at der er tale om en skjult 

vandskat, som ikke er i overensstemmelse med de politiske intentioner bag vandsektorloven. 

Usædvanlige forhold 

Virksomhedens drift er i regnskabsåret ikke påvirket af usædvanlige forhold. 
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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- og 40-årige 

lån, hvor langt størstedelen er fastforrentet. Herudover er der etableret driftskredit. 

Videnressourcer 

Det kræver et solidt fundament at skabe merværdi for ejere og kunder – nemlig dygtige og engagerede 

medarbejdere. I 2017 har vi således etableret ”Fors Akademiet”. Formålet med akademiet er at sikre en 

struktureret tilgang til kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere.  

Kampen om de fagligt dygtige medarbejdere er nemlig hård. Derfor er det vigtigt, at vi spotter udviklings-

muligheder hos vores egne medarbejdere, da det er markant billigere at udvikle end at ansætte nye. 

Miljømæssige forhold 

Fors A/S har tilsluttet sig FN’s Global Compact for at signalere, at vi agerer i henhold til det internationale 

samfunds forventninger til bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. I Fors A/S ser vi denne forpligti-

gelse som en naturlig del af vores idégrundlag om at vi med kunden i centrum leverer miljørigtige og 

effektive løsninger inden for vand, varme, spildevand og affald. 

Fors A/S tilsluttede sig FN’s Global Compact i 2018, og denne publikations kapitel om ”Redegørelse for 

samfundsansvar” udgør derfor Fors A/S første COP-rapport såvel som Fors A/S’ lovpligtige redegørelse for 

samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen, jf. årsregnskabsloven §99a og §99b. 

Fors A/S er med til at skabe rammerne for, at vores mere end 190.000 kunder kan leve en normal hverdag. 

Langt de fleste af vores kræfter bruger vi derfor naturligt nok på at sikre kunderne en stabil forsyning med 

en høj forsyningssikkerhed nu og i fremtiden. På tværs af vores forsyningsarter har vi derfor i 2017 reno-

veret ledninger og anlæg for at sikre en fortsat stabil forsyning mange år frem i tiden.  

Kunder 

Fors A/S ønsker, at vores 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 vores 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 2017 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse og påbegyndt etableringen af et korps 

af ”kundeambassadører” der skal give os et vigtigt indblik i, hvad kunderne forventer af os. 

Vores besøgstjeneste arrangerer besøg fra skolebørn, foreninger og øvrige kunder, som har lært om pro-

cesserne 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 sek-

toren. Dette gør selskabet som en del af Fors koncernen, hvori selskabet efter behov bidrager med res-

sourcer. Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets ansvarlighedsrapport. 

Begivenheder efter balancedagen 

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

Forventet udvikling 

Selskabet forventer for 2018 et resultat på niveau med 2017.   
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Resultatopgørelse for 2017 
Resultatopgøre lse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Nettoomsætning 2 366.360 85.403 

Bruttoresultat 366.360 85.403 

Distributionsomkostninger 3 (98.214) (93.114)

Administrationsomkostninger 3 (11.248) (15.102)

Driftsresultat 256.898 (22.813)

Andre finansielle indtægter 658 0 

Andre finansielle omkostninger (4.025) (3.905)

Resultat før skat 253.531 (26.718)

Skat af årets resultat 4 (249.015) 4.118 

Årets resultat 5 4.516 (22.600)
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Balance pr. 31.12.2017 
Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Erhvervede lignende rettigheder 316 473 

Immaterielle anlægsaktiver 6 316 473 

Grunde og bygninger 38.128 38.128 

Produktionsanlæg og maskiner 1.602.328 1.634.234 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 64.396 15.039 

Materielle anlægsaktiver 7 1.704.852 1.687.401 

Anlægsaktiver 1.705.168 1.687.874 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.269 5.149 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 800 

Udskudt skat 11 0 3.557 

Andre tilgodehavender 35.625 6.017 

Periodeafgrænsningsposter 8 643 995 

Tidsmæssige forskelle 9 241.278 0 

Tilgodehavender 280.815 16.518 

Likvide beholdninger 16.289 15.976 

Omsætningsaktiver 297.104 32.494 

Aktiver 2.002.272 1.720.368 
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Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Virksomhedskapital 10 50.000 50.000 

Øvrige lovpligtige reserver 1.453.463 1.448.947 

Egenkapital 1.503.463 1.498.947 

Udskudt skat 11 241.278 0 

Hensættelser til tidsmæssige forskelle  12 0 3.557 

Hensatte forpligtelser 241.278 3.557 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 122.539 93.446 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 12.628 24.860 

Periodeafgrænsningsposter 13 48.342 44.925 

Langfristede gældsforpligtelser 14 183.509 163.231 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 14 5.209 3.185 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 37.885 27.691 

Gæld til tilknyttede virksomheder 8.172 7.027 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 15 18.202 11.847 

Skyldig selskabsskat 16 4.300 3.886 

Anden gæld 254 997 

Kortfristede gældsforpligtelser 74.022 54.633 

Gældsforpligtelser 257.531 217.864 

Passiver 2.002.272 1.720.368 

Usikkerhed ved indregning og måling  1

Eventualforpligtelser 18

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 19

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 20

Transaktioner med nærtstående parter 21

Koncernforhold 22
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Egenkapitalopgørelse for 2017 
Egenkapita lopgørelse fo r 2017 

Virksom-

hedskapital

t.kr.

Øvrige 

lovpligtige 

reserver

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 50.000 1.452.504 1.502.504 

Ændring i regnskabspraksis 0 (3.557) (3.557)

Korrigeret egenkapital primo 50.000 1.448.947 1.498.947 

Årets resultat 0 4.516 4.516 

Egenkapital ultimo 50.000 1.453.463 1.503.463 

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 2017 
Pengestrømsopgørelse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Driftsresultat 256.898 (22.813)

Af- og nedskrivninger 52.437 45.875 

Regulering af over- og underdækning (244.835) 33.471 

Ændringer i arbejdskapital 17 (9.442) (11.221)

Pengestrømme vedrørende primær drift 55.058 45.312 

Modtagne finansielle indtægter 658 0 

Betalte finansielle omkostninger (4.025) (3.905)

Refunderet/(betalt) selskabsskat (3.886) 5.483 

Pengestrømme vedrørende drift 47.805 46.890 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (69.731) (57.144)

Modtagne tilslutningsbidrag 4.168 11.377 

Pengestrømme vedrørende investeringer (65.563) (45.767)

Optagelse af lån 35.000 21.885 

Afdrag på lån mv. (16.929) (16.340)

Pengestrømme vedrørende finansiering 18.071 5.545 

Ændring i likvider 313 6.668 

Likvider primo 15.976 9.308 

Likvider ultimo 16.289 15.976 
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Noter 
Noter 

1. Usikkerhed ved indregning og måling  

Det er ved opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne, bestående af ledningsnet, pro-

duktionsanlæg samt driftsmidler lagt til grund, at de skattemæssige værdier svarer til de værdier, som blev 

opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev indsendt til Forsy-

ningssekretariatet, og som danner grundlag for fastlæggelsen af selskabets indtægtsramme. 

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 2.142.014 t.kr. fra 2.559.666 t.kr. til 417.652 

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. To af sagerne er herefter prøvet ved Østre Landsret. 

Sagerne blev tabt i Østre Landsret, idet et flertal af dommerne ikke fandt, at de to vandselskaber har ført 

tilstrækkelig bevis for at det skøn, SKAT har udvist ved anvendelse af DCF-modellen, ikke kan anvendes. De 

to sager er herefter anket til Højesteret. 

Selskabet har som følge af de to tabte prøvesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skat, baseret på 

SKAT’s værdiansættelsesprincipper, som pr. 31.12.2017 udgør 247.502 t.kr. Den udskudte skat vil alt andet 

lige over tid betyde en skattebetaling af samme størrelse. Ledelsen vurderer imidlertid, at der fortsat er 

væsentlig usikkerhed relateret til måling af de indregnede aktuelle skatter og den udskudte skat, idet der 

som følge af de principielle sager, ført i Landsretten, fortsat er usikkerhed omkring grundlaget (de anvendte 

budgetter) og de enkelte parametre i SKAT’s værdiansættelse ved anvendelse af DCF-modellen. 

Aktuel skat kan indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme. Selska-

bet har på den baggrund optaget en opkrævningsret svarende til selskabets samlede udskudte skatteforplig-

telse. Den ovennævnte usikkerhed vedrørende den udskudte skatteforpligtelse hviler dermed tilsvarende 

på den indregnede opkrævningsret. 
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2. Nettoomsætning 

Variable bidrag 120.721 118.004 

Særbidrag erhverv 0 (208)

Kommunalt vejbidrag 804 1.078 

Regulering af over- og underdækning 244.835 (33.471)

366.360 85.403 

Indregnet regulering af opkrævningsret på 244.835 t.kr. vedrører indregnet udskudt skatteforpligtelse. Sel- 

skabet har som følge af de tabte skattesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skatteforpligtelse, som 

følger af SKAT’s nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver. 

Da selskabets er underlagt indtægtsregulering, vil skatter blive opkrævet i takt med, at skatten bliver 

betalbar. Reguleringen til den udskudte skatteforpligtelse modsvares således af en tilsvarende opkrævnings-

ret på 244.835 t.kr. 

Der henvises til note 1 for nærmere omtale heraf. 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

3. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 157 159 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 52.280 45.717 

52.437 45.876 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen 

Distributionsomkostninger 52.280 45.717 

Administrationsomkostninger 157 159 

52.437 45.876 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

4. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 4.300 3.886 

Ændring af udskudt skat 244.835 (8.004)

Regulering vedrørende tidligere år (120) 0 

249.015 (4.118)
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

5. Forslag til resultatdisponering 

Overført til øvrige lovpligtige reserver 4.516 (22.600)

4.516 (22.600)

Erhvervede 

lignende 

rettigheder

t.kr.

6. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 1.579 

Kostpris ultimo 1.579 

Af- og nedskrivninger primo (1.106)

Årets afskrivninger (157)

Af- og nedskrivninger ultimo (1.263)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 316 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produk-

tionsanlæg 

og maskiner

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver 

under 

udførelse

t.kr.

7. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 38.128 1.939.400 15.039 

Tilgange 0 20.374 69.731 

Afgange 0 (10.212) (20.374)

Kostpris ultimo 38.128 1.949.562 64.396 

Af- og nedskrivninger primo 0 (305.166) 0 

Årets afskrivninger 0 (52.280) 0 

Tilbageførsel ved afgange 0 10.212 0 

Af- og nedskrivninger ultimo 0 (347.234) 0 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 38.128 1.602.328 64.396 

8. Periodeafgrænsningsposter 

Posten vedrører forudbetalte omkostninger. 
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Noter 

9. Tidsmæssige forskelle 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Opkrævningsret vedrørende udskudt skat 241.278 0 

241.278 0 

Opkrævningsretten vedrører den indregnede udskudte skatteforpligtelse af samme størrelse. Forfaldstids- 

tidspunktet er længere end et år. Det faktiske forfaldstidspunkt vil blive kendt i takt med, at skatten bliver 

betalbar. 

Antal

Pålydende 

værdi

t.kr.

Nominel

værdi

t.kr.

10. Virksomhedskapital 

Ordinære aktier 50.000 1000 50.000 

50.000 50.000 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

11. Udskudt skat 

Materielle anlægsaktiver 252.075 5.954 

Tilgodehavender (317) 0 

Hensatte forpligtelser 308 0 

Gældsforpligtelser (10.788) (9.511)

241.278 (3.557)

Bevægelser i året 

Primo (3.557)

Indregnet i resultatopgørelsen 244.835 

Ultimo  241.278 
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Noter 

12. Hensættelser til tidsmæssige forskelle  

2017 2016

t.kr. t.kr.

Tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende udskudt skat 0 3.557 

0 3.557 

Tilbagebetalingsforpligtelse vedrører den indregnede udskudte skatteaktiv af samme størrelse. Forfaldstids- 

tidspunktet er længere end et år. Det faktiske forfaldstidspunkt vil blive kendt i takt med, at skatten forfal-

der. 

13. Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører periodisering af opkrævede tilslutningsbidrag, som indtægtsføres i takt med afskrivningsho-

risonten på de tilhørende anlægsaktiver.  

Forfald inden 

for 12 

måneder

2017

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2017

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

14. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter i 

øvrigt 
4.515 2.547 122.539 104.004 

Gæld til 

virksomhedsdeltagere og 

ledelse 

0 0 12.628 0 

Periodeafgrænsningsposter 694 638 48.342 45.565 

5.209 3.185 183.509 149.569 

15. Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 
Posten vedrører mellemregning med Roskilde Kommune, som ejer Fors Holding A/S. 

16. Skyldig selskabsskat 

Skyldig selskabsskat består af sambeskatningsbidrag. 
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

17. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i tilgodehavender (22.178) (7.082)

Ændring i leverandørgæld mv. 6.318 7.238 

Andre ændringer 6.418 (11.377)

(9.442) (11.221)

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 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. 

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

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

Roskilde Kommune, Roskilde 

Holbæk Kommune, Holbæk 

Lejre Kommune, Lejre 

21. Transaktioner med nærtstående parter 

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på normale 

markedsvilkår. Alle transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret er gennemført på normale mar-

kedsvilkår.

22. 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). 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis 
Selskabet har ændret regnskabspraksis vedrørende indregning af tidsmæssige forskelle, der opstår som følge 

af forskelle i mellem regnskabsmæssige indregning og reguleringsmæssig indregning af skatter. 

Fremover indregnes tidsmæssige forskelle vedrørende skatter som opkrævningsretter under tilgodehavender 

eller som tilbagebetalingsforpligtelser under passiver. Regulering af opkrævningsretter eller tilbagebetalings-

forpligtelser indregnes under nettoomsætningen med modpost på opkrævningsretter under tilgodehavender 

eller tilbagebetalingsforpligtelser under passiver. Effekten på årets resultat og egenkapital er et plus på 

244.835 t.kr.  

Sammenligningstallene er ændret. Effekten sidste år er på (8.004) t.kr på årets resultatet og (3.557) t.kr på 

egenkapitalen.  

Herudover er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Ændringer i regnskabsmæssige skøn 
Der er ved regnskabsaflæggelsen foretaget en ændring af skøn for tidligere år vedrørende udskudt skatte- 

forpligtelse. Der er i 2017 indregnet en regulering af den udskudte skatteforpligtelse på 247.502 t.kr. Effekten 

på årets resultat og egenkapital er et minus på 247.502 t.kr. 

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. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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 samt udvikling i tidsmæssige forskelle 

indregnes i nettoomsætningen. Den reguleringsmæssige over- eller underdækning samt tidsmæssige for-

skelle 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 

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.  

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 
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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. 

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. 
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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. 

Periodeafgrænsningsposter 

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

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

Tidsmæssige forskelle 
Tidmæssige forskelle omfatter opkrævningsretten vedrørende indregnede udskudte skatteforpligtelser. 

Den indregnes med et beløb svarende til den forventede fremtidige opkrævning via taksterne, såfremt den 

udskudte skatteforpligtelse bliver betalbar. Opkrævningsretten 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 hen-

holdsvis den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv og afvikling af den enkelte forpligtelse. 

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 nu-tidsværdi. 

Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter i forhold til 

foreløbigt indregnede beløb samt indtægtsrammer i henhold til Forsyningssekretariatets anvisninger. Den 

således opgjorte reguleringsmæssige underdækning værdiansættes under hensyntagen til selskabets mu-

lighed 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 ind-

regnes i taksten, i takt med den oprindelig afskrivning på aktivet. Tabet indregnes som et taksmæssigt 

tilgodehavende, 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. Ned-skrivningstesten 

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

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

end den regnskabsmæssige værdi. 

Andre finansielle forpligtelser 

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

Skyldig og tilgodehavende 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 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 

materielle 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 

01.01.2017 - 31.12.2017 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. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme 

for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017. 

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

ningen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

København, den 30.04.2018 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 

Jens Christian Refsgaard Søren Rasmussen 
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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 01.01.2017 - 31.12.2017, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herun-

der anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

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

finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 

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

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

vet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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 

dermed opgørelse og indregning af aktuel og udskudt skat samt tilhørende opkrævningsret. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

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

melse 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 besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 

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

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 fejlin-

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

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

brugerne 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, do-

kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

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

sionshandlinger, 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 

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 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 begiven-

heder 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 no-

teoplysningerne, 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 30.04.2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne23309 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne10089 
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Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål og aktivitet er at drive vandforsyning i henhold til den til enhver tid gældende lov-

givning herom, samt sikre en vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn 

til forsyningssikkerheden, naturen, og som drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbru-

gerne. 

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 Holbæk 

• Drift, vedligeholdelse og udbygning af vandindvindingsanlæg, vandbehandlingsanlæg, tryk-for-

øgerstationer 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, vedli-

gehold 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 

samarbejdsmodel 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 Fors Holding A/S. 

2017 har båret præg af, at vi har operationaliseret vores strategi som blev udarbejdet i 2016. Strategien 

bærer titlen ”Tænk nyt, tal klart, skab forandringer” – og er Fors A/S fælles fundament, som skal gøre 

os til ét selskab af gavn såvel som af navn.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. Tre af dem 

blev færdiggjort og sat i drift i 2017 – ”Klar profil”, ”Fors Akademiet” og ”Tavlemødekonceptet”. De har 

fælles sigte på at understøtte, at vi forfølger vores idegrundlag om at være den bedste leverandør af 

innovative og effektive forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

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

CSR-rapport, som findes på vores hjemmeside https://www.fors.dk/images/materialer/virksomheds-

dokumenter/CSR_2017.pdf. 

Årets resultat 3.018 t.kr. anses for tilfredsstillende og som forventet. 
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Ledelsesberetning 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Det er ved opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne, bestående af ledningsnet, 

produktionsanlæg samt driftsmidler lagt til grund, at de skattemæssige værdier svarer til de værdier, 

som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev ind-

sendt til Forsyningssekretariatet, og som danner grundlag for fastlæggelsen af selskabets indtægts-

ramme. 

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 123 mio.kr. fra 185 mio.kr. til 62 

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. To af sagerne er herefter prøvet ved Østre Landsret. 

Sagerne blev tabt i Østre Landsret, idet et flertal af dommerne ikke fandt, at de to vandselskaber har ført 

tilstrækkelig bevis for at det skøn, SKAT har udvist ved anvendelse af DCF-modellen, ikke kan anvendes. 

De to sager er herefter anket til Højesteret. 

Selskabet har som følge af de to tabte prøvesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skat, baseret 

på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, 684 t.kr. Den udskudte skat vil alt andet lige over tid betyde en 

skattebetaling af samme størrelse.  

Ledelsen vurderer imidlertid, at der fortsat er væsentlig usikkerhed relateret til måling af de indregnede 

aktuelle skatter og den udskudte skat, idet der som følge af de principielle sager, ført i Landsretten, 

fortsat er usikkerhed omkring grundlaget (de anvendte budgetter) og de enkelte parametre i SKAT’s 

værdiansættelse ved anvendelse af DCF-modellen samt usikkerhed omkring udfaldet af sagerne i Høje-

steret. 

Aktuel skat kan indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme. 

Selskabet har på den baggrund optaget en opkrævningsret svarende til selskabets samlede udskudte 

skatteforpligtelse. Den ovennævnte usikkerhed vedrørende den udskudte skatteforpligtelse hviler dermed 

tilsvarende på den indregnede opkrævningsret. 

Betalt skat kan dermed ifølge lovgivningen indregnes i priserne over for kunderne. Da selskaberne ikke 

har andre muligheder for at optjene skattebetalingen, bliver konsekvensen, at skatten blive opkrævet 

hos kunderne krone for krone og tillagt moms. Hermed mener Fors A/S og branchen, at der er tale om 

en skjult vandskat, som ikke er i overensstemmelse med de politiske intentioner bag vandsektorloven. 
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Ledelsesberetning 

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 og begrænset låntagning. Finansiering af investeringer 

sker med fastforrentede 25-årige lån. 

Videnressourcer 

Det kræver et solidt fundament at skabe merværdi for ejere og kunder – nemlig dygtige og engagerede 

medarbejdere. I 2017 har vi således etableret ”Fors Akademiet”. Formålet med akademiet er at sikre en 

struktureret tilgang til kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere.  

Kampen om de fagligt dygtige medarbejdere er nemlig hård. Derfor er det vigtigt, at vi spotter udvik-

lingsmuligheder hos vores egne medarbejdere, da det er markant billigere at udvikle end at ansætte nye. 

Miljømæssige forhold 

Fors A/S har tilsluttet sig FN’s Global Compact for at signalere, at vi agerer i henhold til det internationale 

samfunds forventninger til bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. I Fors A/S ser vi denne forplig-

tigelse som en naturlig del af vores idégrundlag om at vi med kunden i centrum leverer miljørigtige og 

effektive løsninger inden for vand, varme, spildevand og affald. 

Fors A/S tilsluttede sig FN’s Global Compact i 2018, og denne publikations kapitel om ”Redegørelse for 

samfundsansvar” udgør derfor Fors A/S første COP-rapport såvel som Fors A/S’ lovpligtige redegørelse 

for samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen, jf. årsregnskabsloven §99a og §99b. 

Fors A/S er med til at skabe rammerne for, at vores mere end 190.000 kunder kan leve en normal 

hverdag. Langt de fleste af vores kræfter bruger vi derfor naturligt nok på at sikre kunderne en stabil 

forsyning med en høj forsyningssikkerhed nu og i fremtiden. På tværs af vores forsyningsarter har vi 

derfor i 2017 renoveret ledninger og anlæg for at sikre en fortsat stabil forsyning mange år frem i tiden.  

Kunder 

Fors A/S ønsker, at vores 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 vores kunder har et positivt billede af os, er 
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Ledelsesberetning 

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 2017 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse og påbegyndt etableringen af et korps 

af ”kundeambassadører” der skal give os et vigtigt indblik i, hvad kunderne forventer af os. 

Vores 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 sek-

toren. Dette gør selskabet som en del af Fors koncernen, hvori selskabet efter behov bidrager med res-

sourcer. Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets ansvarlighedsrap-

port. 

Begivenheder efter balancedagen 

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

porten. 

Forventet udvikling  

Selskabet forventer for 2018 et resultat på niveau med 2017.   
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Resultatopgørelse for 2017 
Resultatopgøre lse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Nettoomsætning 2 16.225 15.590 

Produktionsomkostninger 3 (3.041) (3.690)

Bruttoresultat 13.184 11.900 

Distributionsomkostninger 3 (5.063) (5.461)

Administrationsomkostninger (2.977) (2.572)

Driftsresultat 5.144 3.867 

Andre finansielle indtægter 4 68 228 

Andre finansielle omkostninger 5 (505) (451)

Resultat før skat 4.707 3.644 

Skat af årets resultat 6 (1.689) (889)

Årets resultat 3.018 2.755 

Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 3.018 2.755 

3.018 2.755 
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Balance pr. 31.12.2017 
Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Erhvervede lignende rettigheder 2.750 4.125 

Immaterielle anlægsaktiver 7 2.750 4.125 

Grunde og bygninger 3.621 3.638 

Produktionsanlæg og maskiner 111.607 108.408 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.308 1.388 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 1.035 958 

Materielle anlægsaktiver 8 117.571 114.392 

Anlægsaktiver 120.321 118.517 

Råvarer og hjælpematerialer 677 714 

Varebeholdninger 677 714 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.874 8.920 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 1.053 

Andre tilgodehavender 122 892 

Tilgodehavende selskabsskat 464 109 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 2.154 3.188 

Periodeafgrænsningsposter 0 21 

Tidsmæssige forskelle 9 4.018 2.543 

Tilgodehavender 15.632 16.726 

Likvide beholdninger 8.280 1.157 

Omsætningsaktiver 24.589 18.597 

Aktiver 144.910 137.114 
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Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Virksomhedskapital 2.500 2.500 

Overført overskud eller underskud 90.297 89.294 

Egenkapital 92.797 91.794 

Hensættelser til pensioner o.l. 13.158 10.573 

Udskudt skat 10 4.018 2.543 

Hensatte forpligtelser 17.176 13.116 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 13.514 12.145 

Reguleringsmæssige overdækninger 3.909 4.886 

Periodeafgrænsningsposter 6.100 4.825 

Langfristede gældsforpligtelser 11 23.523 21.856 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 11 1.774 1.615 

Bankgæld 0 55 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.413 5.189 

Gæld til tilknyttede virksomheder 1.305 0 

Anden gæld 293 10 

Periodeafgrænsningsposter 3.629 3.479 

Kortfristede gældsforpligtelser 11.414 10.348 

Gældsforpligtelser 34.937 32.204 

Passiver 144.910 137.114 

Usikkerhed ved indregning og måling  1

Eventualforpligtelser 13

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 15

Koncernforhold 16
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Egenkapitalopgørelse for 2017 
Egenkapita lopgørelse fo r 2017 

Virksom-

hedskapital

t.kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 2.500 86.752 89.252 

Ændring i regnskabspraksis 0 2.543 2.543 

Korrigeret egenkapital primo 2.500 89.295 91.795 

Øvrige egenkapitalposteringer 0 (2.016) (2.016)

Årets resultat 0 3.018 3.018 

Egenkapital ultimo 2.500 90.297 92.797 

Egenkapitalen er underlagt visse restriktioner og kan ikke nødvendigvis udloddes som følge af de sær-

lige forhold, der gør sig gældende for forsyningsvirksomheder. 
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Pengestrømsopgørelse for 2017 
Pengestrømsopgørelse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Driftsresultat 5.144 3.867 

Af- og nedskrivninger 3.907 3.940 

Regulering af over- og underdækning (2.452) (2.026)

Ændringer i arbejdskapital 12 2.446 (2.219)

Pengestrømme vedrørende primær drift 9.045 3.562 

Modtagne finansielle indtægter 68 228 

Betalte finansielle omkostninger (505) (451)

Refunderet/(betalt) selskabsskat 32 1.170 

Pengestrømme vedrørende drift 8.640 4.509 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (5.712) (9.974)

Salg af materielle anlægsaktiver 0 446 

Modtagne tilslutningsbidrag 1.447 971 

Pengestrømme vedrørende investeringer (4.265) (8.557)

Optagelse af lån 3.304 1.891 

Afdrag på lån mv. (501) (430)

Pengestrømme vedrørende finansiering 2.803 1.461 

Ændring i likvider 7.178 (2.587)

Likvider primo 1.102 3.689 

Likvider ultimo 8.280 1.102 

Likvider ultimo sammensætter sig af: 

Likvide beholdninger 8.280 1.157 

Kortfristet gæld til banker  0 (55)

Likvider ultimo 8.280 1.102 
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Noter 
Noter 

1. Usikkerhed ved indregning og måling  

Det er ved opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne, bestående af ledningsnet, 

produktionsanlæg samt driftsmidler lagt til grund, at de skattemæssige værdier svarer til de værdier, 

som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev ind-

sendt til Forsyningssekretariatet, og som danner grundlag for fastlæggelsen af selskabets indtægts-

ramme. 

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 123 mio.kr. fra 185 mio.kr. til 62 

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. To af sagerne er herefter prøvet ved Østre Landsret. 

Sagerne blev tabt i Østre Landsret, idet et flertal af dommerne ikke fandt, at de to vandselskaber har ført 

tilstrækkelig bevis for at det skøn, SKAT har udvist ved anvendelse af DCF-modellen, ikke kan anvendes. 

De to sager er herefter anket til Højesteret. 

Selskabet har som følge af de to tabte prøvesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skat, baseret 

på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, som pr. 31.12.2017 udgør 684 t.kr. Den udskudte skat vil alt 

andet lige over tid betyde en skattebetaling af samme størrelse. Ledelsen vurderer imidlertid, at der 

fortsat er væsentlig usikkerhed relateret til måling af de indregnede aktuelle skatter og den udskudte 

skat, idet der som følge af de principielle sager, ført i Landsretten, fortsat er usikkerhed omkring grund-

laget (de anvendte budgetter) og de enkelte parametre i SKAT’s værdiansættelse ved anvendelse af DCF-

modellen. 

Aktuel skat kan indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme. 

Selskabet har på den baggrund optaget en opkrævningsret svarende til selskabets samlede udskudte 

skatteforpligtelse. Den ovennævnte usikkerhed vedrørende den udskudte skatteforpligtelse hviler dermed 

tilsvarende på den indregnede opkrævningsret. 
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2. Nettoomsætning 

Fast bidrag 1.920 1.904 

Variable bidrag 10.842 10.777 

Tilslutningsbidrag 86 66 

Øvrig indtægt 925 817 

Regulering af over- og underdækning 2.452 2.026 

16.225 15.590 

Indregnet regulering af opkrævningsret på 1.475 t.kr. vedrører indregnet udskudt skatteforpligtelse. 

Selskabet har som følge af de tabte skattesager i Østre Landsret indregnet den udskudte 

skatteforpligtelse, som følger af SKAT’s nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier på selskabets 

materielle anlægsaktiver. Da selskabets er underlagt indtægtsregulering, vil skatter blive opkrævet i takt 

med, at skatten bliver betalbar. Reguleringen til den udskudte skatteforpligtelse modsvares således af 

en tilsvarende opkrævningsret på 1.475 t.kr. 

Der henvises til note 1 for nærmere omtale heraf. 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

3. Af- og nedskrivninger 

Nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver 1.375 1.375 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 2.532 2.565 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0 (101)

3.907 3.839 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen  

Distributionsomkostninger 581 1.422 

Administrationsomkostninger 3.326 2.517 

3.907 3.839 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

4. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 68 228 

68 228 
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

5. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 342 321 

Øvrige finansielle omkostninger 163 130 

505 451 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

6. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 105 (109)

Ændring af udskudt skat 1.475 998 

Regulering vedrørende tidligere år 109 0 

1.689 889 

Erhvervede 

lignende 

rettigheder

t.kr.

7. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 8.250 

Kostpris ultimo 8.250 

Af- og nedskrivninger primo (4.125)

Årets afskrivninger (1.375)

Af- og nedskrivninger ultimo (5.500)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.750 

Punkt 26, Bilag 8: Bilag 26.8 - Fors Vand Holbæk 2017 1.0.pdf



Fors Vand Holbæk A/S 18 

Noter 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produk-

tionsanlæg 

og maskiner

t.kr.

Andre 

anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver 

under 

udførelse

t.kr.

8. Materielle 

anlægsaktiver 

Kostpris primo 3.753 237.279 4.357 957 

Tilgange 0 5.634 0 5.712 

Afgange 0 0 0 (5.634)

Kostpris ultimo 3.753 242.913 4.357 1.035 

Af- og nedskrivninger primo (115) (128.869) (2.970) 0 

Årets afskrivninger (17) (2.437) (79) 0 

Af- og nedskrivninger 

ultimo 
(132) (131.306) (3.049) 0 

Regnskabsmæssig værdi 

ultimo 
3.621 111.607 1.308 1.035 

9. Tidsmæssige forskelle 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Opkrævningsret vedrørende udskudt skat 4.018 2.543 

4.018 2.543 

Opkrævningsretten vedrører den indregnede udskudte skatteforpligtelse af samme størrelse.  

Forfaldstidstidspunktet er længere end et år. Det faktiske forfaldstidspunkt vil blive kendt i takt med, at 

skatten bliver betalbar. 
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

10. Udskudt skat 

Materielle anlægsaktiver 9.167 7.226 

Hensatte forpligtelser (2.928) (2.366)

Gældsforpligtelser (2.221) (2.397)

Andre skattepligtige midlertidige forskelle 0 80 

4.018 2.543 

Bevægelser i året 

Primo 2.543 

Indregnet i resultatopgørelsen 2.044 

Indregnet direkte på egenkapitalen (569)

Ultimo  4.018 

Forfald 

inden for 12 

måneder

2017

t.kr.

Forfald 

inden for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2017

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

11. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter i 

øvrigt 
501 428 13.514 10.815 

Reguleringsmæssige 

overdækninger 
1.187 1.187 3.909 0 

Periodeafgrænsningsposter 86 0 6.100 5.758 

1.774 1.615 23.523 16.573 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

12. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger 37 95 

Ændring i tilgodehavender 2.892 1.884 

Ændring i leverandørgæld mv. 964 (3.101)

Andre ændringer (1.447) (1.097)

2.446 (2.219)
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Noter 

13. 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 sambeskat-

tede 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.  

14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser. 

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

Roskilde Kommune, Roskilde 

Holbæk Kommune, Holbæk 

Lejre Kommune, Lejre 

Transaktioner med nærtstående parter 

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på normale 

markedsvilkår. Alle transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret er gennemført på normale 

markedsvilkår.

16. 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. 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis 
Selskabet har ændret regnskabspraksis vedrørende indregning af tidsmæssige forskelle, der opstår som følge 

af forskelle i mellem regnskabsmæssige indregning og reguleringsmæssig indregning af skatter. 

Fremover indregnes tidsmæssige forskelle vedrørende skatter som opkrævningsretter under tilgodehaven-

der. Regulering af opkrævningsretter indregnes under nettoomsætningen med modpost på opkrævnings-

retter under tilgodehavender. Effekten på årets resultat og egenkapital er et plus på 1.475 t.kr.  

Sammenligningstallene er ændret. Effekten sidste år er på 973 t.kr på årets resultatet og 2.543 t.kr på 

egenkapitalen.  

Herudover er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Ændringer i regnskabsmæssige skøn 
Der er ved regnskabsaflæggelsen foretaget en ændring af skøn for tidligere år vedrørende udskudt skatte- 

forpligtelse. Der er i 2017 indregnet en regulering af den udskudte skatteforpligtelse på 684 t.kr. Effek- 

ten på årets resultat og egenkapital er et minus på 684 t.kr. 

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. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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 samt udvikling i tidsmæssige forskelle 

indregnes i nettoomsætningen. Den reguleringsmæssige over- eller underdækning samt tidsmæssige for-

skelle 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 egenkapi-

tal. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt for at opnå regnskabsårets nettoomsæt-

ning. 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. 

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. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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. 

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 tid-

ligere 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 (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 

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.  
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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. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvis 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. 

Tidsmæssige forskelle 
Tidmæssige forskelle omfatter opkrævningsretten vedrørende indregnede udskudte skatteforpligtelser. Den 

indregnes med et beløb svarende til den forventede fremtidige opkrævning via taksterne, såfremt den 

udskudte skatteforpligtelse bliver betalbar. Opkrævningsretten måles til kostpris. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender. 
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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. 

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 hen-

holdsvis den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv og afvikling af den enkelte forpligtelse. 

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 indtægtsrammer 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 akti-

vets 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. 
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Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af 

materielle 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. 

Punkt 26, Bilag 8: Bilag 26.8 - Fors Vand Holbæk 2017 1.0.pdf



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 Vand Lejre A/S 
Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
CVR-nr. 33054211 

Årsrapport 2017 

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30.04.2018 

Dirigent  

Navn:   

Punkt 26, Bilag 9: Bilag 26.9 - Fors Vand Lejre 2017 1.0.pdf



Fors Vand Lejre A/S 

Indholdsfortegnelse 

mguler/20.04.2018 - 17:39/W.7.0.0 AS2/MStC_C Selskaber/E.16.2018 Status II: 0 

Side 

Virksomhedsoplysninger 1

Ledelsespåtegning 2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3

Ledelsesberetning 6

Resultatopgørelse for 2017 10

Balance pr. 31.12.2017 11

Egenkapitalopgørelse for 2017 13

Pengestrømsopgørelse for 2017 14

Noter 15

Anvendt regnskabspraksis 22

Punkt 26, Bilag 9: Bilag 26.9 - Fors Vand Lejre 2017 1.0.pdf



Fors Vand Lejre A/S 1 

Virksomhedsoplysninger 
Virksomhedsoply sninger 

Virksomhed 

Fors Vand Lejre A/S 

Tåstrup Møllevej 5 

4300 Holbæk 

CVR-nr.: 33054211 

Hjemsted: Holbæk 

Regnskabsår: 01.01.2017 - 31.12.2017 

Telefon: 70202066 

Hjemmeside: www.fors.dk 

E-mail: fors@fors.dk 

Redegørelser på virksomhedens hjemmeside 

Redegørelse for samfundsansvar: 

https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdokumenter/CSR_2017.pdf 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen , formand 

Michael Brandt  

Henrik Gert Correll  

Jens Christian Refsgaard 

Søren Rasmussen 

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 

01.01.2017 - 31.12.2017 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. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme 

for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017.  

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

gen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Holbæk, den 30.04.2018 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt  Henrik Gert Correll  

formand 

Jens Christian Refsgaard Søren Rasmussen 
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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 01.01.2017 - 31.12.2017, 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 

finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Grundlag for konklusion 

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

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

vet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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 

dermed opgørelse og indregning af aktuel og udskudt skat samt tilhørende opkrævningsret. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

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

melse 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 besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 

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

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 fejlin-

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

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

brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Punkt 26, Bilag 9: Bilag 26.9 - Fors Vand Lejre 2017 1.0.pdf



Fors Vand Lejre A/S 4
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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, do-

kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

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

sionshandlinger, 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 

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 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 begiven-

heder 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 no-

teoplysningerne, 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 30.04.2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne23309 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne10089 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål er at varetage vandforsyningsaktivitet i henhold til den til enhver tid gældende lovgiv-

ning herom og medvirke til at sikre en vandforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager 

hensyn til forsyningssikkerheden, naturen, og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for for-

brugerne. 

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 Lejre 

• Drift, vedligeholdelse og udbygning af vandindvindingsanlæg, vandbehandlingsanlæg, tryk-for-

øgerstationer 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 sam-

arbejdsmodel 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 Fors Holding A/S. 

2017 har båret præg af, at vi har operationaliseret vores strategi som blev udarbejdet i 2016. Strategien 

bærer titlen ”Tænk nyt, tal klart, skab forandringer” – og er Fors A/S fælles fundament, som skal gøre 

os til ét selskab af gavn såvel som af navn.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. Tre af dem 

blev færdiggjort og sat i drift i 2017 – ”Klar profil”, ”Fors Akademiet” og ”Tavlemødekonceptet”. De har 

fælles sigte på at understøtte, at vi forfølger vores idegrundlag om at være den bedste leverandør af 

innovative og effektive forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

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

CSR-rapport, som findes på vores hjemmeside https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdo-

kumenter/CSR_2017.pdf. 

Årets resultat (2.472) t.kr. er som forventet.
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Ledelsesberetning 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Det er ved opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne, bestående af ledningsnet, 

produktionsanlæg samt driftsmidler lagt til grund, at de skattemæssige værdier svarer til de værdier, 

som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev ind-

sendt til Forsyningssekretariatet, og som danner grundlag for fastlæggelsen af selskabets indtægts-

ramme. 

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 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 

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. To af sagerne er herefter prøvet ved Østre Landsret. 

Sagerne blev tabt i Østre Landsret, idet et flertal af dommerne ikke fandt, at de to vandselskaber har ført 

tilstrækkelig bevis for at det skøn, SKAT har udvist ved anvendelse af DCF-modellen, ikke kan anvendes. 

De to sager er herefter anket til Højesteret. 

Selskabet har som følge af de to tabte prøvesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skat, baseret 

på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, 2.871 t.kr. Den udskudte skat vil alt andet lige over tid betyde 

en skattebetaling af samme størrelse. 

Ledelsen vurderer imidlertid, at der fortsat er væsentlig usikkerhed relateret til måling af de indregnede 

aktuelle skatter og den udskudte skat, idet der som følge af de principielle sager, ført i Landsretten, 

fortsat er usikkerhed omkring grundlaget (de anvendte budgetter) og de enkelte parametre i SKAT’s 

værdiansættelse ved anvendelse af DCF-modellen samt usikkerhed omkring udfaldet af sagerne i Høje-

steret. 

Aktuel skat kan indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme. 

Selskabet har på den baggrund optaget en opkrævningsret svarende til selskabets samlede udskudte 

skatteforpligtelse. Den ovennævnte usikkerhed vedrørende den udskudte skatteforpligtelse hviler dermed 

tilsvarende på den indregnede opkrævningsret. 

Betalt skat kan dermed ifølge lovgivningen indregnes i priserne over for kunderne. Da selskaberne ikke 

har andre muligheder for at optjene skattebetalingen, bliver konsekvensen, at skatten blive opkrævet 

hos kunderne krone for krone og tillagt moms. Hermed mener Fors A/S og branchen, at der er tale om 

en skjult vandskat, som ikke er i overensstemmelse med de politiske intentioner bag vandsektorloven. 

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 for 2018 et resultat på niveau med 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 

Det kræver et solidt fundament at skabe merværdi for ejere og kunder – nemlig dygtige og engagerede 

medarbejdere. I 2017 har vi således etableret ’Fors Akademiet’. Formålet med akademiet er at sikre en 

struktureret tilgang til kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere.  

Kampen om de fagligt dygtige medarbejdere er nemlig hård. Derfor er det vigtigt, at vi spotter udvik-

lingsmuligheder hos vores egne medarbejdere, da det er markant billigere at udvikle end at ansætte nye. 

Miljømæssige forhold 

Fors A/S har tilsluttet sig FN’s Global Compact for at signalere, at vi agerer i henhold til det internationale 

samfunds forventninger til bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. I Fors A/S ser vi denne forplig-

tigelse som en naturlig del af vores idégrundlag om at vi med kunden i centrum leverer miljørigtige og 

effektive løsninger inden for vand, varme, spildevand og affald.

Fors A/S tilsluttede sig FN’s Global Compact i 2018, og denne publikations kapitel om ”Redegørelse for 

samfundsansvar” udgør derfor Fors A/S første COP-rapport såvel som Fors A/S’ lovpligtige redegørelse 

for samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen, jf. årsregnskabsloven §99a og §99b. 

Fors A/S er med til at skabe rammerne for, at vores mere end 190.000 kunder kan leve en normal 

hverdag. Langt de fleste af vores kræfter bruger vi derfor naturligt nok på at sikre kunderne en stabil 

forsyning med en høj forsyningssikkerhed nu og i fremtiden. På tværs af vores forsyningsarter har vi 

derfor i 2017 renoveret ledninger og anlæg for at sikre en fortsat stabil forsyning mange år frem i tiden. 
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Ledelsesberetning 

Kunder 
Fors A/S ønsker, at vores 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 vores 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 2017 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse og påbegyndt etableringen af et korps 

af ”kundeambassadører” der skal give os et vigtigt indblik i, hvad kunderne forventer af os. 

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 sek-

toren. Dette gør selskabet som en del af Fors koncernen, hvori selskabet efter behov bidrager med res-

sourcer. Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets ansvarlighedsrap-

port. 

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 2017 
Resultatopgøre lse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Nettoomsætning 2 4.692 2.753 

Produktionsomkostninger 3 (4.074) (5.388)

Bruttoresultat 618 (2.635)

Administrationsomkostninger 3 (704) (845)

Driftsresultat (86) (3.480)

Andre finansielle omkostninger 4 (16) (68)

Resultat før skat (102) (3.548)

Skat af årets resultat 5 (2.370) 891 

Årets resultat (2.472) (2.657)

Forslag til resultatdisponering 

Overført til øvrige lovpligtige reserver (2.472) (2.657)

(2.472) (2.657)
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Balance pr. 31.12.2017 
Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 26 51 

Immaterielle anlægsaktiver 6 26 51 

Grunde og bygninger 300 300 

Produktionsanlæg og maskiner 20.049 20.328 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 612 193 

Materielle anlægsaktiver 7 20.961 20.821 

Udskudt skat 12 0 106 

Finansielle anlægsaktiver 8 0 106 

Anlægsaktiver 20.987 20.978 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.457 242 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 7.693 7.976 

Andre tilgodehavender 708 0 

Tilgodehavende selskabsskat 0 341 

Reguleringsmæssige underdækninger 9 1.081 1.544 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 1.177 1.737 

Tidsmæssige forskelle 10 1.923 0 

Tilgodehavender 14.039 11.840 

Likvide beholdninger 3.090 4.526 

Omsætningsaktiver 17.129 16.366 

Aktiver 38.116 37.344 
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Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Virksomhedskapital 11 2.500 2.500 

Overkurs ved emission 23.963 23.963 

Øvrige lovpligtige reserver (8.593) (6.121)

Egenkapital 17.870 20.342 

Udskudt skat 12 1.923 0 

Hensættelser til tidsmæssige forskelle  13 0 106 

Hensatte forpligtelser 1.923 106 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 2.773 2.868 

Reguleringsmæssige overdækninger 14 982 981 

Periodeafgrænsningsposter 15 1.455 605 

Langfristede gældsforpligtelser 16 5.210 4.454 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 16 443 431 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.382 1.087 

Gæld til tilknyttede virksomheder 10.494 10.548 

Anden gæld 794 376 

Kortfristede gældsforpligtelser 13.113 12.442 

Gældsforpligtelser 18.323 16.896 

Passiver 38.116 37.344 

Usikkerhed ved indregning og måling  1

Eventualforpligtelser 18

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 19

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 20

Koncernforhold 21
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Egenkapitalopgørelse for 2017 
Egenkapita lopgørelse fo r 2017 

Virksom-

hedskapital

t.kr.

Overkurs ved 

emission

t.kr.

Øvrige 

lovpligtige 

reserver

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 2.500 23.963 (6.015) 20.448 

Ændring i 

regnskabspraksis 
0 0 (106) (106)

Korrigeret 

egenkapital primo
2.500 23.963 (6.121) 20.342 

Årets resultat 0 0 (2.472) (2.472)

Egenkapital ultimo 2.500 23.963 (8.593) 17.870 

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 

nødvendigvis udloddes som følge af de særlige forhold, der gør sig gældende for forsyningsvirksomheder.  
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Pengestrømsopgørelse for 2017 
Pengestrømsopgørelse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Driftsresultat (86) (3.111)

Af- og nedskrivninger 923 3.970 

Andre hensatte forpligtelser 0 (27)

Regulering af over- og underdækning (2.355) (268)

Ændringer i arbejdskapital 17 348 205 

Pengestrømme vedrørende primær drift (1.170) 769 

Betalte finansielle omkostninger (16) (67)

Refunderet/(betalt) selskabsskat 0 22 

Pengestrømme vedrørende drift (1.186) 724 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (1.038) (1.374)

Modtagne tilslutningsbidrag 883 36 

Pengestrømme vedrørende investeringer (155) (1.338)

Optagelse af lån 0 1.431 

Afdrag på lån mv. (95) (95)

Pengestrømme vedrørende finansiering (95) 1.336 

Ændring i likvider (1.436) 722 

Likvider primo 4.526 3.804 

Likvider ultimo 3.090 4.526 
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Noter 
Noter 

1. Usikkerhed ved indregning og måling  

Det er ved opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne, bestående af ledningsnet, 

produktionsanlæg samt driftsmidler lagt til grund, at de skattemæssige værdier svarer til de værdier, 

som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev ind-

sendt til Forsyningssekretariatet, og som danner grundlag for fastlæggelsen af selskabets indtægts-

ramme. 

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 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 

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. To af sagerne er herefter prøvet ved Østre Landsret. 

Sagerne blev tabt i Østre Landsret, idet et flertal af dommerne ikke fandt, at de to vandselskaber har ført 

tilstrækkelig bevis for at det skøn, SKAT har udvist ved anvendelse af DCF-modellen, ikke kan anvendes. 

De to sager er herefter anket til Højesteret. 

Selskabet har som følge af de to tabte prøvesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skat, baseret 

på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, som pr. 31.12.2017 udgør 2.871 t.kr. Den udskudte skat vil alt 

andet lige over tid betyde en skattebetaling af samme størrelse. Ledelsen vurderer imidlertid, at der 

fortsat er væsentlig usikkerhed relateret til måling af de indregnede aktuelle skatter og den udskudte 

skat, idet der som følge af de principielle sager, ført i Landsretten, fortsat er usikkerhed omkring grund-

laget (de anvendte budgetter) og de enkelte parametre i SKAT’s værdiansættelse ved anvendelse af DCF-

modellen. 

Aktuel skat kan indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme. 

Selskabet har på den baggrund optaget en opkrævningsret svarende til selskabets samlede udskudte 

skatteforpligtelse. Den ovennævnte usikkerhed vedrørende den udskudte skatteforpligtelse hviler dermed 

tilsvarende på den indregnede opkrævningsret. 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2. Nettoomsætning 

Forbrugsafhængigt bidrag 1.613 1.455 

Faste bidrag 703 1.021 

Tilslutningsbidrag 21 9 

Regulering af over- og underdækning 2.355 268 

4.692 2.753 
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Noter 

Indregnet regulering af opkrævningsret på 2.029 t.kr. vedrører indregnet udskudt skatteforpligtelse. 

Selskabet har som følge af de tabte skattesager i Østre Landsret indregnet den udskudte 

skatteforpligtelse, som følger af SKAT’s nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier på selskabets 

materielle anlægsaktiver. Da selskabets er underlagt indtægtsregulering, vil skatter blive opkrævet i takt 

med, at skatten bliver betalbar. Reguleringen til den udskudte skatteforpligtelse modsvares således af 

en tilsvarende opkrævningsret på 2.029 t.kr. 

Der henvises til note 1 for nærmere omtale heraf. 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

3. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 25 25 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 898 746 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 790 3.199 

1.713 3.970 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

4. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 16 68 

16 68 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

5. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 0 (341)

Ændring af udskudt skat 2.029 (373)

Regulering vedrørende tidligere år 341 (177)

2.370 (891)
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Noter 

Erhver-

vede 

immateriell

e anlægs-

aktiver

t.kr.

6. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 142 

Kostpris ultimo 142 

Af- og nedskrivninger primo (91)

Årets afskrivninger (25)

Af- og nedskrivninger ultimo (116)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 26 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produk-

tionsanlæg 

og maskiner

t.kr.

Andre 

anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver 

under 

udførelse

t.kr.

7. Materielle 

anlægsaktiver 

Kostpris primo 300 28.689 22 193 

Tilgange 0 619 0 1.038 

Afgange 0 0 (22) (619)

Kostpris ultimo 300 29.308 0 612 

Af- og nedskrivninger primo 0 (8.361) (22) 0 

Årets afskrivninger 0 (898) 0 0 

Tilbageførsel ved afgange 0 0 22 0 

Af- og nedskrivninger 

ultimo 
0 (9.259) 0 0 

Regnskabsmæssig værdi 

ultimo 
300 20.049 0 612 

8. 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 
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Noter 

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 

forfalder 1. juli 2019. Af det samlede tilgodehavende forfalder 1.737 t.kr. mere end et år efter balance-

dagen.  

9. Reguleringsmæssige underdækninger 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Saldo for reguleringsmæssig underdækning 1.081 1.544

Saldoen for reguleringsmæssig underdækning består af: 

Underdækning for 2015 til indregning i indtægtsrammen 2017 0 464

Underdækning 2016 til indregning i indtægtsramme 2018 1.081 1.080

1.081 1.544

Heraf opkræves senere end 2018 0 1.080

10. Tidsmæssige forskelle 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Opkrævningsret vedrørende udskudt skat 1.923 0 

1.923 0 

Opkrævningsretten vedrører den indregnede udskudte skatteforpligtelse af samme størrelse. 

 Forfaldstidstidspunktet er længere end et år. Det faktiske forfaldstidspunkt vil blive kendt i takt med, 

at skatten bliver betalbar. 
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Noter 

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. 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

12. Udskudt skat 

Immaterielle anlægsaktiver (12) (7)

Materielle anlægsaktiver 2.417 (14)

Gældsforpligtelser (482) (85)

1.923 (106)

Bevægelser i året 

Primo (106)

Indregnet i resultatopgørelsen 2.029 

Ultimo  1.923 

13. Hensættelser til tidsmæssige forskelle  

2017 2016

t.kr. t.kr.

Tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende udskudt skat 0 106 

0 106 

Tilbagebetalingsforpligtelsen vedrører den indregnede udskudte skatteaktiver af samme størrelse.  

Forfaldstidstidspunktet er længere end et år. Det faktiske forfaldstidspunkt vil blive kendt i takt med, at 

skatten udløses. 
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Noter 

14. Reguleringsmæssige overdækninger 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Saldo for reguleringsmæssig overdækning 982 1.308

Saldoen for reguleringsmæssig overdækning består af: 

Historisk overdækning til indregning i fremtidige prislofter 982 1.308

Heraf opkræves senere end 2018 654 982

15. Periodeafgrænsningsposter 
 Periodeafgrænsningsposter vedrører tilslutningsbidrag periodiseret.  

Forfald 

inden for 12 

måneder

2017

t.kr.

Forfald 

inden for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2017

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

16. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter i 

øvrigt 
95 95 2.773 1.850 

Reguleringsmæssige 

overdækninger 
327 327 982 0 

Periodeafgrænsningsposter 21 9 1.455 1.374 

443 431 5.210 3.224 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

17. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger 0 5 

Ændring i tilgodehavender (1.080) (5.793)

Ændring i leverandørgæld mv. 1.521 6.399 

Andre ændringer (93) (406)

348 205 
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Noter 

18. 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 ind-

komstskatter 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’ eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser for for-

pligtelser vedrørende indgående entrepriseaftaler.  

De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse fremgår af administrationsselskabets års-

regnskab.  

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

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

Roskilde Kommune, Roskilde 

Holbæk Kommune, Holbæk 

Lejre Kommune, Lejre 

Transaktioner med nærtstående parter 

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på normale 

markedsvilkår. Alle transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret er gennemført på normale 

markedsvilkår

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 B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.  

Ændringer i anvendt regnskabspraksis 
Selskabet har ændret regnskabspraksis vedrørende indregning af tidsmæssige forskelle, der opstår som følge 

af forskelle i mellem regnskabsmæssige indregning og reguleringsmæssig indregning af skatter. 

Fremover indregnes tidsmæssige forskelle vedrørende skatter som opkrævningsretter under tilgodehaven-

der. Regulering af opkrævningsretter indregnes under nettoomsætningen med modpost på opkrævnings-

retter under tilgodehavender. Effekten på årets resultat og egenkapital er et plus på 2.029 t.kr.  

Sammenligningstallene er ændret. Effekten sidste år er på (370) t.kr på årets resultatet og (106) t.kr på 

egenkapitalen.  

Herudover er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Ændringer i regnskabsmæssige skøn 
Der er ved regnskabsaflæggelsen foretaget en ændring af skøn for tidligere år vedrørende udskudt skatte-

forpligtelse. Der er i 2017 indregnet en regulering af den udskudte skatteforpligtelse på 2.871 t.kr. Effekten 

på årets resultat og egenkapital er et minus på 2.871 t.kr. 

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.  
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Anvendt regnskabspraksis 

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 samt udvikling i tidsmæssige forskelle 

indregnes i nettoomsætningen. Den reguleringsmæssige over- eller underdækning samt tidsmæssige for-

skelle 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 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.  

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 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.  
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Anvendt regnskabspraksis 

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. 

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. 
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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.  

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.  

Tidsmæssige forskelle 
Tidmæssige forskelle omfatter opkrævningsretten vedrører indregnede udskudte skatteforpligtelser. 

Den indregnes med et beløb svarende til den forventede fremtidige opkrævning via taksterne, såfremt den 

udskudte skatteforpligtelse bliver betalbar. Opkrævningsretten 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 udskudte 

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. 
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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 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. 

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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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2017 

- 31.12.2017 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. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017. 

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Roskilde, den 30.04.2018 

Direktion 

Michael Brandt 

administrerende direktør 

Bestyrelse 

Charlotte Vincents Johansen Michael Brandt Henrik Gert Correll 

formand 

Jens Christian Refsgaard Søren Rasmussen 
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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 01.01.2017 - 31.12.2017, 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. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2017 - 31.12.2017 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 samt tilhørende opkrævningsret. 

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 30.04.2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne23309 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne10089 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2014

t.kr.

2013

t.kr.

Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

Nettoomsætning 86.402 6.104 40.593 64.398 40.676 

Bruttoresultat 78.604 (2.325) 32.043 56.198 33.301 

Driftsresultat 49.949 (31.685) 4.386 30.019 4.830 

Resultat af finansielle poster (832) (813) (996) (2.318) (1.246)

Årets resultat 85 (26.846) 1.167 10.169 2.698 

Samlede aktiver 415.472 360.057 391.146 280.154 256.171 

Investeringer i materielle 

anlægsaktiver 
29.644 20.916 27.235 21.984 9.393 

Egenkapital 302.988 302.903 325.175 218.493 208.324 

Nøgletal 

Bruttomargin (%) 91,0 (38,1) 78,9 87,3 81,9 

Nettomargin (%) 0,1 (439,8) 2,9 15,8 6,6 

Egenkapitalens forrentning 

(%) 0,0 (8,5) 0,4 4,8 1,3 

Soliditetsgrad (%) 72,9 84,1 83,1 78,0 81,3 

Selskabet har ændret regnskabspraksis for 2017 vedrørende indregning af udskudt skat samt tidsmæssige 

forskelle. Hoved- og nøgletal for 2013-2015 er medtaget efter tidligere regnskabspraksis og er således ikke 

tilrettet

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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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-forøgersta-

tioner 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 Fors Holding A/S. 

2017 har båret præg af, at vi har operationaliseret vores strategi som blev udarbejdet i 2016. Strategien 

bærer titlen ”Tænk nyt, tal klart, skab forandringer” – og er Fors A/S fælles fundament, som skal gøre os til 

ét selskab af gavn såvel som af navn.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. Tre af dem blev 

færdiggjort og sat i drift i 2017 – ”Klar profil”, ”Fors Akademiet” og ”Tavlemødekonceptet”. De har fælles 

sigte på at understøtte, at vi forfølger vores idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og 

effektive forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

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

rapport, som findes på vores hjemmeside https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdokumen-

ter/CSR_2017.pdf. 

Årets resultat 85 t.kr. anses for tilfredsstillende og som forventet.
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Ledelsesberetning 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Det er ved opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne, bestående af ledningsnet, pro-

duktionsanlæg samt driftsmidler lagt til grund, at de skattemæssige værdier svarer til de værdier, som blev 

opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev indsendt til Forsy-

ningssekretariatet, og som danner grundlag for fastlæggelsen af selskabets indtægtsramme. 

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 384.830 t.kr. fra 480.308 t.kr. til 95.478 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. To af sagerne er herefter prøvet ved Østre Landsret. 

Sagerne blev tabt i Østre Landsret, idet et flertal af dommerne ikke fandt, at de to vandselskaber har ført 

tilstrækkelig bevis for at det skøn, SKAT har udvist ved anvendelse af DCF-modellen, ikke kan anvendes. De 

to sager er herefter anket til Højesteret. 

Selskabet har som følge af de to tabte prøvesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skat, baseret på 

SKAT’s værdiansættelsesprincipper, 48.676 t.kr. Den udskudte skat vil alt andet lige over tid betyde en 

skattebetaling af samme størrelse.  

Ledelsen vurderer imidlertid, at der fortsat er væsentlig usikkerhed relateret til måling af de indregnede 

aktuelle skatter og den udskudte skat, idet der som følge af de principielle sager, ført i Landsretten, fortsat 

er usikkerhed omkring grundlaget (de anvendte budgetter) og de enkelte parametre i SKAT’s værdiansæt-

telse ved anvendelse af DCF-modellen samt usikkerhed omkring udfaldet af sagerne i Højesteret. 

Aktuel skat kan indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme. Selska-

bet har på den baggrund optaget en opkrævningsret svarende til selskabets samlede udskudte skatteforplig-

telse. Den ovennævnte usikkerhed vedrørende den udskudte skatteforpligtelse hviler dermed tilsvarende 

på den indregnede opkrævningsret.  

Betalt skat kan dermed ifølge lovgivningen indregnes i priserne over for kunderne. Da selskaberne ikke har 

andre muligheder for at optjene skattebetalingen, bliver konsekvensen, at skatten blive opkrævet hos kun-

derne krone for krone og tillagt moms. Hermed mener Fors A/S og branchen, at der er tale om en skjult 

vandskat, som ikke er i overensstemmelse med de politiske intentioner bag vandsektorloven. 
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Ledelsesberetning 

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling 

Virksomhedens drift er i regnskabsåret ikke påvirket af usædvanlige forhold.  

Forventet udvikling 

Selskabet forventer for 2018 et resultat på niveau med 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 og begrænset låntagning. Finansiering af investeringer sker 

med 25-årige lån, hvor halvdelen er fastforrentet. Herudover er der etableret driftskredit. 

Videnressourcer 

Det kræver et solidt fundament at skabe merværdi for ejere og kunder – nemlig dygtige og engagerede 

medarbejdere. I 2017 har vi således etableret ”Fors Akademiet”. Formålet med akademiet er at sikre en 

struktureret tilgang til kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere.  

Kampen om de fagligt dygtige medarbejdere er nemlig hård. Derfor er det vigtigt, at vi spotter udviklings-

muligheder hos vores egne medarbejdere, da det er markant billigere at udvikle end at ansætte nye.

Miljømæssige forhold 

Fors A/S har tilsluttet sig FN’s Global Compact for at signalere, at vi agerer i henhold til det internationale 

samfunds forventninger til bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. I Fors A/S ser vi denne forpligtigelse 

som en naturlig del af vores idégrundlag om at vi med kunden i centrum leverer miljørigtige og effektive 

løsninger inden for vand, varme, spildevand og affald. 

Fors A/S tilsluttede sig FN’s Global Compact i 2018, og denne publikations kapitel om ”Redegørelse for sam-

fundsansvar” udgør derfor Fors A/S første COP-rapport såvel som Fors A/S’ lovpligtige redegørelse for sam-

fundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen, jf. årsregnskabsloven §99a og §99b. 

Fors A/S er med til at skabe rammerne for, at vores mere end 190.000 kunder kan leve en normal hverdag. 

Langt de fleste af vores kræfter bruger vi derfor naturligt nok på at sikre kunderne en stabil forsyning med 

en høj forsyningssikkerhed nu og i fremtiden. På tværs af vores forsyningsarter har vi derfor i 2017 renoveret 

ledninger og anlæg for at sikre en fortsat stabil forsyning mange år frem i tiden. 
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Ledelsesberetning 

Kunder 

Fors A/S ønsker, at vores 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 vores kunder har et positivt billede af os, er de nem-

lig mere tilbøjelige til at bære over med os, hvis vi graver i deres vej eller er nødt til at afbryde deres forsy-

ning. 

Derfor har vi i 2017 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse og påbegyndt etableringen af et korps af 

”kundeambassadører” der skal give os et vigtigt indblik i, hvad kunderne forventer af os. Vores fælles be-

søgstjeneste 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 koncernen, hvori selskabet efter behov bidrager med ressourcer. 

Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets ansvarlighedsrapport.  

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 2017 
Resultatopgøre lse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Nettoomsætning 2 86.402 6.104 

Produktionsomkostninger 3 (7.798) (8.429)

Bruttoresultat 78.604 (2.325)

Distributionsomkostninger 3 (22.838) (22.241)

Administrationsomkostninger (5.817) (7.119)

Driftsresultat 49.949 (31.685)

Andre finansielle indtægter 5 0 

Andre finansielle omkostninger (837) (813)

Resultat før skat 49.117 (32.498)

Skat af årets resultat 4 (49.032) 5.652 

Årets resultat 5 85 (26.846)
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Balance pr. 31.12.2017 
Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Erhvervede lignende rettigheder 2.166 3.248 

Immaterielle anlægsaktiver 6 2.166 3.248 

Grunde og bygninger 7.094 7.159 

Produktionsanlæg og maskiner 328.881 333.359 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 6.127 4.083 

Materielle anlægsaktiver 7 342.102 344.601 

Udskudt skat 11 0 1.332 

Finansielle anlægsaktiver 0 1.332 

Anlægsaktiver 344.268 349.181 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10.782 2.432 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 586 0 

Andre tilgodehavender 1.323 1.726 

Periodeafgrænsningsposter 8 42 232 

Tidsmæssige forskelle 9 46.350 0 

Tilgodehavender 59.083 4.390 

Likvide beholdninger 12.121 6.486 

Omsætningsaktiver 71.204 10.876 

Aktiver 415.472 360.057 
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Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Virksomhedskapital 10 50.000 50.000 

Øvrige lovpligtige reserver 252.988 252.903 

Egenkapital 302.988 302.903 

Udskudt skat 11 46.350 0 

Hensættelser til tidsmæssige forskelle  12 0 1.332 

Hensatte forpligtelser 46.350 1.332 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 16.140 8.882 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 13 5.437 10.704 

Periodeafgrænsningsposter 14 23.968 20.082 

Langfristede gældsforpligtelser 15 45.545 39.668 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 15 8.792 5.723 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.932 3.329 

Gæld til tilknyttede virksomheder 6.961 6.666 

Skyldig selskabsskat 1.548 253 

Anden gæld 356 183 

Kortfristede gældsforpligtelser 20.589 16.154 

Gældsforpligtelser 66.134 55.822 

Passiver 415.472 360.057 

Usikkerhed ved indregning og måling  1

Eventualforpligtelser 17

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 19

Transaktioner med nærtstående parter 20

Koncernforhold 21
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Egenkapitalopgørelse for 2017 
Egenkapita lopgørelse fo r 2017 

Virksom-

hedskapital

t.kr.

Øvrige 

lovpligtige 

reserver

t.kr.

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 50.000 254.235 304.235 

Ændring i regnskabspraksis 0 (1.332) (1.332)

Korrigeret egenkapital primo 50.000 252.903 302.903 

Årets resultat 0 85 85 

Egenkapital ultimo 50.000 252.988 302.988 

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 2017 
Pengestrømsopgørelse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Driftsresultat 49.949 (31.685)

Af- og nedskrivninger 19.360 18.933 

Regulering af over- og underdækning (47.682) 31.476 

Ændringer i arbejdskapital 16 (6.325) 4.282 

Pengestrømme vedrørende primær drift 15.302 23.006 

Modtagne finansielle indtægter 5 0 

Betalte finansielle omkostninger (837) (813)

Refunderet/(betalt) selskabsskat 403 (1.268)

Pengestrømme vedrørende drift 14.873 20.925 

Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver (15.779) (18.008)

Modtagne tilslutningsbidrag 4.274 2.227 

Pengestrømme vedrørende investeringer (11.505) (15.781)

Optagelse af lån 8.000 0 

Afdrag på lån mv. (5.733) (5.522)

Pengestrømme vedrørende finansiering 2.267 (5.522)

Ændring i likvider 5.635 (378)

Likvider primo 6.486 6.864 

Likvider ultimo 12.121 6.486 
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Noter 
Noter 

1. Usikkerhed ved indregning og måling  

Det er ved opgørelsen af det skattemæssige grundlag for anlægsaktiverne, bestående af ledningsnet, pro-

duktionsanlæg samt driftsmidler lagt til grund, at de skattemæssige værdier svarer til de værdier, som blev 

opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev indsendt til Forsy-

ningssekretariatet, og som danner grundlag for fastlæggelsen af selskabets indtægtsramme. 

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 384.830 t.kr. fra 480.308 t.kr. til 95.478 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. To af sagerne er herefter prøvet ved Østre Landsret. 

Sagerne blev tabt i Østre Landsret, idet et flertal af dommerne ikke fandt, at de to vandselskaber har ført 

tilstrækkelig bevis for at det skøn, SKAT har udvist ved anvendelse af DCF-modellen, ikke kan anvendes. De 

to sager er herefter anket til Højesteret. 

Selskabet har som følge af de to tabte prøvesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skat, baseret 

på SKAT’s værdiansættelsesprincipper, som pr. 31.12.2017 udgør 48.676 t.kr. Den udskudte skat vil alt 

andet lige over tid betyde en skattebetaling af samme størrelse. Ledelsen vurderer imidlertid, at der fortsat 

er væsentlig usikkerhed relateret til måling af de indregnede aktuelle skatter og den udskudte skat, idet der 

som følge af de principielle sager, ført i Landsretten, fortsat er usikkerhed omkring grundlaget (de anvendte 

budgetter) og de enkelte parametre i SKAT’s værdiansættelse ved anvendelse af DCF-modellen. 

Aktuel skat kan indregnes i selskabets priser via et tillæg eller fradrag til selskabets indtægtsramme. Selska-

bet har på den baggrund optaget en opkrævningsret svarende til selskabets samlede udskudte skatteforplig-

telse. Den ovennævnte usikkerhed vedrørende den udskudte skatteforpligtelse hviler dermed tilsvarende 

på den indregnede opkrævningsret. 
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2. Nettoomsætning 

Fast bidrag 4.301 4.303 

Variable bidrag 33.060 32.578 

Øvrig indtægt 1.359 697 

Regulering af over- og underdækning 47.682 (31.474)

86.402 6.104 

Indregnet regulering af opkrævningsret på 47.682 t.kr. vedrører indregnet udskudt skatteforpligtelse. Sel- 

skabet har som følge af de tabte skattesager i Østre Landsret indregnet den udskudte skatteforpligtelse, som 

følger af SKAT’s nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver. 

Da selskabets er underlagt indtægtsregulering, vil skatter blive opkrævet i takt med, at skatten bliver 

betalbar. Reguleringen til den udskudte skatteforpligtelse modsvares således af en tilsvarende opkrævnings-

ret på 47.682 t.kr. 

Der henvises til note 1 for nærmere omtale heraf. 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

3. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 1.082 1.082 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 18.278 17.851 

19.360 18.933 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen

Produktionsomkostninger 3.748 3.854 

Distributionsomkostninger 15.612 15.079

19.360 18.933 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

4. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 1.548 253 

Ændring af udskudt skat 47.682 (5.905)

Regulering vedrørende tidligere år (198) 0 

49.032 (5.652)
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

5. Forslag til resultatdisponering 

Overført til øvrige reserver 85 (26.846)

85 
# 

(26.846)

Erhvervede 

lignende 

rettigheder

t.kr.

6. Immaterielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 10.821 

Kostpris ultimo 10.821 

Af- og nedskrivninger primo (7.573)

Årets afskrivninger (1.082)

Af- og nedskrivninger ultimo (8.655)

Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.166 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produk-

tionsanlæg 

og maskiner

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver 

under 

udførelse

t.kr.

7. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 7.159 345.224 4.083 

Tilgange 0 13.800 15.844 

Afgange (65) 0 (13.800)

Kostpris ultimo 7.094 359.024 6.127 

Opskrivninger primo 0 105.515 0 

Opskrivninger ultimo 0 105.515 0 

Af- og nedskrivninger primo 0 (117.380) 0 

Årets afskrivninger 0 (18.278) 0 

Af- og nedskrivninger ultimo 0 (135.658) 0 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 7.094 328.881 6.127 
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Noter 

8. Periodeafgrænsningsposter 

Posten består af forudbetalte forsikringspræmier. 

9. Tidsmæssige forskelle 

2017 2016

t.kr. t.kr.

Opkrævningsret vedrørende udskudt skat 46.350 0 

46.350 0 

Opkrævningsretten vedrører den indregnede udskudte skatteforpligtelse af samme størrelse. Forfaldstids- 

tidspunktet er længere end et år. Det faktiske forfaldstidspunkt vil blive kendt i takt med, at skatten bliver 

betalbar. 

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.  

2017

t.kr.

2016

t.kr.

11. Udskudt skat 

Immaterielle anlægsaktiver 477 340 

Materielle anlægsaktiver 51.221 2.809 

Gældsforpligtelser (5.348) (4.481)

46.350 (1.332)

Bevægelser i året 

Primo (1.332)

Indregnet i resultatopgørelsen 47.682 

Ultimo  46.350 
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Noter 

12. Hensættelser til tidsmæssige forskelle  

2017 2016

t.kr. t.kr.

Tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende udskudt skat 0 1.332 

0 1.332 

Tilbagebetalingsforpligtelse vedrører den indregnede udskudte skatteaktiv af samme størrelse. Forfaldstids- 

tidspunktet er længere end et år. Det faktiske forfaldstidspunkt vil blive kendt i takt med, at skatten forfal-

der. 

13. Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 
Anden gæld under langfristede gældsforpligtigelser vedrører gældsbrev med Roskilde Kommune, som ejer 

Fors Holding A/S med 13.274 t.kr. 

14. Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører periodisering af opkrævede tilslutningsbidrag, som indtægtsføres i takt med afskrivningsho-

risonten på de tilhørende anlægsaktiver.  

Forfald inden 

for 12 

måneder

2017

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2017

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

15. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter i 

øvrigt 
614 338 16.140 13.503 

Gæld til 

virksomhedsdeltagere og 

ledelse 

7.837 5.101 5.437 0 

Periodeafgrænsningsposter 341 284 23.968 22.593 

8.792 5.723 45.545 36.096 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

16. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i tilgodehavender (7.512) 2.026 

Ændring i leverandørgæld mv. 3.009 4.483 

Andre ændringer (1.822) (2.227)

(6.325) 4.282 
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Noter 

17. 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.  

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

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

Roskilde Kommune, Roskilde 

Holbæk Kommune, Holbæk 

Lejre Kommune, Lejre 

20. Transaktioner med nærtstående parter 

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på normale 

markedsvilkår. Alle transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret er gennemført på normale mar-

kedsvilkår.

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). 

Ændringer i anvendt regnskabspraksis 
Selskabet har ændret regnskabspraksis vedrørende indregning af tidsmæssige forskelle, der opstår som følge 

af forskelle i mellem regnskabsmæssige indregning og reguleringsmæssig indregning af skatter. 

Fremover indregnes tidsmæssige forskelle vedrørende skatter som opkrævningsretter under tilgodehaven-

der eller som tilbagebetalingsforpligtelse under passiver. Regulering af opkrævningsret og tilbagebetalings-

forpligtelser indregnes under nettoomsætningen med modpost på opkrævningsretter under tilgodehavender 

eller tilbagebetalingsforpligtelse under passiver. Effekten på årets resultat og egenkapital er et plus på 47.682 

t.kr.  

Sammenligningstallene er ændret. Effekten sidste år er på (5.905) t.kr på årets resultatet og (1.332) t.kr på 

egenkapitalen.  

Herudover er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Ændringer i regnskabsmæssige skøn 
Der er ved regnskabsaflæggelsen foretaget en ændring af skøn for tidligere år vedrørende udskudt skatte-

forpligtelse. Der er i 2017 indregnet en regulering af den udskudte skatteforpligtelse på 48.676 t.kr. Effek-

ten på årets resultat og egenkapital er et minus på 48.676 t.kr 

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.  
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Anvendt regnskabspraksis 

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 samt udvikling i tidsmæssige forskelle 

indregnes i nettoomsætningen. Den reguleringsmæssige over- eller underdækning samt tidsmæssige for-

skelle 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.  

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.  
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Anvendt regnskabspraksis 

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.  

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.  
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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 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.  

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. 

Tidsmæssige forskelle 
Tidmæssige forskelle omfatter opkrævningsretten vedrørende indregnede udskudte skatteforpligtelser. Den 

indregnes med et beløb svarende til den forventede fremtidige opkrævning via taksterne, såfremt den 

udskudte skatteforpligtelse bliver betalbar. Opkrævningsretten 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 udskudte 

skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.  

Andre finansielle forpligtelser 

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

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i ef-

terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

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 nu-tidsværdi. 

Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og udgifter i 

forhold til foreløbigt indregnede beløb samt indtægtsrammer 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. 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. 

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 

01.01.2017 - 31.12.2017 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. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme 

for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017. 

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

gen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Holbæk, den 30.04.2018 

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 01.01.2017 - 

31.12.2017, 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 

finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Grundlag for konklusion 

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

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

vet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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 overensstem-

melse 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 besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 

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

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 fejlin-

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

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

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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• 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, do-

kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

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

sionshandlinger, 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 

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 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 begiven-

heder 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 no-

teoplysningerne, 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 30.04.2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne23309 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne10089 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål er at varetage varmeforsyningsaktivitet i henhold til den til enhver tid gældende lov-

givning 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 ad gangen i henhold til varmeforsyningsloven. 

Varmeforsyningsaktiviteterne udgør i hovedsagen følgende: 

• Produktion af fjernvarme på et naturgasfyret anlæg og et solfangeranlæg på 5,5 MW 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 sam-

arbejdsmodel 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 Fors Holding A/S. 

2017 har båret præg af, at vi har operationaliseret vores strategi som blev udarbejdet i 2016. Strategien 

bærer titlen ”Tænk nyt, tal klart, skab forandringer” – og er Fors A/S fælles fundament, som skal gøre 

os til ét selskab af gavn såvel som af navn.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. Tre af dem 

blev færdiggjort og sat i drift i 2017 – ”Klar profil”, ”Fors Akademiet” og ”Tavlemødekonceptet”. De har 

fælles sigte på at understøtte, at vi forfølger vores idegrundlag om at være den bedste leverandør af 

innovative og effektive forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

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

CSR-rapport, som findes på vores hjemmeside https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdo-

kumenter/CSR_2017.pdf. 

Årets resultat 0 t. kr., er som forventet og der er sket en afvikling af tidligere års overdækning. 
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Ledelsesberetning 

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 2018 et resultat som 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 

Det kræver et solidt fundament at skabe merværdi for ejere og kunder – nemlig dygtige og engagerede 

medarbejdere. I 2017 har vi således etableret ”Fors Akademiet”. Formålet med akademiet er at sikre en 

struktureret tilgang til kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere.  

Kampen om de fagligt dygtige medarbejdere er nemlig hård. Derfor er det vigtigt, at vi spotter udvik-

lingsmuligheder hos vores egne medarbejdere, da det er markant billigere at udvikle end at ansætte nye. 

Miljømæssige forhold 

Fors A/S har tilsluttet sig FN’s Global Compact for at signalere, at vi agerer i henhold til det internationale 

samfunds forventninger til bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. I Fors A/S ser vi denne forplig-

tigelse som en naturlig del af vores idégrundlag om at vi med kunden i centrum leverer miljørigtige og 

effektive løsninger inden for vand, varme, spildevand og affald. 

Fors A/S tilsluttede sig FN’s Global Compact i 2018, og nærværende publikations kapitel om ”Redegørelse 

for samfundsansvar” udgør derfor Fors A/S første COP-rapport såvel som Fors A/S’ lovpligtige redegørelse 

for samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen, jf. årsregnskabsloven §99a og §99b. 

Fors A/S er med til at skabe rammerne for, at vores mere end 190.000 kunder kan leve en normal 

hverdag. Langt de fleste af vores kræfter bruger vi derfor naturligt nok på at sikre kunderne en stabil 

forsyning med en høj forsyningssikkerhed nu og i fremtiden. På tværs af vores forsyningsarter har vi 

derfor i 2017 renoveret ledninger og anlæg for at sikre en fortsat stabil forsyning mange år frem i tiden. 
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Ledelsesberetning 

Kunder 

Fors ønsker, at vores 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 vores 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 2017 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse og påbegyndt etableringen af et 

korps af ”kundeambassadører” der skal give os et vigtigt indblik i, hvad kunderne forventer af os. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

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

toren. Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets ansvarlighedsrapport. 

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 2017 
Resultatopgøre lse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Nettoomsætning 1 20.778 20.570 

Produktionsomkostninger 2 (16.909) (16.514)

Bruttoresultat 3.869 4.056 

Distributionsomkostninger 2 (2.007) (1.181)

Administrationsomkostninger (1.647) (1.625)

Driftsresultat 215 1.250 

Andre finansielle indtægter 3 0 61 

Andre finansielle omkostninger 4 (510) (255)

Resultat før skat (295) 1.056 

Skat af årets resultat 5 295 (1.056)

Årets resultat 0 0 

Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 0 
### 

0 

0 
# 

0 
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Balance pr. 31.12.2017 
Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Grunde og bygninger 9.297 9.693 

Produktionsanlæg og maskiner 36.959 38.686 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 0 0 

Materielle anlægsaktiver 6 46.256 48.379 

Anlægsaktiver 46.256 48.379 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.698 6.931 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 86 346 

Andre tilgodehavender 1.294 841 

Periodeafgrænsningsposter 1.073 1.480 

Tilgodehavender 6.151 9.598 

Likvide beholdninger 21.967 20.889 

Omsætningsaktiver 28.118 30.487 

Aktiver 74.374 78.866 
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Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Virksomhedskapital 7 500 500 

Egenkapital 500 500 

Udskudt skat 8 1.120 1.562 

Hensættelser til tidsmæssige forskelle  9 30.166 26.565 

Hensatte forpligtelser 31.286 28.127 

Gæld til realkreditinstitutter 20.923 0 

Periodeafgrænsningsposter 870 905 

Langfristede gældsforpligtelser 10 21.793 905 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 10 756 35 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 0 22.000 

Reguleringsmæssige overdækninger 11 6.102 10.016 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.516 6.180 

Gæld til tilknyttede virksomheder 1.130 1.378 

Skyldig selskabsskat 0 344 

Anden gæld 4.661 3.991 

Periodeafgrænsningsposter 6.630 5.390 

Kortfristede gældsforpligtelser 20.795 49.334 

Gældsforpligtelser 42.588 50.239 

Passiver 74.374 78.866 

Eventualforpligtelser 13

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 14

Koncernforhold 15
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Egenkapitalopgørelse for 2017 
Egenkapita lopgørelse fo r 2017 

Virksom-

hedskapital

t.kr.

Egenkapital primo 500 

Egenkapital ultimo 500 
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Pengestrømsopgørelse for 2017 
Pengestrømsopgørelse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Driftsresultat 215 1.250 

Af- og nedskrivninger 2.930 2.888 

Regulering af over- og underdækning (313) 3.505 

Ændringer i arbejdskapital 12 55 2.959 

Pengestrømme vedrørende primær drift 2.887 10.602 

Modtagne finansielle indtægter 0 61 

Betalte finansielle omkostninger (510) (255)

Refunderet/(betalt) selskabsskat (492) (1.315)

Pengestrømme vedrørende drift 1.885 9.093 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (807) (27.109)

Salg af materielle anlægsaktiver 0 30 

Pengestrømme vedrørende investeringer (807) (27.079)

Optagelse af lån 22.000 3.610 

Pengestrømme vedrørende finansiering 22.000 3.610 

Ændring i likvider 23.078 (14.376)

Likvider primo (1.111) 13.265 

Likvider ultimo 21.967 (1.111)

Likvider ultimo sammensætter sig af: 

Likvide beholdninger 21.967 20.889 

Kortfristet gæld til banker  0 (22.000)

Likvider ultimo 21.967 (1.111)
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Noter 
Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

1. Nettoomsætning 

Fast afgift 3.746 3.492 

Variabel afgift 7.366 9.926 

Målerleje 446 445 

Elsalg 8.907 10.212 

Regulering af over- og underdækning 313 (3.505)

20.778 20.570 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 2.931 2.888 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0 (58)

2.931 2.830 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen

Distributionsomkostninger 0 0

Produktionsomkostninger 2.931 2.830 

2.931 2.830 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

3. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 0 61 

0 61 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

4. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 294 35 

Øvrige finansielle omkostninger 216 220 

510 255 
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

5. Skat af årets resultat 

Aktuel skat 0 344 

Ændring af udskudt skat (442) 712 

Regulering vedrørende tidligere år 147 0 

(295) 1.056 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produk-

tionsanlæg 

og maskiner

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver 

under 

udførelse

t.kr.

6. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 10.685 50.451 0 

Tilgange 0 808 808 

Afgange 0 0 (808)

Kostpris ultimo 10.685 51.259 0 

Af- og nedskrivninger primo (993) (11.765) 0 

Årets afskrivninger (395) (2.535) 0 

Af- og nedskrivninger ultimo (1.388) (14.300) 0 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 9.297 36.959 0 

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 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

8. Udskudt skat 

Immaterielle anlægsaktiver 4.649 1.590 

Materielle anlægsaktiver (3.389) (28)

Tilgodehavender (140) 0 

1.120 1.562 

Bevægelser i året 

Primo 1.562 

Indregnet i resultatopgørelsen (442)

Ultimo  1.120 

9. Hensættelser til tidsmæssige forskelle  

2017

kr.

Tidmæssige forskelle pr. 1. januar 2017 26.565 

Afskrivninger efter ÅRL (2.930)

Afskrivninger efter VFL 5.104 

Henlæggelser jf. varmeforsyningsloven 2.336 

Øvrige reguleringer (909) 3.601 

Tidmæssige forskelle pr. 31. december 2017 30.166 

Tidmæssige forskelle kan specificeres således: 

VFL ÅRL Forskelle

Værdi af materielle anlægsaktiver 19.861 45.352 25.491 

Henlæggelser (7.720) 0 7.720 

Egenkapital 0 (500) (500)

Øvrige 0 (2.545) (2.545)

Tidmæssige forskelle pr. 31. december 2017 30.166 
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Noter 

Forfald 

inden for 12 

måneder

2017

t.kr.

Forfald 

inden for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2017

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

10. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til realkreditinstitutter 721 0 20.923 17.196 

Periodeafgrænsningsposter 35 35 870 730 

756 35 21.793 17.926 

Hensættelser til tidsmæssige forskelle indeholder en restgæld på 24.750 t.kr, som forfalder efter 5 år. 

11. Reguleringsmæssige overdækninger 

Årets over-/underdækning 

2017

t.kr.

Årets resultat for årsreguleringer (313) 

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 2.930 

Afskrivninger indregnet i varmeprisen, jf. varmeforsyningsloven (5.104)

Henlæggelser jf. varmeforsyningsloven (2.336)

Øvrige reguleringer (debitorer, skat) 909

Årets underdækning (3.914) 

Overdækning primo 10.016 

Overdækning ultimo 6.102 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

12. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i tilgodehavender 3.446 (311)

Ændring i leverandørgæld mv. (3.492) 3.270 

Andre ændringer 101 0 

55 2.959 
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Noter 

13. Eventualforpligtelser 
Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med FORS Holding A/S som administrationsselskab. Selska-

bet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambe-

skattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties 

og udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforplig-

telse i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.  

14. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
Fors Holding A/S 

Roskilde Kommune 

Lejre Kommune  

Holbæk Kommune  

Transaktioner med nærtstående parter 

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på normale 

markedsvilkår. Alle transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret er gennemført på normale 

markedsvilkår.

15. 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 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 samt tidsmæssig forskydning indregnes 

i nettoomsætningen. Reguleringsmæssige over- eller underdækning samt tidsmæssige forskelle indregnes i 

balancen som henholdsvis gæld eller tilgodehavende. 

Der foretages ikke regulering for en eventuel over- eller underdækning under hensynstagen 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 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. 

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 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 

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 anskaf-

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

i brug. 

Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen. 
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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 30 år 

Produktionsanlæg og maskiner 5-30 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  3-5 år 

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. 

Nedskrivningstesten 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.  

Hensættelser til tidsmæssige forskelle 
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 forbrugerne 

i forhold til de regnskabsmæssige værdier i årsrapporten, som vil udlignes over tid. Der er tale om en perio-

deafgrænsningspost, som indregnes som sådan under henholdsvis tilgodehavender eller gældsforpligtelser. 

Årets regulering af tidsmæssige forskydning indregnes i nettoomsætningen. 

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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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 

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.  

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.  
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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 

01.01.2017 - 31.12.2017 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. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme 

for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017. 

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

ningen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Holbæk, den 30.04.2018 

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 01.01.2017 - 

31.12.2017, 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 

finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Grundlag for konklusion 

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

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

vet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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 overensstem-

melse 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 besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 

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

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 fejlin-

formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

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

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

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

opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 

forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne 

træffer på grundlag af 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, do-

kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

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

sionshandlinger, 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 

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 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 begiven-

heder 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 no-

teoplysningerne, 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 

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 herudover 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 30.04.2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne23309 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne10089 
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Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål er at varetage varmeforsyningsaktivitet i henhold til den til enhver tid gældende lov-

givning 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 ad 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 sel-

skabet. 

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 sam-

arbejdsmodel 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 Fors Holding A/S. 

2017 har båret præg af, at vi har operationaliseret vores strategi som blev udarbejdet i 2016. Strategien 

bærer titlen ”Tænk nyt, tal klart, skab forandringer” – og er Fors A/S fælles fundament, som skal gøre 

os til ét selskab af gavn såvel som af navn.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. Tre af dem 

blev færdiggjort og sat i drift i 2017 – ”Klar profil”, ”Fors Akademiet” og ”Tavlemødekonceptet”. De har 

fælles sigte på at understøtte, at vi forfølger vores idegrundlag om at være den bedste leverandør af 

innovative og effektive forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

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

CSR-rapport, som findes på vores hjemmeside https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdo-

kumenter/CSR_2017.pdf. 

Årets resultat 0 t.kr. anses for tilfredsstillende og som forventet. 
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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 2018 et resultat på niveau med 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. Finansiering af investeringer sker med 25-årige lån, som 

er fastforrentet. 

Videnressourcer 

Det kræver et solidt fundament at skabe merværdi for ejere og kunder – nemlig dygtige og engagerede 

medarbejdere. I 2017 har vi således etableret ”Fors Akademiet”. Formålet med akademiet er at sikre en 

struktureret tilgang til kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere.  

Kampen om de fagligt dygtige medarbejdere er nemlig hård. Derfor er det vigtigt, at vi spotter udvik-

lingsmuligheder hos vores egne medarbejdere, da det er markant billigere at udvikle end at ansætte nye. 

Miljømæssige forhold 

Fors A/S har tilsluttet sig FN’s Global Compact for at signalere, at vi agerer i henhold til det internationale 

samfunds forventninger til bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. I Fors A/S ser vi denne forplig-

tigelse som en naturlig del af vores idégrundlag om at vi med kunden i centrum leverer miljørigtige og 

effektive løsninger inden for vand, varme, spildevand og affald. 

Fors A/S tilsluttede sig FN’s Global Compact i 2018, og nærværende publikations kapitel om ”Redegørelse 

for samfundsansvar” udgør derfor Fors A/S første COP-rapport såvel som Fors A/S’ lovpligtige redegørelse 

for samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen, jf. årsregnskabsloven §99a og §99b. 

Fors A/S er med til at skabe rammerne for, at vores mere end 190.000 kunder kan leve en normal hverdag. 

Langt de fleste af vores kræfter bruger vi derfor naturligt nok på at sikre kunderne en stabil forsyning 

med en høj forsyningssikkerhed nu og i fremtiden. På tværs af vores forsyningsarter har vi derfor i 2017 

renoveret ledninger og anlæg for at sikre en fortsat stabil forsyning mange år frem i tiden. 
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Kunder 

Fors A/S ønsker, at vores 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 vores 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 2017 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse og påbegyndt etableringen af et korps 

af ”kundeambassadører” der skal give os et vigtigt indblik i, hvad kunderne forventer af os. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Selskabet samarbejder med branchen, leverandører og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling i 

sektoren. Fors A/S indsats i forhold til forskning og udvikling er beskrevet i selskabets ansvarligheds-

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 2017 
Resultatopgøre lse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Nettoomsætning 1 6.981 6.583 

Produktionsomkostninger 2 (4.444) (4.288)

Bruttoresultat 2.537 2.295 

Administrationsomkostninger 2 (1.673) (1.490)

Andre driftsomkostninger (129) (44)

Driftsresultat 735 761 

Andre finansielle indtægter 3 0 3 

Andre finansielle omkostninger 4 (735) (764)

Årets resultat 0 0 

Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 0 
### 

0 

0 
# 

0 
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Balance pr. 31.12.2017 
Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Grunde og bygninger 4.490 4.743 

Produktionsanlæg og maskiner 22.558 24.073 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 407 464 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 60 3 

Materielle anlægsaktiver 5 27.515 29.283 

Anlægsaktiver 27.515 29.283 

Fremstillede varer og handelsvarer 17 38 

Varebeholdninger 17 38 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.143 3.051 

Andre tilgodehavender 189 0 

Periodeafgrænsningsposter 47 31 

Tilgodehavender 3.379 3.082 

Likvide beholdninger 1.369 1.927 

Omsætningsaktiver 4.765 5.047 

Aktiver 32.280 34.330 
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Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Virksomhedskapital 500 500 

Egenkapital 500 500 

Hensættelser til tidsmæssige forskelle  6 9.530 10.263 

Hensatte forpligtelser 9.530 10.263 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 17.350 18.357 

Periodeafgrænsningsposter 29 30 

Langfristede gældsforpligtelser 7 17.379 18.387 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 7 1.008 1.008 

Reguleringsmæssige overdækninger 263 592 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 491 1.098 

Gæld til tilknyttede virksomheder 566 281 

Anden gæld 115 65 

Periodeafgrænsningsposter 2.428 2.136 

Kortfristede gældsforpligtelser 4.871 5.180 

Gældsforpligtelser 22.250 23.567 

Passiver 32.280 34.330 

Eventualforpligtelser 9

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 10

Koncernforhold 11
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Egenkapitalopgørelse for 2017 
Egenkapita lopgørelse fo r 2017 

Virksom-

hedskapital

t.kr.

Egenkapital primo 500 

Egenkapital ultimo 500 
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Pengestrømsopgørelse for 2017 
Pengestrømsopgørelse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Driftsresultat 735 761 

Af- og nedskrivninger 1.825 1.839 

Regulering af over- og underdækning (1.062) (863)

Ændringer i arbejdskapital 8 (257) 21 

Pengestrømme vedrørende primær drift 1.241 1.758 

Modtagne finansielle indtægter 0 3 

Betalte finansielle omkostninger (735) (764)

Pengestrømme vedrørende drift 506 997 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (57) (3)

Salg af finansielle anlægsaktiver 0 22 

Pengestrømme vedrørende investeringer (57) 19 

Afdrag på lån mv. (1.007) (1.006)

Pengestrømme vedrørende finansiering (1.007) (1.006)

Ændring i likvider (558) 10 

Likvider primo 1.927 1.917 

Likvider ultimo 1.369 1.927 
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Noter 
Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

1. Nettoomsætning 

Faste bidrag 1.657 1.632 

Variable bidrag 4.070 3.895 

Målerleje 191 193 

Øvrig indtægt 1 0 

Regulering af over- og underdækning 1.062 863 

6.981 6.583 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 1.825 1.863 

1.825 1.863 

2016

t.kr.

2015

t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen

Distributionsomkostninger 617 655

Produktionsomkostninger 1.208 1.208 

1.825 1.863 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

3. Andre finansielle indtægter 

Renteindtægter i øvrigt 0 3 

0 3 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

4. Andre finansielle omkostninger 

Renteomkostninger i øvrigt 551 570 

Øvrige finansielle omkostninger 184 194 

735 764 
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Noter 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produk-

tionsanlæg 

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 32.281 652 3 

Overførsler 0 0 55 0 

Tilgange 0 0 0 57 

Afgange 0 0 (55) 0 

Kostpris ultimo 5.734 32.281 652 60 

Af- og nedskrivninger primo (991) (8.208) (188) 0 

Årets afskrivninger (253) (1.515) (57) 0 

Af- og nedskrivninger 

ultimo 
(1.244) (9.723) (245) 0 

Regnskabsmæssig værdi 

ultimo 
4.490 22.558 407 60 

6. Hensættelser til tidsmæssige forskelle  
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 

2017

t.kr.

Årets resultat for årsreguleringer (1.062)

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger 1.825 

Tilbageførsel af øvrige reguleringer (501) 

Afskrivninger indregnet i varmeprisen, jf. varmeforsyningsloven (991)

Henlæggelser jf. varmeforsyningsloven 400

Årets underdækning (329)

Overdækning primo  592

Overdækning ultimo 263 
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Noter 

Tidmæssige forskelle mellem ÅRL og VFL 

2017

t.kr.

Tidmæssige forskelle pr. 1. januar 2017 10.263 

Afskrivninger efter ÅRL (1.825)

Øvrige reguleringer (skat og tab på debitorer) 501 

Afskrivninger efter VFL 991 

Henlæggelser jf. varmeforsyningsloven (400) 

Tidmæssige forskelle pr. 31. januar 2017 9.530 

Tidsmæssige forskelle kan specificeres således: 

VFL ÅRL Forskelle

Værdi af materielle anlægsaktiver 17.487 27.484 9.997 

Henlæggelser (300) 0 300 

Øvrige 0 (267) (267)

Egenkapital 0 (500) (500)

Tidmæssige forskelle pr. 31. december 2017 9.530 

Forfald 

inden for 12 

måneder

2017

t.kr.

Forfald 

inden for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2017

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

7. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter i 

øvrigt 
1.006 1.006 17.350 13.327 

Periodeafgrænsningsposter 2 2 29 29 

1.008 1.008 17.379 13.356 

Hensættelse til tidsmæssige forskelle indeholder en restgæld på 7.550 t.kr, som forfalder efter 5 år. 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

8. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i varebeholdninger 21 19 

Ændring i tilgodehavender (297) (95)

Ændring i leverandørgæld mv. 19 97 

(257) 21 
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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 sambeskat-

tede 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.  

10. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
Fors Holding A/S 

Roskilde Kommune 

Lejre Kommune 

Holbæk Kommune 

Transaktioner med nærtstående parter 

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på normale 

markedsvilkår. Alle transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret er gennemført på normale 

markedsvilkår

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 samt tidsmæssige forskydninger indreg-

nes i nettoomsætningen. Den reguleringsmæssige over- eller underdækning samt tidsmæssige forskelle ind-

regnes i balancen som henholdsvis gæld eller tilgodehavende. 

Der foretages ikke regulering for en eventuel over- eller underdækning under hensynstagen 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 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 

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 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. 
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Anvendt regnskabspraksis 

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. 

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.  

Hensættelser til tidsmæssige forskelle 

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 forbrugerne 

i forhold til de regnskabsmæssige værdier i årsrapporten, som vil udlignes over tid. Der er tale om en perio-

deafgrænsningspost, som indregnes som sådan under henholdsvis tilgodehavender eller gældsforpligtelser. 

Årets regulering af tidsmæssige forskydning indregnes i nettoomsætningen. 

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. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i 

efterfølgende 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 

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.  
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Ledelsespåtegning 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2017 

- 31.12.2017 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. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017. 

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

omhandler.  

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Roskilde, den 30.04.2018 

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 01.01.2017 - 31.12.2017, 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. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 

01.01.2017 - 31.12.2017 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

Vi henleder opmærksomheden på note 6 i årsregnskabet, hvor det fremgår, at kommende afgørelse af sag 

om forrentning af indskudskapital ved Energitilsynet kan få væsentlig indvirkning på værdiansættelsen af 

selskabets finansielle anlægsaktiv og kan påvirke størrelsen af den regnskabsmæssige egenkapital. Vores 

konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold. 

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 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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: 

• 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. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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.  

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 30.04.2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33963556 

Mogens Michael Henriksen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne23309 

Erik Lynge Skovgaard Jensen 

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne10089 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2015

t.kr.

2014

t.kr.

2013

t.kr.

Hoved- og nøgletal 

Hovedtal 

Nettoomsætning 255.891 255.391 240.697 239.072 239.565 

Bruttoresultat 55.539 51.359 46.019 46.063 29.139 

Driftsresultat 4.183 2.691 825 6.589 (10.773)

Resultat af finansielle poster (2.858) (2.267) (1.927) (2.142) (1.328)

Årets resultat 0 0 0 0 (8.550)

Samlede aktiver 980.213 932.966 920.712 927.923 561.017 

Investeringer i materielle 

anlægsaktiver 
135.081 66.246 38.371 48.708 58.222 

Egenkapital 314.395 314.395 314.395 314.395 418.793 

Nøgletal 

Bruttomargin (%) 21,7 20,1 19,1 19,3 12,2 

Nettomargin (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 (3,6)

Egenkapitalens forrentning 

(%) 0,0 0,0 0,0 0,0 (2,0)

Soliditetsgrad (%) 32,1 33,7 34,1 33,9 74,6 

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 spidsbe-

lastning 

• 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 ARGO i Roskilde. 

Fors 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 Fors Holding A/S. 

2017 har båret præg af, at vi har operationaliseret vores strategi som blev udarbejdet i 2016. Strategien 

bærer titlen ”Tænk nyt, tal klart, skab forandringer” – og er Fors A/S fælles fundament, som skal gøre os til 

ét selskab af gavn såvel som af navn.  

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igangsættes løbende frem mod 2020. Tre af dem blev 

færdiggjort og sat i drift i 2017 – ”Klar profil”, ”Fors Akademiet” og ”Tavlemødekonceptet”. De har fælles 

sigte på at understøtte, at vi forfølger vores idegrundlag om at være den bedste leverandør af innovative og 

effektive forsyningsløsninger til gavn for kunder og miljø. 

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

rapport, som findes på vores hjemmeside https://www.fors.dk/images/materialer/virksomhedsdokumen-

ter/CSR_2017.pdf. 
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Ledelsesberetning 

Årets resultat 0 t.kr. er som forventet. 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Selskabet har indregnet en forretningsret svarende til den ansøgte indskudskapital. Den indregnede værdi 

er afhængig af at muligheden for indregning af forrentning opretholdes i varmeforsyningsloven. Energitilsynet 

er ved at færdigbehandle ansøgning om forrentning for tidligere år og har i denne forbindelse stillet en række 

spørgsmål til opgørelsen af den opgjorte indskudskapital, som er ved at blive afklaret. Afhængigt af Energi-

tilsynets endelige godkendelse af størrelsen af indskudskapitalen, der forventes at foreligge i 2018, vil der 

kunne komme reguleringer til den indregnede værdi af forrentningsretten, hvilket også vil påvirke størrelsen 

af den regnskabsmæssige egenkapital.  

Usænvanlige forhold 

Virksomhedens drift er i regnskabsåret ikke påvirket af usædvanlige forhold. 

Forventet udvikling 

Selskabet forventer i 2018 et resultat på niveau med 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. Finansiering af investeringer sker med 25-årige lån, hvor 

størstedelen er fastforrentet. Herudover er der etableret en driftskredit. 

Videnressourcer 

Det kræver et solidt fundament at skabe merværdi for ejere og kunder – nemlig dygtige og engagerede 

medarbejdere. I 2017 har vi således etableret ”Fors Akademiet”. Formålet med akademiet er at sikre en 

struktureret tilgang til kompetenceudviklingen af ledere og medarbejdere.  

Kampen om de fagligt dygtige medarbejdere er nemlig hård. Derfor er det vigtigt, at vi spotter udviklings-

muligheder hos vores egne medarbejdere, da det er markant billigere at udvikle end at ansætte nye. 

Miljømæssige forhold 

Fors A/S har tilsluttet sig FN’s Global Compact for at signalere, at vi agerer i henhold til det internationale 

samfunds forventninger til bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd. I Fors A/S ser vi denne forpligtigelse 

som en naturlig del af vores idégrundlag om at vi med kunden i centrum leverer miljørigtige og effektive 

løsninger inden for vand, varme, spildevand og affald. 
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Ledelsesberetning 

Fors A/S tilsluttede sig FN’s Global Compact i 2018, og nærværende publikations kapitel om ”Redegørelse 

for samfundsansvar” udgør derfor Fors A/S første COP-rapport såvel som Fors A/S’ lovpligtige redegørelse 

for samfundsansvar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen, jf. årsregnskabsloven §99a og §99b. 

Fors A/S er med til at skabe rammerne for, at vores mere end 190.000 kunder kan leve en normal hverdag. 

Langt de fleste af vores kræfter bruger vi derfor naturligt nok på at sikre kunderne en stabil forsyning med 

en høj forsyningssikkerhed nu og i fremtiden. På tværs af vores forsyningsarter har vi derfor i 2017 renoveret 

ledninger og anlæg for at sikre en fortsat stabil forsyning mange år frem i tiden.  

Fors 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 vores 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 vores 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 2017 gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse og påbegyndt etableringen af et korps af 

”kundeambassadører” der skal give os et vigtigt indblik i, hvad kunderne forventer af os. 

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 ansvarlighedsrapport. 

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 2017 
Resultatopgøre lse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Nettoomsætning 1 255.891 255.391 

Produktionsomkostninger (200.352) (204.032)

Bruttoresultat 55.539 51.359 

Distributionsomkostninger 2 (39.523) (36.258)

Administrationsomkostninger (11.833) (12.410)

Driftsresultat 4.183 2.691 

Andre finansielle indtægter 14 0 

Andre finansielle omkostninger (2.872) (2.267)

Resultat før skat 1.325 424 

Skat af årets resultat 3 (1.325) (424)

Årets resultat 4 0 0 
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Balance pr. 31.12.2017 
Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Grunde og bygninger 8.051 11.127 

Produktionsanlæg og maskiner 619.871 578.280 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 6.877 15.842 

Materielle anlægsaktiver 5 634.799 605.249 

Andre værdipapirer og kapitalandele 313.892 313.892 

Finansielle anlægsaktiver 6 313.892 313.892 

Anlægsaktiver 948.691 919.141 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.052 4.735 

Andre tilgodehavender 13.307 8.901 

Tilgodehavende selskabsskat 7 5.849 167 

Periodeafgrænsningsposter 8 80 22 

Tilgodehavender 28.288 13.825 

Likvide beholdninger 3.234 0 

Omsætningsaktiver 31.522 13.825 

Aktiver 980.213 932.966 
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Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Virksomhedskapital 9 50.000 50.000 

Øvrige lovpligtige reserver 264.395 264.395 

Egenkapital 314.395 314.395 

Udskudt skat 10 14.661 5.569 

Hensættelser til tidsmæssige forskelle  11 401.838 423.456 

Hensatte forpligtelser 416.499 429.025 

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt 129.836 95.369 

Periodeafgrænsningsposter 12 34.157 29.880 

Langfristede gældsforpligtelser 13 163.993 125.249 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 13 6.238 4.647 

Bankgæld 31.003 300 

Reguleringsmæssige overdækninger 5.401 1.135 

Modtagne forudbetalinger fra kunder 14 1.702 1.065 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 17.169 43.347 

Gæld til tilknyttede virksomheder 2.151 9.582 

Anden gæld 21.651 4.221 

Periodeafgrænsningsposter 15 11 0 

Kortfristede gældsforpligtelser 85.326 64.297 

Gældsforpligtelser 249.319 189.546 

Passiver 980.213 932.966 

Eventualforpligtelser 17

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 19

Transaktioner med nærtstående parter 20

Koncernforhold 21
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Egenkapitalopgørelse for 2017 
Egenkapita lopgørelse fo r 2017 

Virksom-

hedskapital

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 26, Bilag 13: Bilag 26.13 - Fors Varme Roskilde 2017 1.0.pdf



Fors Varme Roskilde A/S 14

Pengestrømsopgørelse for 2017 
Pengestrømsopgørelse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Driftsresultat 4.183 2.691 

Af- og nedskrivninger 30.581 27.747 

Regulering af over- og underdækning (17.694) (18.909)

Ændringer i arbejdskapital 16 (17.445) 9.015 

Pengestrømme vedrørende primær drift (375) 20.544 

Modtagne finansielle indtægter 14 0 

Betalte finansielle omkostninger (2.872) (2.267)

Refunderet/(betalt) selskabsskat 1.918 (2.121)

Pengestrømme vedrørende drift (1.315) 16.156 

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (63.058) (66.246)

Salg af materielle anlægsaktiver 2.200 0 

Modtagne tilslutningsbidrag 5.825 0 

Pengestrømme vedrørende investeringer (55.033) (66.246)

Optagelse af lån 80.000 26.933 

Afdrag på lån mv. (20.118) (4.647)

Pengestrømme vedrørende finansiering 59.882 22.286 

Ændring i likvider 3.534 (27.804)

Likvider primo (300) 27.504 

Likvider ultimo 3.234 (300)

Likvider ultimo sammensætter sig af: 

Likvide beholdninger 3.234 0 

Kortfristet gæld til banker  0 (300)

Likvider ultimo 3.234 (300)
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Noter 
Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

1. Nettoomsætning 

Faste bidrag 50.893 46.343 

Variabel bidrag 181.573 183.627 

Øvrig indtægt 5.731 6.512 

Regulering af over- og underdækning 17.694 18.909 

255.891 255.391 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

2. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 30.581 27.747 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 727 0 

31.308 27.747 

2016 2015

t.kr. t.kr.

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen

Produktionsomkostninger 31.308 27.747

31.308 27.747 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

3. Skat af årets resultat 

Aktuel skat (5.849) (167)

Ændring af udskudt skat 9.092 591 

Regulering vedrørende tidligere år (1.918) 0 

1.325 424 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

4. Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat 0 0 

0 0 
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Noter 

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produk-

tionsanlæg 

og maskiner

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver 

under 

udførelse

t.kr.

5. Materielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 12.154 737.150 15.842 

Tilgange 0 72.023 63.058 

Afgange (3.015) 0 (72.023)

Kostpris ultimo 9.139 809.173 6.877 

Af- og nedskrivninger primo (1.027) (158.870) 0 

Årets afskrivninger (149) (30.432) 0 

Tilbageførsel ved afgange 88 0 0 

Af- og nedskrivninger ultimo (1.088) (189.302) 0 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 8.051 619.871 6.877 

Andre 

værdi-

papirer og 

kapital-

andele

t.kr.

6. Finansielle anlægsaktiver 

Kostpris primo 313.892 

Kostpris ultimo 313.892 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 313.892 

Selskabet har indregnet en forretningsret svarende til den ansøgte indskudskapital. Den indregnede værdi 

er afhængig af at muligheden for indregning af forrentning opretholdes i varmeforsyningsloven. Energitilsynet 

er ved at færdigbehandle ansøgning om forrentning for tidligere år og har i denne forbindelse stillet en række 

spørgsmål til opgørelsen af den opgjorte indskudskapital, som er ved at blive afklaret. Afhængigt af Energi-

tilsynets endelige godkendelse af størrelsen af indskudskapitalen, der forventes at foreligge i 2018, vil der 

kunne komme reguleringer til den indregnede værdi af forrentningsretten, hvilket også vil påvirke størrelsen 

af den regnskabsmæssige egenkapital.  

7. Tilgodehavende selskabsskat 

Posten indeholder sambeskatningsbidrag.  
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Noter 

8. Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører diverse periodeafgrænsningsposter. 

Antal

Pålydende 

værdi

t.kr.

Nominel

værdi

t.kr.

9. Virksomhedskapital 

Ordinære aktier 50.000 1000 50.000 

50.000 50.000 

Der har ikke været ændringer i selskabets virksomhedskapital siden selskabets stiftelse.  

2017

t.kr.

2016

t.kr.

10. Udskudt skat 

Materielle anlægsaktiver 22.473 13.543 

Gældsforpligtelser (7.812) (7.974)

14.661 5.569 

Bevægelser i året 

Primo 5.569 

Indregnet i resultatopgørelsen 9.092 

Ultimo  14.661 

Punkt 26, Bilag 13: Bilag 26.13 - Fors Varme Roskilde 2017 1.0.pdf



Fors Varme Roskilde A/S 18 

Noter 

11. Hensættelser til tidsmæssige forskelle  
Saldoen for tidsmæssige hensættelser og reguleringsmæssige overdækninger består af dels overdækning for 

årets samt tidsmæssige forskydninger mellem indregning efter varmeforsyningsloven og årsregnskabsloven 

og kan specificeres således: 

Overdækning efter VFL 

2017

t.kr.

Årets resultat for årsreguleringer (17.694)

Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger m.v. 31.308 

Tilbageførsel af indregnet skat og betalt skat 3.410

Tilbageførsel af øvrige reguleringer, tab på debitorer m.m. (482)

Afskrivninger indregnet i varmeprisen, jf. varmeforsyningsloven (12.276)

Årets overdækning 4.266

Overdækning primo 1.135 

Overdækning ultimo 5.401

Tidmæssige forskelle mellem ÅRL og VFL 

Tidmæssige forskelle pr. 1. januar 2017 424.591

Afskrivninger efter ÅRL (31.308)

Øvrige reguleringer (skat og tab på debitorer) 2.585 

Afskrivninger efter VFL 12.276

Årets overdækning 4.265

Tidmæssige forskelle pr. 31. januar 2017 407.239 

Tidsmæssige forskelle kan specificeres således: 

VFL ÅRL Forskelle

Værdi af materielle anlægsaktiver 192.850 599.290 406.440 

Henlæggelser (3.500) 0 3.500 

Øvrige 0 (7.602) (7.602)

Egenkapital 0 (500) (500)

Overdækning (5.401) 0 5.401

Tidmæssige forskelle pr. 31. december 2017 407.239 

Heraf udgør kortfristet del 5.401 

Heraf udgør langfristet del 401.838 
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Noter 

12. Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører periodisering af opkrævede tilslutningsbidrag, som indtægtsføres i takt med afskrivningsho-

risonten på de tilhørende anlægsaktiver.  

Forfald inden 

for 12 

måneder

2017

t.kr.

Forfald inden 

for 12 

måneder

2016

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2017

t.kr.

Restgæld 

efter 5 år

t.kr.

13. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til kreditinstitutter i 

øvrigt 
4.884 3.487 129.836 109.163 

Periodeafgrænsningsposter 1.354 1.160 34.157 17.078 

6.238 4.647 163.993 126.241 

Hensættelser til tidsmæssige forskelle indeholder ca. 250.000 t.kr, som forfalder efter 5 år. 

14. Modtagne forudbetalinger fra kunder 

Vedrører tilbagebetaling af årsafregning.  

15. Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører diverse periodeafgræsningsposter.  

2017

t.kr.

2016

t.kr.

16. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i tilgodehavender (8.780) (1.259)

Ændring i leverandørgæld mv. (8.100) 10.274 

Andre ændringer (565) 0 

(17.445) 9.015 

17. 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.  
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Noter 

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

19. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse 
FORS Holding A/S, Roskilde. 

Roskilde Kommune, Roskilde 

Holbæk Kommune, Holbæk 

Lejre Kommune, Lejre 

20. Transaktioner med nærtstående parter 

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på normale 

markedsvilkår. Alle transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret er gennemført på normale mar-

kedsvilkår.

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 samt tidsmæssige forskydning indregnes 

i nettoomsætningen. Reguleringsmæssige 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 samt tidsmæssige forskelle som følge heraf er in-

deholdt i selskabets egenkapital.  

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 

Hensættelser til tidsmæssige forskelle 
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. 

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.  
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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 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. 
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Revisionsrapport til 
årsrapporten for 2017

30. april 2018

Fors Holding A/S

• Fors Koncernen

• Fors Holding A/S og datterselskaber

Udeståender:

• Afslutning af revisionen. (nu – 30. april)

• Gennemgang af ledelsesberetninger 
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Indledning og opsummering

Vi har afsluttet revisionen af koncern- og årsregnskaberne for 2017 og har opsummeret 
vores observationer i denne revisionsrapport

Vi fremlægger vores revisionsrapport side 32-48 for bestyrelsen. Vi gør opmærksom på følgende hovedbudskaber 
i rapporten:

Kvalitet i revisionen er vores 
førsteprioritet. Vi planlægger og 
udfører vores revision for at sikre, at vi 
har fokus på de mest væsentlige og 
risikofyldte forretningsområder og 
administrative funktioner, der har 
betydning for koncernregnskabet og 
årsregnskaberne.

Vi har udfordret de vurderinger og 
ledelsesmæssige skøn der er foretaget i 
forbindelse med udarbejdelse af 
koncernregnskabet og 
årsregnskaberne.

Vi har drøftet revisionsstrategien med 
koncernens daglige ledelse på møder i 
efteråret og vi har ikke identificeret 
observationer, som vil medføre 
væsentlige ændringer heri.

Årets resultat før skat i 2017 i Fors 
forsyning Holding udgør et overskud på 
15.873 t.kr.  (koncern og moder). Se 
side 39 for resultater i koncernen.

Reguleringsmæssige 
over-og 
underdækninger 
(varme)
Vi har gennemgået 
koncernens indregning 
af reguleringsmæssige 
over- og 
underdækninger for 
aktiviteter omfattet af 
varmeforsyningsloven.  

Interne 
forretningsgange
Efter gennemførelsen af 
statusrevisionen 
fastholder vi vores 
vurdering af 
koncernens interne 
kontrolmiljø, og 
henviser til 
management letter 
udarbejdet i efteråret 
2017.

Samhandel
Vi har gennemgået, 
fordelingen af 
omkostninger fra Fors 
A/S til resten af 
koncernen. Modellen er  
i al væsentlighed 
uændret i forhold til 
2016. Vores revision 
har ikke givet anledning 
til bemærkninger.

Reguleringsmæssige over-
og underdækninger (vand –
og spildevand)
Over-og underdækninger i 
vand- og 
spildevandselskaberne er 
opgjort under hensyntagen til 
ny regulering. Der er væsentlig 
usikkerhed vedrørende 
underdækninger fra øgede 
ikke-påvirkelige omkostninger
og kan medfører en likviditets-
mæssig påvirkning.

Indregning af udskudt 
skatteforpligtelse og 
tilhørende opkrævningsret
Vi har gennemgået 
indregningen af den udskudte 
skatteforpligtelse i henhold til 
SKAT’s afgørelse og de i 
afsagte domme i Østre 
Landsret for de vand- og 
spildevandsselskaber der er 
omfattet af skattesagerne. 
Hertil har vi kontrolleret 
korrekt regnskabsmæssig 
håndtering af tilhørende 
opkrævningsret.

Anlægsaktiver
Vi har gennemgået, 
koncernens 
anlægsprojekter. I den 
forbindelse har vi testet 
aktiveringen af 
omkostninger, herunder 
interne og eksterne. Dertil 
har vi gennemgået 
relevante kontroller og 
efterprøvet afgangsførte 
projekter, uden 
bemærkninger.

Punkt 27, Bilag 1: Bilag 27.1 - Revision rapportering 2017 for Fors koncernen
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Konklusion og 
rapportering

Dashboardets indhold

Vi fremlægger observationerne fra vores revision og andre områder

Revisionens formål og omfang, herunder ansvarsfordeling

Vores rapportering er tilpasset jer, fremtids- og risikoorienteret samt drevet af dyb indsigt. Vi mener, at løbende kommunikation og en centralt 
styret revision med en ensartet leverancemodel sikrer den højeste kvalitet i revisionen. 

Udførelse og 
vurdering

Forståelse og 
planlægning

Betydelige risici 

og fokusområder

Ledelsens 

påtegninger

Konklusion på 

vores revision

Opsummering af 

betydelige forhold 

vedr. revisionen

Underskriftsside
Regnskabsudarbej

delsesprocessen

Revision af 

moderselskabet

Væsentlige 

forhold i året
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Gå tilbage til dashboard

Gå tilbage til foregående side

Siden har interaktivt indhold – klik på ikonet for at gå
videre

Klik for at få nærmere oplysninger

Bemærkning/citat fra koncernen

Ingen observationer

Observationer

Væsentlige observationer med anbefalinger der kræver 
umiddelbart handling

Observationer med anbefalinger

Ingen observationer eller betydelige forhold, som efter 
vores vurdering er relevante for bestyrelsen

Grad af forsigtighed eller optimisme i ledelsens vurdering 
af regnskabsmæssig skøn indeværende år

Grad af forsigtighed eller optimisme i ledelsens vurdering 
af regnskabsmæssig skøn sidste år

Symboler

Symbolforklaring

Punkt 27, Bilag 1: Bilag 27.1 - Revision rapportering 2017 for Fors koncernen
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Konklusion på vores revision

Vi afgiver revisionspåtegninger uden forbehold, med fremhævelser, men uden andre 
rapporteringsforpligtelser

Konklusion

Koncern- og årsregnskabet for Fors Holding A/S udviser 
følgende:

Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte
koncernregnskab og årsregnskaber for 2017.

Hvis ledelsen godkender koncernregnskabet og 
årsrapporterne i den foreliggende form, vil vi forsyne dem
med revisionspåtegninger uden forbehold, men med 
fremhævelser i visse selskaber, men uden andre 
rapporteringsforpligtelser, der henvises til side 37.

Vi har derudover gennemlæst ledelsesberetningerne for at 
påse, at informationerne i ledelsesberetningerne er i
overensstemmelse med årsregnskaberne og de 
informationer, som vi i øvrigt er blevet bekendt med i
forbindelse med vores revision.Vi vil udstede en særskilt
udtalelse om, at ledelsesberetningerne er i
overensstemmelse med årsregnskaberne.

Going concern

Ledelsen har aflagt årsregnskabet med fortsat drift for 
øje.

Baseret på vores revision er vi enige i ledelsens 
vurdering.

Vi har afsluttet vores revision af 
koncernregnskabet og årsregnskaberne 
for 2017, som ledelsen har udarbejdet, 
og afgiver en revisionspåtegning uden 
forbehold, men med fremhævelser i 
visse selskaber, men uden andre 
rapporteringsforpligtelser.

I vores ”protokol” af 
13. januar 2016 er revisionens formål, 
omfang og udførelse, revisors 
rapportering samt ansvarsfordelingen 
mellem ledelsen og revisor beskrevet. Vi 
skal henvise hertil.

Vi har forespurgt ledelsen om eventuelle 
begivenheder indtruffet efter 
balancedagen samt læst den interne 
rapportering pr. 28. februar 2018.
Vi har intet at rapportere.

Alle fejl fundet i forbindelse med 
revisionen er rettet.

I henhold til dansk lovgivning kan vi 
erklære, at vi opfylder lovgivningens 
krav til uafhængighed, og at vi under 
vores revision har modtaget alle de 
oplysninger, vi har anmodet om.

Ikke-korrigerede fejl

Alle fejl fundet i forbindelse med revisionen er rettet.

Kontrol af ledelsens pligter

Vi har foretaget kontrol af, at ledelsen overholder de 
pligter, som den ifølge selskabslovgivningen er pålagt 
med hensyn til at oprette og føre fortegnelser.

Vi har læst bestyrelsernes forhandlingsprotokoller frem 
til mødet den 11. december 2017.

Endvidere har vi påset, at selskaberne på alle 
væsentlige områder overholder bogføringsloven.

t.kr.

Koncern Moderselskab

2017 2016 2017 2016

Nettoomsætning 1.314.133 633.192 0 0

Resultat 15.873 (49.991) 15.873 (49.991)

Aktiver 6.761.791 6.050.778 4.438.419 4.431.241

Egenkapital 4.438.128 4.427.639 4.438.128 4.427.639

Punkt 27, Bilag 1: Bilag 27.1 - Revision rapportering 2017 for Fors koncernen
1.0.pdf



37© Deloitte 2018

Ledelsens påtegninger

Oversigt over og bemærkninger til ledelsens påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsen afgiver en påtegning på 
årsrapporten, hvori der bekræftes, 
at koncernregnskabet og 
årsrapporterne:

• Er blevet godkendt

• Giver et retvisende billede af 
aktiver, passiver, finansiel stilling 
samt resultat i overensstemmelse 
med Årsregnskabsloven

• Indeholder en ledelsesberetning, 
som indeholder en retvisende 
redegørelse for koncernens og 
selskabernes udvikling og 
finansielle stilling.

Vi har ifm. vores revision udført 
handlinger i overensstemmelse med 
gældende lov og revisionsstandarder 
vedrørende ledelsens påtegning på 
koncernregnskabet og årsrapporterne, 
ledelsens regnskabserklæring og 
besvigelser.

Vi er blevet oplyst af ledelsen om, at den 
ikke har kendskab til besvigelser, 
påståede besvigelser eller formodninger 
om besvigelser.

Herudover har direktionen bekræftet, at 
der ikke er verserende eller truende 
erstatningskrav, retssager, skattesager 
mv. eller eventualforpligtelser ud over de 
i koncernregnskabet og årsregnskaberne 
anførte, som væsentligt vil kunne påvirke 
bedømmelsen af selskabernes finansielle 
stilling.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke under 
vores revision har identificeret fejl i 
koncernregnskabet og årsregnskaberne 
som følge af besvigelser/ 
regnskabsmanipulation eller misbrug af 
selskabernes aktiver.

Direktionens 
regnskabserklæring

Som led i revisionen har direktionen 
afgivet en regnskabserklæring over 
for os vedrørende årsregnskaberne 
for 2017.

Heri har direktionen blandt andet 
erklæret, at der fra balancedagen 
og frem til i dag ikke er indtrådt 
forhold, der forrykker vurderingen 
af koncernregnskabet og 
årsrapporterne, og som ikke er 
kommet til udtryk i 
ledelsesberetningen eller 
koncernregnskabet og 
årsregnskaberne.

Forespørgsler om besvigelser
Det er ved lov pålagt os at indhente 
udtalelser fra den daglige og 
øverste ledelse om eventuelle 
konstaterede eller formodede 
besvigelser eller fejlinformationer.

Direktionen og bestyrelsen har 
oplyst over for os, at de ikke har 
kendskab til besvigelser, påståede 
besvigelser eller formodninger om 
besvigelser, ligesom der ikke 
vurderes at være særlig risiko for 
væsentlige fejl i selskabernes 
årsregnskaber og koncernskabet 
som følge af regnskabsmanipulation 
eller misbrug af selskabernes 
aktiver.

Vi har drøftet risikoen for 
besvigelser med ledelsen på 
regnskabsmøde d. 15. april 2018 og 
vi vil drøfte dette med bestyrelsen 
på mødet d. 30 april

Punkt 27, Bilag 1: Bilag 27.1 - Revision rapportering 2017 for Fors koncernen
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Konsolidering samt revision af moderselskabet

Årets resultat efter skat og egenkapital

Nedenfor er moderselskabets og koncernens resultat 
efter skat og egenkapital i 2017 specificeret. Hertil er 
nøgleoplysninger for koncernens selskaber 
opsummeret (se næste slide):

Usikkerhed ved indregning og måling i 
vandselskaberne
Indregningen af vand- og 
spildevandsselskabernes udskudte 
skatteforpligtelser, samt tilhørende 
opkrævningsretter er forbundet med 
væsentlig usikkerhed. Usikkerheden er 
tilknyttet opgørelsen af de skattemæssige 
indgangsværdier, og hermed opgørelsen af 
den indregnede udskudte skat og 
tilsvarende opkrævningsret.

Usikkerheden fremhæves i 
revisionspåtegningen og er af ledelsen 
beskrevet i note 1 i regnskaberne for vand-
og spildevandsselskaberne, samt i 
koncernen. Grundlaget for indregningen, 
samt oversigt over de regnskabsmæssige 
værdier fremgår af side 40.

Revision af moderselskabet

Revisionen af moderselskabet har ikke givet anledning 
til bemærkninger. 

Vi har kontrolleret korrekt indregning af kapitalandele, 
samt at der ikke forekommer ikke eliminerede interne 
avancer.

Konsolideringen

Konsolideringen er foretaget på baggrund af 
reviderede regnskabsmæssige oplysninger for 
koncernens virksomheder. 

Usikkerhed ved indregning og måling i 
varmeselskaberne
Indregningen af forrentningsret i Fors 
Varme Roskilde A/S med 313.892 t.kr er 
forbundet med væsentlig usikkerhed. 
Usikkerheden er tilknyttet opgørelsen og 
godkendelsen heraf af Energitilsynet. 
Energitilsynet har stillet en række 
spørgsmål til opgørelsen som selskabet er 
i gang med at besvare. Der forventes en 
afgørelse herpå i løbet af 2018.

Usikkerheden fremhæves i 
revisionspåtegningen og er af ledelsen 
beskrevet i note 6 i regnskabet for 
varmeselskabet, samt i note 12 
koncernen.
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Konsolidering samt revision af moderselskabet

t.kr. Resultat Egenkapital Balance Materielle 
anlægsaktiver

Langfristet Lån 
inkl.

periodeafgræn
sningsposter

Fors Holding A/S ekskl. datterselskaber 297 (286) 5 0 0

Fors A/S 649 20.486 183.460 29.361 1.209

Fors Spildevand Holbæk A/S (756) 1.154.932 1.748.867 1.497.259 343.550

Fors Spildevand Roskilde A/S 4516 1.503.463 2.001.913 1.704.852 183.509

Fors Spildevand Lejre A/S 6.363 1.022.038 1.217.476 1.018.865 19.772

Fors Vand Holbæk A/S 3.018 92.797 144.910 117571 23.523

Fors Vand Roskilde A/S 85 302.988 415.472 342.102 45.545

Fors Vand Lejre A/S (2.472) 17.870 38.116 20.961 5.210

Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S 0 500 32.280 27.515 17.379

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S 0 500 74.374 46.256 21.793

Fors Varme Roskilde A/S 0 314395 980.213 634.799 163.993

Fors Affald Holbæk A/S 1.595 39.332 106.098 33.322 9.060

Grøn Energi 69 2.643 2.691 0 0

Koncernen i alt 13.364 4.471.658 6.945.875 5.472.863 834.543

Reklassifikationer og elimineringer 2.509 (33.530) (184.084) 0 0

Moderselskabet i alt 15.873 4.438.128 6.761.791 5.472.863 834.543
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Væsentlige forhold i året

Indregning af udskudt skatteforpligtelse og tilhørende opkrævningsret

Indregning af udskudt skatte forpligtelse

Fors Forsyning har i 2017 valgt at indregne den samlede udskudte 
skatteforpligtelse. Indregningen sker som led i de afsagte domme i Østre 
Landsret i de 2 prøvesager, hvor de pågældende vandselskaber ikke kunne 
fremlægge tilstrækkelig bevis for at SKAT’s DCF model ikke skal anvendes til 
værdiansættelse af de skattemæssige indgangsværdier.

Fors har oprindeligt selvangivet værdier i vandselskaberne for 7.177 mio.kr 
baseret på POLKA værdier. SKAT’s værdiansættelse udgør 1.274 mio.kr. 
Nedsættelsen udgør forskellen med 5.903 mio.kr. 

Den samlede skatteforpligtelse er opgjort som forskellen mellem de 
regnskabsmæssige værdier og de nedsatte skattemæssige værdier opgjort 
efter SKAT’s afgørelse. 

De regnskabsmæssige værdier er indregnet i årsregnskaberne i forhold til 
POLKA værdier og den forventede indregning heraf i selskabernes takster, og 
derfor i visse selskaber regnskabsmæssigt nedskrevet i forhold til POLKA 
værdierne pr 01.01.2010. 

Forskellen mellem de regnskabsmæssige værdier og de nedskrevne 
skattemæssige værdier opgjort på baggrund af SKAT’s afgørelser primo 2017 
udgør 2.686 mio.kr. og skatten heraf udgør 591 mio.kr., som er indregnet i 
årsregnskabet for 2017

De berørte selskaber er underlagt indtægtsregulering og herfor kan den 
øgede skattebetaling udelukkende blive finansieret af forsyningens kunder. 
Dette betyder, at der optages en opkrævningsret eller en tilbagebetalingspligt 
modsvarende den samlede indregnede udskudte skat. Opkrævningsretten vil 
blive opkrævet i takt med, at den udskudte skat forfalder til betaling.

Resultatopgørelsen Balancen*

Beløb i t.kr. Opkrævningsret Udskudt skat Udskudt skat Opkrævningsret

Fors Vandforsyning (51.186) 51.186 (52.291) 52.291

Fors Spildevand (539.884) 539.884 (550.024) 550.024

(591.070) 591.070 (602.315) 602.315

I tabellen fremgår en oversigt over de indregnede skatteforpligtelser for de berørte selskaber. 

* I balancen indgår korrektioner til sammenligningstal som følge af den ændrede praksis for opkrævningsretter. Dette betyder at 
der er forskel mellem årets bevægelse i driften og de oplistede balanceværdier.
Parentes er et udtryk for en indtægt i resultatopgørelsen og et passiv i balancen. Plus er et udtryk for en omkostning i 
resultatopgørelsen og et aktiv på balancen. 

Vi er enige i den foretagne indregning, ligesom at vi er enige i den 
regnskabsmæssige behandling. Afslutningsvist påpeges det, at der fortsat er 
usikkerhed forbundet indregningen, ligesom at der er usikkerhed om hvornår 
skatten og den tilhørende opkrævningsret aktualiseres. 
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Væsentlige forhold i året

Ændring af Regnskabspraksis

Effekt af ændring i regnskabspraksis

Koncernen har ændret regnskabspraksis vedrørende indregning af 
tidsmæssige forskelle, der opstår som følge af forskelle i mellem 
regnskabsmæssige indregning og reguleringsmæssig indregning af skatter. 
Fremover indregnes tidsmæssige forskelle vedrørende skatter som 
opkrævningsretter under tilgodehavender eller som 
tilbagebetalingsforpligtelser under passiver. 

Regulering af opkrævningsretter eller tilbagebetalingsforpligtelser indregnes 
under nettoomsætningen med modpost på opkrævningsretter under 
tilgodehavender eller tilbagebetalingsforpligtelser under passiver. Effekten på 
årets resultat og egenkapital er et plus på 592.043 t.kr.

Sammenligningstallene er ligeledes ændret. Effekten sidste år er på 10.271 
t.kr på årets resultatet og 11.246 t.kr på egenkapitalen. Herudover er 
årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

I tabel til højre er vist effekten på primo og ultimo 2016 samt driftseffekten i 
2016 i de enkelte vandselskaber i koncernen. 

Beløb i t.kr. Primo 2016 Ultimo 2016 Driftseffekt

Fors Vand Holbæk 264 2.543 2.279

Fors Vand Roskilde 1.570 (1.332) 2.902

Fors Vand Lejre 4.573 (106) 4.679

Fors Spildevand Holbæk 13.184 19.277 6.043

Fors Spildevand Roskilde (2.521) (3.557) (1.036)

Fors Spildevand Lejre 4.447 (5.579) (10.026)

21.517 11.246 10.271

I tabellen fremgår en oversigt over ændring af regnskabspraksis primo. 
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Oversigt over betydelige revisionsrisici og fokusområder

Vi har revideret identificerede betydelige revisionsrisici og fokusområder og fremlægger 
vores observationer fra den udførte revision

Risiko Detailrisiko Saldobalance-post(er)
Obser-
vationer

Vurdering af 
ledelsens regnskabs-
mæssige skøn

Bemærkninger til den udførte revision

Korrekt koncernregnskab 
og indregning af 
kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder

• Korrekt konsolidering og 
eliminering

• Værdiansættelse af 
kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder, herunder 
going concern overvejelser

• Koncernregnskabet

• Kapitalandele i 
tilknyttede 
virksomheder

Vi har gennemgået konsolideringen 
herunder elimineringer til brug for 
udarbejdelse af koncernregnskabet. 
Vores gennemgang har ikke givet 
anledning til bemærkninger.

Indtægtsføring • Fuldstændigheden af 
omsætning

• Periodisering af omsætning

• Risiko for fejl i overførsel 
mellem systemer

• Nettoomsætning Vi har foretaget efterprøvning af den 
indregnede omsætning ved kontrol af 
overførslen af data mellem 
afregningssystemet og 
finanssystemet. Dertil har vi 
gennemgået selskabets 
sandsynliggørelser af den indregnede 
omsætning, uden bemærkninger.

Forsigtig      Optimistisk

Forsigtig      Optimistisk
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Oversigt over betydelige revisionsrisici og fokusområder

Vi har revideret identificerede betydelige revisionsrisici og fokusområder og fremlægger 
vores observationer fra den udførte revision

Risiko Detailrisiko Saldobalance-post(er)
Obser-
vationer

Vurdering af 
ledelsens regnskabs-
mæssige skøn

Bemærkninger til den udførte revision

Korrekt fordeling af 
omkostninger fra Fors A/S.

(alle omkostninger 
fordeles med 
udgangspunkt i kostpriser)

• Kontinuerlige og begrundede 
principper for fordeling

• Korrekt opgørelse af 
omkostningsbase

• Omsætning 
(service)

• Omkostninger 
(øvrige selskaber)

Vi har foretaget gennemgang af ledelsens 
skøn for fordeling af omkostninger. I lighed 
med tidligere år fordeles omkostninger efter 
en aktivitetsbaseret fordelingsnøgle, som er 
baseret på timeregistreringer. 

Vi har for at sikre denne foretaget 
gennemgang af koncernens kontroller for 
timegodkendelse. Endvidere har vi 
sammenholdt fordelingsnøglen med tidligere 
år og analyseret udviklingen. Afslutningsvist 
har vi efterprøvet kostbasen, herunder den 
anvendte timepris uden bemærkninger.

Reguleringsmæssige forhold 
og indvirkning på 
regnskabsaflæggelsen

(varme)

• Korrekt regnskabsaflæggelse

• Nøjagtig opgørelse af over- og 
underdækninger

• Regulatoriske forhold

• Over-
/underdækninger

Vi har gennemgået koncernens opgørelse af 
over/underdækning for varme aktiviteten i 
varmeselskaberne. Vores gennemgang har 
ikke givet anledning til bemærkninger.

Forsigtig      Optimistisk

Forsigtig      Optimistisk
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Oversigt over betydelige revisionsrisici og fokusområder

Vi har revideret identificerede betydelige revisionsrisici og fokusområder og fremlægger 
vores observationer fra den udførte revision

Risiko Detailrisiko Saldobalance-post(er)
Obser-
vationer

Vurdering af 
ledelsens regnskabs-
mæssige skøn

Bemærkninger til den udførte revision

Reguleringsmæssige forhold 
og indvirkning på 
regnskabsaflæggelsen

(vand- og 
spildevandsselskaber)

• Korrekt regnskabsaflæggelse

• Nøjagtig opgørelse af over- og 
underdækninger

• Regulatoriske forhold

• Over-
/underdækninger

Der er usikkerhed ved indregning og måling 
af over-/underdækninger som følge af 
uklare regler for regulering af ikke-
påvirkelige omkostninger i vand- og 
spildevandselskaberne. 

Vi er enige i de indregnede over-
/underdækninger.

Ledelsens tilsidesættelse af 
kontroller (formodet risiko)

• Ledelsens tilsidesættelse af 
kontroller (formodet risiko)

Ingen observationer

Forsigtig      Optimistisk
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Oversigt over betydelige revisionsrisici og fokusområder

Vi har revideret identificerede betydelige revisionsrisici og fokusområder og fremlægger 
vores observationer fra den udførte revision

Risiko Detailrisiko Saldobalance-post(er)
Obser-
vationer

Vurdering af 
ledelsens regnskabs-
mæssige skøn

Bemærkninger til den udførte revision

Anlægsprojekter • Anlægsprojekter aktiveres før 
de er færdiggjorte

• Omkostninger aktiveres uden at 
have karakter af anlægsaktiver

• Anlægsprojekter driftsføres 
selvom disse er ibrug

• Anlægsaktiver

• Produktionsomkostni
nger

Vi har foretaget gennemgang af koncernen 
anlægsprojekter. I den forbindelse har vi 
efterprøvet relevante kontroller tilknyttet 
anlægsprocessen, herunder oprettelse af 
anlægsprojekter, omkostning- og 
timegodkendelse, slutmelding og endelig 
aktivering. 

Dertil har vi foretaget gennemgang 
projekter færdiggjort i året med fokus på 
om hvorvidt disse overholder 
årsregnskabslovens krav til indregning. 
Afslutningsvist har vi stikprøvevist 
gennemgået afgangsførte anlæg. 

Vores revision har ikke givet anledning til 
væsentlige bemærkninger.

Forsigtig      Optimistisk
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Vores revision, væsentlige observationer og 
anbefalinger – varmeselskaber

Vi har gennemgået de opgjorte over-/underdækninger 
for 2017 som er opgjort i henhold til 
Varmeforsyningslovens regler.

De indregnede over-/underdækninger fremgår af næste 
side.

Nærmere oplysninger om observationer

Reguleringsmæssige forhold og over-/underdækninger for vand og spildevand

Vores revision, væsentlige observationer og 
anbefalinger – vand og spildevandsselskaber

Vi har gennemgået de opgjorte over-/underdækninger 
for 2017 som er opgjort under hensyntagen til ny 
regulering. 

Vi har herunder med Fors Forsyning drøftet hvilke 
reguleringer der skal indgå i beregningen af over-
/underdækningen efter den nye regulering. Vi har i den 
forbindelse drøftet den usikkerhed der er ved 
indregning og måling af underdækninger vedrørende 
ikke-påvirkelige omkostninger som følge af uklare 
regler for regulering heraf. 

Vi har stikprøvevis testet indregnede faktiske 
indtægter, som danner grundlag for opgørelsen af årets 
over-/underdækning, til underliggende dokumentation 
fra bogføringen.  

Med virkning fra 2017 trådte en ny 
bekendtgørelse om økonomiske 
rammer for vandselskaber i kraft.
I henhold til reguleringen modtager 
selskaberne en årlig økonomisk 
ramme, som er et udtryk for den 
maksimale indtægter selskaberne må 
opkræve hos forbrugerne. Med 
udgangspunkt i rammerne opgøres 
årligt en over-/underdækning.

Der er i den nye regulering mulighed 
for at udvide den økonomiske ramme 
med godkendte tillæg.

Vi har gennemgået de opgjorte over-
/underdækninger opgjort i henhold til 
reglerne om økonomiske rammer for 
vand og varmeforsyningsloven.

Observationer
Der er usikkerhed ved indregning og 
måling af underdækninger vedrørende 
ikke-påvirkelige omkostninger.

Konklusion
Vi er enige i de indregnede over-
/underdækninger.
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Nærmere oplysninger om observationer

Reguleringsmæssige forhold og over-/underdækninger, fortsat

Indregning af over-/underdækninger

I oversigten fremgår de i årsrapporterne for 2017 indregnede over-
/underdækninger i selskabernes balance. Årets bevægelse i over-
/underdækninger er indregnet som en regulering i selskabets 
Nettoomsætning.

Overdækninger skal i henhold til lovgivningen tilbagebetales til forbrugerne, 
mens underdækninger kan opkræves.

Ledelsen har for hvert vandselskab taget stilling til, hvor stor en del af 
underdækningen der forventes opkrævet. Vurderingen er foretaget ud fra 
hvad der vurderes behov for af indtægter for at kunne understøtte den 
løbende drift og vedligeholdelse i de enkelte selskaber.

Usikkerhed vedrørende ikke-påvirkelige omkostninger (IPO)
Forsyningssekretariatet har mundtligt oplyst, at reguleringer vedrørende IPO 
efter deres umiddelbare fortolkning ikke vil blive foretaget bagudrettet, men 
udelukkende fremafrettet. 

Såfremt den bagudrettede korrektion ikke indregnes i en efterfølgende 
økonomiske ramme, vil selskaberne miste en underdækning, såfremt den 
faktiske IPO har været højere end IPO i den økonomiske ramme. Selskabet 
vil således skulle afholde forskellen i IPO inden for den eksisterende 
økonomiske ramme. For selskaber med faktiske lavere IPO vil selskaberne 
ikke skulle tilbagebetale en overdækning. 

Forsyningssekretariatet er oplyst om problemstillingen og mener ikke det 
har været intentionen med lovgivningen. Forsyningssekretariatet vil derfor 
drøfte problemstillingen med Energistyrelsen for at afklare fortolkningen af 
reglerne. Vi har i skemaet oplyst størrelsen af IPO-korrektionerne i 
vandselskaberne.

Beløb i t.kr. Underdækning Overdækning Netto* IPO-korrektion*

Fors Vandforsyning 1.081 (4.891) (3.810) 0

Fors Spildevand 0 0 0 0

I alt 1.081 (4.891) (3.810) 0

* Parentes er udtryk for en overdækning og uden parentes er et udtryk for en underdækning. 

Beløb i t.kr. Underdækning Overdækning Netto*

Fors Varme 0 (11.766) (11.766)

I alt 0 (11.766) (11.766)

Vand- og spildevandsselskaber

Varme- og aktiviteter underlagt varmeforsyningsloven

Beløb i t.kr. Underdækning Overdækning Netto*

Fors Affald 0 (13.401) (13.401)

I alt 0 (13.401) (13.401)

Affald- og aktiviteter underlagt bekendtgørelse for affald
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Forretningsgange og interne kontroller

Revisionen har været fokuseret på de interne kontroller, 
der er betydelige i forhold til regnskabsområder og 
regnskabsposter, som vi vurderer som væsentlige og 
risikofyldte i revisionsmæssig henseende. 

Revisionen afdækker derfor ikke nødvendigvis alle 
svagheder eller uhensigtsmæssigheder i de 
gennemgåede forretningsgange og interne kontroller.

Regnskabsudarbejdelsesprocessen

Koncernen har hensigtsmæssige processer og interne kontroller til at understøtte 
regnskabsaflæggelsen

Opfølgning på kommetarer til revisionen 2016

Som opfølgning på vores kommentar i revisions-
protokollen for 2016 omkring udarbejdelse af 
afstemninger og mangler heri, har vi fulgt op herpå i 
forbindelse med dels den løbende revision dels 
revisionen af årsregnskabet for 2017. 

Vi har i løbet af året foretaget gennemgang af 
økonomiafdelingens afstemninger i forbindelse med 
periodeafslutning pr. 30.09 2017 og ligeledes 
gennemgået og vurderet kvalitet af afstemninger og 
dokumentation udarbejdet til brug for 
regnskabsaflæggelsen for 2017. 

Det er vores opfattelse, at der er sket en væsentlig 
forbedring i forhold til 2016, men der er fortsat enkelte 
områder hvor der kan ske en yderligere kvalitetssikring 
af udarbejdede afstemninger og områder hvor det  
sikres, at der er fornøden sammenhæng til 
underliggende dokumentation. 

Ledelsen har overfor os oplyst, at de fortsat vil arbejde 
hermed i 2018. 

Revisionen har omfattet en vurdering 
af, om koncernens 
rapporteringssystemer, 
forretningsgange og interne kontroller 
fungerer forsvarligt. Formålet hermed 
er at påse, om der forefindes korrekte, 
troværdige og rettidige registreringer 
som grundlag for 
regnskabsaflæggelsen.

Risiko
Der er risiko for, at svagheder i 
regnskabsaflæggelsesprocessen ikke er 
identificeret og adresseret, hvorved 
årsregnskabet indeholder ikke-
korrigerede fejl.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernen 
har hensigtsmæssige forretningsgange, 
interne kontroller samt regnskabs- og 
informationssystemer, som 
understøtter en efter koncernens 
forhold tilfredsstillende 
regnskabsafslutning
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I forbindelse med gennemgang af de interne kontroller 
konstaterede vi, at der er adgang til at ændre i 
koncernens kunde- og kreditorstamdata for alle 
medarbejdere i økonomi, uden at der foretages direkte 
kontrol af ændringerne. Som kompenserende kontrol 
udføres en detaljeret gennemgang af betalingsforslag, 
herunder anvendte kontonummer. Denne kontrol kan i 
nogen grad kompensere for den manglende 
funktionsadskillelse på området.

Vi anbefaler, at ledelsen implementerer 
brugerrettigheder og godkendelsesprocedurer relateret 
til stamdata i Navision. Som anden kontrol kan løbende 
kontrol af ændringer til stamdata i form af logfil 
anbefales. Der henvises til managementlettet af 12. 
december 2018. 

Regnskabsudarbejdelsesprocessen

Koncernen har hensigtsmæssige processer og interne kontroller til at understøtte 
regnskabsaflæggelsen

Generelle it-kontroller

Vi har som led i revisionen foretaget en overordnet 
gennemgang af de generelle it-kontroller hos Fors 
Forsyning. Generelle it-kontroller er de kontroller, som 
er etableret i og omkring selskabets væsentlige it-
platforme med henblik på at opnå en velkontrolleret og 
sikker it-anvendelse og dermed også understøttelse af 
de it-baserede forretningsprocesser, som har betydning 
for selskabets regnskabsaflæggelse.

I forbindelse med gennemgangen er det konstateret, at 
2 økonomimedarbejdere har superbrugerrettigheder i 
Navision og en bruger i VP. Det anbefales, at 
superbrugerrettighederne kun anvendes af særlige 
brugere, og at disse kun oprettes efter godkendelse fra 
relevante parter. 

Herudover er det på baggrund af vores gennemgang 
vores vurdering, at de generelle it-kontroller i det 
væsentligste er tilrettelagt og fungerer på betryggende 
vis.

Revisionen har omfattet en vurdering 
af, om koncernens 
rapporteringssystemer, 
forretningsgange og interne kontroller 
fungerer forsvarligt. Formålet hermed 
er at påse, om der forefindes korrekte, 
troværdige og rettidige registreringer 
som grundlag for 
regnskabsaflæggelsen.

Risiko
Der er risiko for, at svagheder i 
regnskabsaflæggelsesprocessen ikke er 
identificeret og adresseret, hvorved 
årsregnskabet indeholder ikke-
korrigerede fejl.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernen 
har hensigtsmæssige forretningsgange, 
interne kontroller samt regnskabs- og 
informationssystemer, som 
understøtter en efter koncernens 
forhold tilfredsstillende 
regnskabsafslutning

Punkt 27, Bilag 1: Bilag 27.1 - Revision rapportering 2017 for Fors koncernen
1.0.pdf



50© Deloitte 2018

Underskriftsside

Fremlagt på bestyrelsesmødet den 30. april 2018

Mogens Michael Henriksen
statsautoriseret revisor

Erik Lynge Skovgaard Jensen
statsautoriseret revisor

København, 30. april 2018

Asger Kej
formand

Steen Klink Pedersen

Julie Esther Hermind

Hans Christian Benedict 
Ahlefeldt-Laurvig

Torben Henning Jørgensen

Søren Jensen

Jens Kristian JensenLars Christian Brask

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bestyrelse

Mogens Madsen

Per Birk Jensen Birgit Poulsen Benny Steen Nørby

Punkt 27, Bilag 1: Bilag 27.1 - Revision rapportering 2017 for Fors koncernen
1.0.pdf



Om Deloitte
Deloitte leverer ydelser indenfor revision, consulting, financial advisory, risikostyring, skat og dertil knyttede ydelser til både offentlige og private 
kunder i en lang række brancher. Deloitte betjener fire ud af fem virksomheder på listen over verdens største selskaber, Fortune Global 500®, 
gennem et globalt forbundet netværk af medlemsfirmaer i over 150 lande, der leverer kompetencer og viden i verdensklasse og service af høj 
kvalitet til at håndtere kundernes mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Vil du vide mere om, hvordan Deloittes omkring 264.000 
medarbejdere gør en forskel, der betyder noget, så besøg os på Facebook, LinkedIn eller Twitter.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte er en betegnelse for en eller flere af Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar (”DTTL”), dets 
netværk af medlemsfirmaer og deres tilknyttede virksomheder. DTTL og alle dets medlemsfirmaer udgør separate og uafhængige juridiske 
enheder. DTTL (der også betegnes “Deloitte Global”) leverer ikke selv ydelser til kunderne. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig 
beskrivelse af DTTL og dets medlemsfirmaer.

© 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Punkt 27, Bilag 1: Bilag 27.1 - Revision rapportering 2017 for Fors koncernen
1.0.pdf



 

Side 1 af 2 
 

 

Fors A/S 
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Tåstrup Møllevej 5 
4300 Holbæk 
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 

Ledelses- og ansvarlighedsrapport 2017 
 

Sagsbehandler: RS 

 
Sagsresume:  
Bestyrelsen for Fors A/S har vedtaget en CSR-politik, som senest blev revideret på be-
styrelsesmødet den 6. februar 2017.  
 
Sagsfremstilling:   
Af Fors A/S CSR-politik fremgår det, at der skal udarbejdes en årlig rapport om selskabets 
CSR-arbejde i det foregående år. Det er ligeledes aftalt med ejerne, at denne rapport 
udgør den årlige skriftlige beretning, som disse – jævnfør ejeraftalen for Fors A/S – skal 
modtage af selskabet. Denne rapport omtales ’Ledelses- og ansvarlighedsrapport’. 

I forbindelse med udarbejdelsen af ’Ledelses- og ansvarlighedsrapporten for 2017’ har 
Fors A/S tilsluttet sig FN Global Compact. Dette er verdens største frivillige CSR-initiativ 
afgrænset til 10 principper.  

FN Global Compacts 10 principper bygger på internationale konventioner, herunder den 
Universelle Menneskerettighedserklæring, den Internationale Arbejdsorganisations Er-
klæring om Grundlæggende Principper og Rettigheder ved Arbejde, Rio-erklæringen om 
Miljø og Udvikling samt FN-konventionen om Bekæmpelse af Korruption. 
 
Fors A/S har tilsluttet sig FN’s Global Compact (DK) for at signalere, at vi agerer i henhold 
til det internationale samfunds forventninger til bæredygtig og ansvarlig virksomheds-
adfærd og for at vise, at vi via vores handlinger støtter UN’s 17 Sustainable Development 
Goals (FNs verdensmål) for bæredygtig udvikling og adfærd.  340 andre danske virksom-
heder er tilmeldt, heriblandt VandCenter Syd A/S og HOFOR A/S. Derudover er der på 
verdensplan over 9.000 virksomheder tilmeldt. Når Fors A/S er tilsluttet FN Global Com-
pact (DK), kan Fors A/S gøre brug af logoerne for FN’s verdensmål. 
 
Retsgrundlag:   
ÅRL §99a+b 
CSR-politik for Fors A/S 
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Ledelses- og ansvarlighedsrapporten er revideret af Deloitte, som vurderer, at den lever 
op til ÅRL §99a+b. 
 
Det bemærkes, at den første del af Ledelses- og ansvarlighedsrapporten endnu ikke er 
færdig, da den udarbejdes med afsæt i regnskabsoplysninger som først godkendes på 
bestyrelsesmødet den 30. april 2018. Disse sider er markeret i bilaget og er ikke en del 
af bestyrelsens godkendelse. 
 
Økonomi:   
- 
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Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender den fremlagte Ledelses- og ansvarlighedsrapport. 
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Side 4 | Fors A/S – Ledelses- & Ansvarlighedsrapport 2017

Denne rapport udgør Fors A/S’ lovpligtige redegø-
relse for samfundsansvar, jf. Årsregnskabsloven § 
99a , samt redegørelse for kønsmæssig sammen-
sætning i ledelsen, jf. Årsregnskabsloven § 99 b.

Fors A/S blev medlem af FN's Global Compact i 
2018. Denne rapport udgør vores første COP rap-
port.

Udgangspunktet for Fors A/S’ arbejde med såvel 
miljømæssigt som socialt samfundsansvar er 10 
ansvarlighedsprincipper defineret af FN’s Global 
Compact samt FN's 17 Verdensmål.
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Hvordan spiser man en elefant? De fleste, som på et el-
ler andet tidspunkt har gennemført et større eller mindre 
projekt, kan i søvne svare, at det gør man i små bidder. 
Metaforen er blevet fortalt igen og igen – og svaret er nu en 
selvfølge, som ligger på rygraden.

På samme måde er det med Fors A/S målsætninger. Vi blev 
etableret med det formål at effektivisere for derigennem at 
opnå gevinster i størrelsesordenen 50 millioner kroner år-
ligt, understøtte det regionale erhvervslivs udvikling, bidrage 
til byudviklingen, have en ambitiøs klima- og miljøprofil samt 
være en attraktiv arbejdsplads. Alt sammen med det formål 
at skabe maksimal værdi for vore ejere og kunder. 

De målsætninger har ledt til vor naturlige ambition om, at 
vore kunder ville vælge os, hvis de kunne vælge frit. Vi har 
monopol på vore ydelser, og det forpligter os til stræbe 
efter at være et af Danmarks bedste forsyningsselskaber 
og gøre det nemt at være kunde. Det gør vi ved at arbejde 
smartere, lytte til kunderne og levere bæredygtige forsy-
ningsløsninger, der tager højde for fremtiden. Vi kalder det 
effektiv forsyning, til for kunden.

Gevinster på 17 millioner kr. årligt
Nu – efter to års levetid – er vi ved at have spist et godt 
stykke af vores elefant. I 2017 kan vi konstatere, at vi al-
lerede har opnået gevinster i omegnen af 17 millioner kroner 
årligt. Vi deltager i regionale erhvervsfora, og har herigen-
nem fået en direkte kanal til dialog med regionale erhvervs-
ledere om muligheden for at finde nye løsninger til fælles 
udfordringer. 

Vore kunder samarbejder vi med om at skabe attraktiv by-
udvikling gennem nye, innovative løsninger. Et meget synligt 
resultat af dette er etableringen af Danmarks første 100 % 

selvbetjente genbrugsplads, som blev åbnet i august 2017 
i Jernløse i Holbæk Kommune. Pladsen forener Fors A/S 
behov for en økonomisk holdbar løsning med vore kunders 
ønske om nærhed og tilgængelighed. 

Ligeledes har vi et godt samarbejde med vores ejere. Sam-
men med Roskilde Kommune har vi således påbegyndt kloa-
kering og vandforsyning til Milen – bedre kendt som Roskilde 
Festivalen. Nogle vil måske mene at det vil fjerne en del af 
’charmen’ ved at tage på festival. Andre vil glæde sig over, at 
adgangen til ’træk og slip’ bliver betragteligt bedre end i dag 
– og at der i øvrigt kommer en langsigtet, miljørigtig løsning 
på håndteringen af festivalens spildevand. 

Struktureret samfundsansvar – FN Global Compact
Som virksomhed er vi kommet langt de seneste to år. Så 
langt, at vi nu kan prioritere at sætte vores påvirkning af 
samfundet endnu mere i system. Derfor har vi tilsluttet os 
FN’s Global Compact. 

Fors A/S har tilsluttet sig FN’s Global Compact for at signa-
lere, at vi agerer i henhold til det internationale samfunds 
forventninger til bæredygtig og ansvarlig virksomhedsad-
færd. I Fors A/S ser vi denne forpligtigelse som en naturlig 
del af vores idégrundlag om at vi med kunden i centrum 
leverer miljørigtige og effektive løsninger inden for vand, 
varme, spildevand og affald.

Fors A/S tilsluttede sig FN’s Global Compact i 2018, og 
nærværende publikations kapitel om ”Redegørelse for 
samfundsansvar” udgør derfor Fors A/S første COP-rapport 
såvel som Fors A/S’ lovpligtige redegørelse for samfundsan-
svar og kønsmæssig sammensætning i ledelsen, jf. Årsregn-
skabsloven § 99 a og § 99 b.

Effektiv forsyning, til for kunden  
– Forretningsudvalgets forord

Asger Kej Julie Hermind

Forretningsudvalget i Fors A/S.

Steen Klink Torben Jørgensen
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Oversigt over anlæg, organisation  
og juridisk selskabsstruktur

Juridisk Selskabsstruktur

Oversigt over anlæg

Fors Holding A/S

Holbæk 
Kommune

Roskilde 
Kommune

Lejre 
Kommune

Fors Vand 
Holbæl 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

 Fjernvarme
 Vand
 Spildevand
 Affald
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Organisation

Januar 2018

Direktion

Økonomi & 
FællesfunktionerKunder

Kundecenter VandØkonomi

Udvikling & 
Kommunikation VarmeIndkøb & Logistik

Affald Spildevand

Projekt

Produktion

Ledelses- 
sekretariat

IT & 
Telefoni

Kvalitet & 
Miljø

HR

Side ændres efter bestyrelsesmøde den 30. april 2018.

Punkt 28, Bilag 1: Bilag 28.1 - Fors Ledelses- og ansvarlighedsrapport 2017
1.0.pdf



Side 8 | Fors A/S – Ledelses- & Ansvarlighedsrapport 2017

Side ændres efter bestyrelsesmøde den 30. april 2018.

Punkt 28, Bilag 1: Bilag 28.1 - Fors Ledelses- og ansvarlighedsrapport 2017
1.0.pdf



Fors A/S i overskrifter | Side 9

Omsætning 

Kunder: 

Medarbejdere

Egenkapital

Kundens takstkrone (i f.eks. Lejre) går til:

XXXX mio. kr.

183.496

186

XXXX mia. kr.

Fors A/S i overskrifter

Moms og afgifter 29%

Investeringer 30%

Drift 41%
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Årets resultat
Resultatet efter skat i årsregnskabet udgør XXX. Virksomhe-
den er underlagt ”hvile-i-sig-selv-princippet” og skal hvert 
år opgøre sit mellemværende med kunderne i form af enten 
en opkrævningsret eller afregningsforpligtelse. 

xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx 
xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx 
xxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx 
xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxxx 
xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxx. 

Det fører frem til et resultat på XX før skat og over/un-
derdækning, hvilket ligger XX OVER/UNDER I FORHOLD TIL 
BUDGETTET.

Set i lyset af ovenstående vurderes årets resultat som AC-
CEPTABLET/IKKE-ACCEPTABELT.

Effektive forsyning – til for kunderne
Fors A/S blev dannet 1. januar 2016 ved en fusion af forsy-
ningsselskaberne i Holbæk-, Lejre- og Roskilde kommuner. 
I vort første leveår har vi udarbejdet en strategi frem mod 
2020 med titlen ’Tænk nyt, tal klart, skab forandringer’ – 
vort fælles fundament, som skal gøre os til ét selskab af 
gavn såvel som af navn. 

Strategien indeholder 20 strategiske projekter, som igang-
sættes løbende frem mod 2020. Tre af dem blev færdiggjort 
og sat i drift i 2017 – ’Klar profil’, ’Fors Akademiet’ og ’Tavle-
mødekonceptet’. De har fælles sigte på at understøtte, at vi 
forfølger vort idegrundlag om at være den bedste leveran-
dør af innovative og effektive forsyningsløsninger til gavn for 
kunder og miljø.

Foruden strategien indeholder fundamentet fire leveregler, 
som er udviklet af alle i fællesskab. Levereglerne sætter 
rammen for den måde, som vi ønsker at behandle hinanden 
på i Fors A/S.

Styr på samarbejdet: Internt og eksternt
I 2016 blev Fors A/S ISO-certificeret. Formålet med dette 
var at få styr på vore interne processer. I 2017 har vi fortsat 
arbejdet med at indarbejde en systematisk styring af Fors 
A/S. Det har vi gjort ved at etablere brugen af tavlemøder i 
alle afdelinger og på koncern-niveau. Ved hjælp af tavlemø-

derne har vi således indført intern mål- og resultatstyring på 
alle niveauer i virksomheden, og kan løbende følge med i, 
hvor langt fra – eller tæt ved – vi er ved at nå disse målsæt-
ninger.

For at operationalisere Ejerstrategi og sikre gode samar-
bejdsrelationer og processer med ejerne, har Fors A/S 
sammen med ejerne etableret ’Koordinationsgruppen’ og 
udarbejdet et årshjul, der skaber overblikket over samarbej-
det henover året.

Nyt akademi fundament for udvikling
Det kræver et solidt fundament at skabe merværdi for ejere 
og kunder – nemlig dygtige og engagerede medarbejdere. 
I 2017 har vi således etableret ’Fors Akademiet’. Formålet 
med akademiet er at sikre en struktureret tilgang til kompe-
tenceudviklingen af ledere og medarbejdere. 

Vi vil fastholde og udvikle egne medarbejdere i stedet for 
at have en høj personaleomsætning grundet manglende 
kompetencer. Kampen om de fagligt dygtige medarbejdere 
er nemlig hård. Derfor er det vigtigt, at vi spotter udviklings-
muligheder hos vore egne medarbejdere, da det er markant 
billigere at udvikle end at ansætte nye.

Skæve rammebetingelser giver højere priser
Det er på Christiansborg, at rammerne som Fors A/S skal 
skabe en effektiv og stabil forsyning under bliver skabt. 
Her har man stor fokus på at forsyningsselskaber som Fors 
A/S drives så effektivt som overhovedet muligt. Ofte med 
fornuftige tiltag. 

Desværre kan der være langt fra de politiske intentioner til 
praktisk forvaltning. Således er der i skrivende stund endnu 
ikke sat punktum i den såkaldte ’skattesag’, hvor SKAT 
administrerer mod intentionerne i vandsektorloven. Det 
medfører en samlet ekstraregning i størrelsesordenen 36 
milliarder kroner for landets vand- og spildevandsselskaber 
– en regning, som kun kan sendes videre til kunderne. 

Denne praksis har SKAT fået medhold i af Landsretten. For 
Fors A/S er forventningen, at dette vil øge vores skatteud-
gift med 500 – 600 millioner kroner og tilsvarende også øge 
omsætningen i form af øget underdækning, idet vi får et 
stort tilgodehavende, vi kan opkræve hos vores kunder.

Ledelsesberetning v. formand og  
adm. direktør
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Sagen er appelleret til Højesteret. Men der er brug for, at 
Christiansborg tager ansvar for, at de politiske intentioner 
efterleves – ellers må politikerne melde klart ud, at man 
vælger at bruge landets forsyningsselskaber som skatte-
mæssige malkekøer.

Høj forsyningssikkerhed til kunderne
Hvor Fors A/S rammer bliver lagt på Christiansborg, er 
Fors A/S med til at skabe rammerne for, at vore mere end 
190.000 kunder kan leve en normal hverdag. Langt de fleste 
af vore kræfter bruger vi derfor naturligt nok på at sikre 
kunderne en stabil forsyning med en høj forsyningssikker-
hed nu og i fremtiden. På tværs af vore forsyningsarter har 
vi derfor i 2017 renoveret ledninger og anlæg for at sikre en 
fortsat stabil forsyning mange år frem i tiden. 

Blandt andet har vi fortsat fjernvarmeudvidelsen i Himmelev 
i Roskilde Kommune. I Jernløse i Holbæk Kommune har vi 
indviet landets første 100 % selvbetjente genbrugsplads og i 

Lejre Kommune har vi påbegyndt et strategisk projekt, hvor 
Hvalsø skal separatkloakeres for at være på forkant med 
klimaudviklingen. Samtidig skaber projektet et rekreativt 
område i byen, som dermed får mere natur midt i Hvalsø.

Fælles for en række af de projekter vi har startet er ønsket 
om samskabelse. Samskabelse er først og fremmest at have 
modet til at inddrage andre, selvom vi er eksperter. Hvis vi 
hele tiden fortæller, hvordan løsninger skal være, får vi kun 
standardløsninger. Det kræver mod til at åbne maskinrum-
met og dele det ufærdige, og stiller krav til formidling af de 
tekniske principper som er vigtig for at opbygge en fælles 
forståelse af udfordringen.

Det mod har vi i Fors A/S. Ved at inddrage kunder og andre 
interessenter opnår vi nemlig en indsigt og forståelse, som 
i sidste ende giver de bedste og mest effektive løsninger til 
gavn for kunder og miljø.

Asger Kej
Formand

Michael Brandt 
Adm. direktør

Side ændres efter bestyrelsesmøde den 30. april 2018.
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Nettoomsætning XXXX mio 643.463

Resultat før renter og afskrivninger XXXX mio 148.390

Driftsresultat XXXX mio -180.982

Finansielle poster netto  XXXX mio -32.592

Skat af årets resultat XXXX mio -16.142

Årets resultat  XXXX mio -9.014

Egenkapital  XXXX mio -39.720

Årets investeringer  XXXX mio 269.677

Hovedtal for koncernen (T. kr.)

Resultater for selskaberne i koncernen

20162017

Affald Vand Varme Spildevand

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Omsætning XXXX mio XXXX mio XXXX mio XXXX mio XXXX mio XXXX mio XXXX mio XXXX mio

Resultat XXXX mio XXXX mio XXXX mio XXXX mio XXXX mio XXXX mio XXXX mio XXXX mio
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Om Fors A/S
Fors A/S er forsyningsvirksomhed i Holbæk, Lejre og 
Roskilde Kommuner. Vi er ca. 200 medarbejdere, der 
leverer vand, fjernvarme, renser spildevand, indsamler 
affald og driver genbrugspladser. 

I alt rammer vi hver dag cirka 190.000 kunder med et 
eller flere af vores produkter. Derfor har vi respekt for 

vores kunder og vil være den forsyningsvirksomhed, 
som skaber den bedste kundeoplevelse. Det gør vi 
ved at arbejde smartere, lytte til kunderne og levere 
bæredygtige løsninger, der tager højde for fremtiden. 
Vi kalder det effektiv forsyning, til for dig.
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Michael Brandt
Adm. direktør

Fors A/S har i 2018 tilsluttet sig FN’s Global 
Compact og støtter op om dets 10 ansvarligheds-
principper. Herudover vil Fors A/S arbejde for 
opnåelse af udvalgte FN Verdensmål.

Global Compacts  
10 ansvarlighedsprincipper

Verdensmål som  
Fors A/S arbejder for

Miljømæssigt  
samfundsansvar

• Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til 
miljømæssige udfordringer

• Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større 
miljømæssig ansvarlighed

• Virksomheden bør opfordre til udvikling og 
spredning af miljøvenlige teknologier

Socialt  
samfundsansvar

• Virksomheden bør støtte og respektere 
beskyttelsen af internationalt erklærede 
menneskerettigheder

• Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til 
krænkelser af menneskerettighederne 

• Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og 
effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling

• Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former 
for tvangsarbejde

• Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af 
børnearbejde

• Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation 
til arbejds- og ansættelsesforhold

• Virksomheden bør modarbejde alle former for 
korruption, herunder afpresning og bestikkelse
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Med denne redegørelse for samfundsansvar ønsker Fors A/S 
at kommunikere til ejere, kunder, samarbejdspartnere, an-
satte og øvrige interessenter, hvordan Fors A/S tager ansvar 
for sin indflydelse på vores fælles samfund. Som multiforsy-
ningsselskab har Fors A/S en omfattende indflydelsessfære 
og mulighed for at bidrage positivt til det omgivende sam-
fund på både kort og langt sigt. Redegørelsen vil omhandle, 
hvordan Fors A/S tager ansvar for samfundet i miljømæssigt 
og socialt øjemed. 

Miljømæssigt samfundsansvar
Fors A/S er til for kunderne. Uden dem ville der ikke være 
efterspørgsel på forsyning af vand og varme, håndtering 
af affald samt behandling af spildevand. Men Fors A/S (og 
dermed kunderne) er afhængig af en række ressourcer, for 
at forsyningsopgaverne kan løses. Hensynet til kundernes 
efterspørgsel balanceres derfor med det ressourceforbrug 
samt den miljø- og klimapåvirkning, som efterspørgslen 
medfører. Årsagen er, at ressourcer som vand, jord og luft 
skal bevares og beskyttes til de næste generationer. Fors 
A/S varetager altså et særligt ansvar for opretholdelse af de 
ressourcer og miljøer, der påvirkes af selskabets aktiviteter 
på såvel kort som lang sigt.

Socialt samfundsansvar
Med en kompleks leverandørkæde og 195 ansatte har Fors 
A/S væsentlig indflydelse på mange menneskers sociale 
vilkår. I et privilegeret og i høj grad reguleret land som Dan-
mark kan socialt samfundsansvar i mange tilfælde være at 
betragte som selvfølgeligheder. Ikke desto mindre varetager 
Fors A/S et ansvar for opretholdelse af sikre arbejdsforhold, 
menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption.

Udgangspunktet for Fors A/S’ arbejde med såvel miljømæs-

sigt som socialt samfundsansvar er de 10 principper for an-
svarlig og bæredygtig virksomhedsførelse defineret af FN's 
Global Compact samt FN's Verdensmål (Box 1).

FN’s Global Compact og Verdensmålene
Verdens største frivillige CSR-initiativ har med 10 principper 
for ansvarlig og bæredygtig virksomhedsførelse indkredset, 
hvordan man som virksomhed tager ansvar. CSR-Initiativet 
kaldes FN’s Global Compact og er FN's platform for sam-
arbejde med virksomheder om global udvikling. Global 
Compacts 10 ansvarlighedsprincipper er inddelt i 4 kate-
gorier. De 4 kategorier svarer til de 4 politikområder, som 
kræves redegjort for i henhold til Årsregnskabsloven § 99 
a. Således kan den årlige CSR-rapportering gå hånd i hånd 
med Global Compacts 10 ansvarlighedsprincipper.

Global Compacts 10 ansvarlighedsprincipper bygger på Ver-
denserklæringen om Menneskerettigheder og internationale 
konventioner, herunder den Internationale Arbejdsorgani-
sations Erklæring om Grundlæggende Principper og Rettig-
heder ved Arbejde, Rio-erklæringen om Miljø og Udvikling og 
FN-konventionen om Bekæmpelse af Korruption. Fors A/S 
har valgt at slutte sig til Global Compact for at understøtte 
det internationale samfunds forventninger til ansvarlig og 
bæredygtig virksomhedsadfærd. 

Udover at Global Compacts 10 ansvarlighedsprincipper er 
med til at prioritere og afgrænse, hvad ansvarlig og bæ-
redygtig virksomhedsførelse er, udgør FN’s 17 Verdensmål 
strategiske pejlemærker for virksomheder: De 17 Verdens-
mål og 169 delmål kan bruges til at fokusere CSR-indsatsen, 
så den leverer størst mulig effekt i forhold til globale pro-
blemstillinger. Verdensmålene blev lanceret 01-01-2016 og 
er målrettet alle FN’s medlemslande.

Ansvarlighedsrapport

Ansvarlighedsrapport, CSR og COP-rapport
Siden 01-01-2009 har det været lovkrav for store virksom-
heder at redegøre for deres samfundsansvar i årsrapporten. 
Redegørelsen benævnes typisk ”CSR”, som er en forkortelse 
for den engelske betegnelse ”corporate social responsibility” 
dvs. ”virksomheders redegørelse for samfundsansvar”. En 
CSR-redegørelse sker i form af en årlig COP-rapport, når en 
virksomhed har tilsluttet sig FN’s Global Compact. Forkor-
telsen ”COP” står for ”Communication on Progress” dvs. 
fremskridtsrapport. I COP-rapporten rapporteres om virk-

somhedens indsats med at implementere Global Compacts 
10 ansvarlighedsprincipper. COP-rapporten kan udgøre den 
lovpligtige redegørelse for samfundsansvar (jf. Årsregnskabs-
loven § 99 a) og for det underrepræsenterede køn i ledelsen 
(jf. Årsregnskabsloven § 99 b), såfremt den opfylder lovens 
krav. Lovkravene har med tiden udviklet sig og medført ek-
sempelvis pligt til redegørelse for miljøforhold samt opstilling 
af måltal og politikker for at øge antallet af det underrepræ-
senterede køn i ledelsen.
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Deponi, 
special- 

behandling

Drivhusgas

Vandværk Renseanlæg

Fors A/S er en driftig virksomhed med anlæg og 
produktion i tilknytning til både miljø og klima. I 
mange tilfælde er miljøpåvirkningerne fra Fors A/S’ 
anlæg og aktiviteter ikke synlige, da hovedparten 
af aktiviteterne sker i nedgravede vandledninger, 
kloakrør og fjernvarmerør. Vandledningerne trans-
porterer grundvand fra dybe grundvandsmagasiner 
til vandværkerne, og drikkevand fra vandværkerne 
til forbrugerne. Fra forbrugerne ledes det brugte 
vand gennem kloakrør til renseanlæg, og herfra 
løber renset vand til recipienter som åer og fjorde. 
I jorden ligger der desuden fjernvarmerør. Via 
dem transporteres varmt vand fra varmeværkerne 
til forbrugerne og køligere vand fra forbrugerne 
tilbage til varmeværkerne. Herudover aftages og 
videredistribueres affald.

Miljømæssigt  
samfundsansvar 

Drikkevand
I 2016 blev knap 6 millioner m3 
drikkevand leveret til kunderne. 
Grundvandet indvindes fra 35 
boringer fordelt på 12 kildepladser. 
Indvundet grundvand behandles på 
de 5 vandværker, hvorfra drikke-
vand distribueres til over 22.000 
modtagere (målere) og et langt 
højere antal personer via 650 km 
vandledning cirka.   

Grundvand
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Spildevand
Fors A/S modtog knap 18 millioner 
m3 spildevand i 2016. Af de omkring 
64.000 målere hos kunderne findes 
størstedelen i Holbæk Kommune. 
Spildevand og regnvand løber gen-
nem et ledningssystem på cirka 
2.400 km. Herudover sørger Fors 
A/S for drift og vedligeholdelse af 
21 renseanlæg udover pumpestatio-
ner, bassiner, overløbsbygværker og 
brønde. 

Landbrugs-
jord
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Varme
Over 500.000 MWh varme blev pro-
duceret i 2016 af Fors A/S’ to varme-
værker i St. Merløse og Jyderup, som 
knap 400 og 900 modtagere (målere) 
får leveret fjernvarme fra. Endvidere 
driver Fors A/S 4 spids- og reserve-
lastcentraler samt 5 vekslerstationer 
i Roskilde. Med over 8.000 modta-
gere (målere) i Roskilde Kommune er 
dette området, hvor langt de fleste 
af Fors A/S’ varmekunder er bosat. 
Varmen til kunderne i Roskilde Kom-
mune distribueres af Fors A/S men 
produceres primært af VEKS.
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Affald
I Holbæk Kommune driver Fors A/S 
5 genbrugspladser og indsamler 
dagrenovation fra omkring 32.000 
kunder. I 2017 blev knap 34.500 
tons affald modtaget på genbrugs-
pladserne, mens dagrenovation, 
storskrald og haveaffald løb op i 
cirka 17.500 tons.   
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Sådan tager Fors A/S ansvar
For at gøre Global Compacts 10 ansvarlighedsprincipper 
og Verdensmålene til styreredskab for Fors A/S’ arbejde 
med miljø- og klimamæssigt samfundsansvar har Fors A/S 
opsat en række målsætninger. Målsætningerne er tilpasset 
de indsatsområder, som Fors A/S især har mulighed for at 
påvirke og tage ansvar for som forsyningsselskab. Selskabets 

ansvarsbevidsthed rækker vidt, da produktion og aktiviteter 
berører både luft-, vand- og jordmiljøer udover kunder, 
ejerkommuner, medarbejdere, m.fl. I denne smeltedigel af 
aktører og interesser har Fors A/S et ønske om at balancere 
hensynet til vores fælles omgivelser og sikre bæredygtige 
løsninger til gavn for nutidige og fremtidige generationer.

Ansvarlighedsprincip 7, 8 og 9: Fors A/S 
støtter en forsigtighedstilgang til miljø-
mæssige udfordringer, tager initiativ til 
at fremme større miljømæssig ansvarlig-
hed og opfordrer til udvikling og spred-
ning af miljøvenlige teknologier.

Fors A/S får en 
miljøpolitik og et 
miljøledelsessy-
stem.

Certificering efter ISO14001-standarden er opstartet i 2018, 
og i den forbindelse er udfærdiget en miljøpolitik, der er 
screenet for efterlevelse af Global Compacts ansvarligheds-
principper senest i 2020.  

Generelt
Ansvarlighedsprincipper og Verdensmål Fors A/S’ mål Succeskriterier

Målsætninger på miljøområdet. Fortsætter >>
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Verdensmål 6.1 og 6.4: I 2030 skal alle 
have lige adgang til sikkert drikkevand til 
en overkommelig pris. Inden 2030 skal 
vi blive langt bedre til at bruge vandet 
effektivt i alle sektorer. Vi skal give ad-
gang til drikkevand på en sikker og bæ-
redygtig måde, for at nedbringe antallet 
af mennesker, der lider af vandmangel 
betydeligt.

Fors A/S vil sikre 
vandkvaliteten og 
adgang til drikke-
vand, og Fors A/S’ 
vandindvinding 
sker på bæredyg-
tig og effektiv vis.

Fors A/S tilstræber at opfylde ejerkommunernes indsatspla-
ner for grundvandsbeskyttelse inden 2025, og at indvinding 
af grundvand sker inden for områder med særlige drikke-
vandsinteresser. 

Der rapporteres årligt på, om der i situationer, hvor de 
fastsatte kvalitetskrav har krævet mere end simpel vand-
behandling, er udført skærpet overvågning, og at udvidet 
vandbehandling kun har fundet sted midlertidigt. 

Fors A/S stræber efter ikke at kunne måle miljøfremmede 
stoffer (pesticider m.m.) i det vand, der leveres til kunderne. 
Der gives en årlig status.

Mulighed for anvendelse af UV-anlæg som hygiejnisk bar-
riere er undersøgt senest i 2025. 

Senest i år 2025 er der vedtaget retningslinjer for, hvor 
mange timer efter produktionsstop vandforsyningen skal 
kunne opretholdes med et gennemsnitligt vandforbrug, og 
det er undersøgt, om anlæg og distributionsnet er indrettet, 
så der tages højde for nødforsyning af nabovandværker. 

Der er senest i 2025 lagt en plan for at opnå reservekapaci-
tet i den tilgængelige vandressource på 10 % i forhold til det 
samlede vandbehov (inklusiv lækage).
Senest i 2025 er konsekvensen (økonomisk etc.) undersøgt 
ved to-sidet forsyning, og der er vedtaget principper for, 
hvor der skal laves to-sidet forsyning. 

Der rapporteres årligt på, om grundvandsspejlet er per-
manent faldende/stigende over en periode på 5 år, og om 
grundvandsspejlet er under/over kote 0. 

Der er i 2020 lagt en plan for nedbringelse vandtabet i Fors 
A/S’ distributionsnet til maksimalt 10 % (og helst maksimalt 
8 %) af den vandmængde, der årligt leveres fra vandvær-
kerne.

Verdensmål 15.1: Inden 2020 skal vi be-
vare og genoprette økosystemer på land 
og i ferskvand og bruge dem bæredyg-
tigt. Det gælder især skove, vådområ-
der, bjerge og områder med mangel på 
vand i overensstemmelse med interna-
tionale aftaler.

Fors A/S vil med 
skovrejsning bi-
drage til beskyt-
telse af de ferske 
vandes økosyste-
mer.

Partnerskaber om rejsning af ”Klima- og Drikkevandsskov” 
og udpegning af sprøjtefri zoner er etableret senest i år 
2025.

Vand
Ansvarlighedsprincipper og Verdensmål Fors A/S’ mål Succeskriterier
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Verdensmål 6.3 og 14.1: Inden 2030 skal 
vi forbedre vandkvaliteten ved at re-
ducere forurening, stoppe dumping og 
minimere udslippet af farlige kemikalier 
og materialer. Andelen af ubehandlet 
spildevand skal halveres, og vi skal gen-
bruge og genanvende betydeligt mere 
på globalt plan. Inden 2025 skal vi for-
hindre og reducere alle slags forurening 
af havet i betydelig grad. Vi skal især 
sætte ind mod forurening fra aktiviteter 
på land, heriblandt skrald og forurening 
med næringsstoffer.

Fors A/S vil 
bidrage til renere 
vandmiljø.

Der er senest i 2020 lagt en plan for nedbringelse af over-
løb.

Der er senest i 2020 undersøgt hvilke muligheder, der er for 
nedbringelse af ledningstab på spildevandsområdet. 

Andelen af renset spildevand, der behandles sikkert, doku-
menteres årligt (dvs. koncentrationen af henholdsvis orga-
nisk stof, kvælstof og fosfor i renset spildevand).

Verdensmål 7.2: Der skal være bety-
deligt mere bæredygtig energi i den 
globale energiforsyning inden 2030. 

Fors A/S tilstræ-
ber at øge ande-
len af vedvarende 
energikilder og 
mindske udled-
ning af drivhus-
gasser.

Målet er at støtte op om Borgmesterpagtaftalen (EUs kli-
mapagt) om reducering af CO2. For at vurdere om der er en 
positiv udvikling, rapporteres der årligt på forbrug af energi 
og hvor stor en andel af energien, der er baseret på fx kul, 
olie, gas, biomasse, biogas, vind, sol, jordvarme, etc. 

Fors A/S vil ved udgangen af 2020 have reduceret udlednin-
gen af CO2 fra produktionsanlæg med 15 % i forhold til 2016 
(målsætningen omfatter ikke varmekøb). 

Varmetabet i fjernvarmeledningerne reduceres med en halv 
procent fra 2016 til 2020.

Inden 2020 er der lagt en plan for fremtidens energiløsnin-
ger, herunder muligheden for CO2-neutrale varmeanlæg, 
biogasproduktion på renseanlæg etc. Planen vil understøtte 
målet om, at Holbæk og Bjergmarken Renseanlæg skal være 
energineutrale i 2025, dvs. produktion af energi tilsvarer 
energiforbrug. Et eventuelt nyt renseanlæg i Holbæk skal 
desuden være energiproducerende. 

I 2019 er der indført en bilpolitik eventuelt med en plan for 
el-biler og nedbringelse af forbrug af fossile energikilder 
som olie, diesel og benzin.

Energi og varme

Spildevand

Ansvarlighedsprincipper og Verdensmål Fors A/S’ mål Succeskriterier

Ansvarlighedsprincipper og Verdensmål Fors A/S’ mål Succeskriterier
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Verdensmål 11.5 og 13.3: Inden 2030 
skal vi reducere antallet af mennesker, 
der dør eller bliver påvirket af katastro-
fer, betydeligt (heriblandt katastrofer 
relateret til vand) med et fokus på at 
beskytte de fattige og mennesker i 
udsatte situationer. Sideløbende skal vi 
i betydelig grad nedbringe de direkte 
økonomiske tab i verdensøkonomien, 
der skyldes katastrofer. Vi skal øge den 
generelle viden og opmærksomhed 
på mulighederne for både at bremse 
den globale opvarmning og tilpasse os 
klimaforandringerne. Det skal ske på 
både individuelt og institutionelt niveau. 
Samtidig skal vi øge vores kapacitet til 
allerede tidligt at forudsige og formind-
ske skaderne.

Fors A/S vil med 
nødplaner for 
forsyning i kata-
strofesituatio-
ner medvirke til 
klimasikring.

Fors A/S vil give 
de største kunder 
vejledning i ener-
gibesparelse og 
forbrug. 

Fors A/S bidrager til udfærdigelse af Vand- og Klimatilpas-
ningsplan i 2018. 

Fors A/S bidrager til udfærdigelse Strategisk Klima- og Ener-
giplan i 2018.

Fors A/S har senest i 2020 undersøgt muligheden for at give 
forsyningsrådgivning med et miljø- og klimaperspektiv til de 
20 største kunder.

Beredskabsøvelser udføres årligt, og beredskabsplaner 
opdateres på baggrund af øvelserne.

Klima

Ansvarlighedsprincipper og Verdensmål Fors A/S’ mål Succeskriterier

Affald
Ansvarlighedsprincipper og Verdensmål Fors A/S’ mål Succeskriterier

Verdensmål 12.3: Inden 2030 skal vi 
halvere det globale madspild per person 
både i forretninger og hos forbru-
gerne. Vi skal også reducere madspild 
i produktionen og leverandørkæderne, 
heriblandt tab af afgrøder efter høsten.

Fors A/S vil 
mindske madspild 
og indføre en 
økologipolitik.  

I 2018 er der lavet en plan for mindskelse af madspild samt 
indført en økologipolitik.

Verdensmål 12.5: Inden 2030 skal vi 
nedbringe affaldsmængden betydeligt 
gennem forebyggelse, reduktion, gen-
brug og genanvendelse.

Fors A/S vil sikre 
en høj genanven-
delsesrate samt 
forebygge affalds-
generering.

Mindst 56 % genanvendelse i 2018 af de 7 fokusfraktioner 
(bio, papir, glas, metal, plast, pap, træ). 

Mindst 70 % af alt affald, som Fors A/S håndterer i 2018, skal 
genanvendes. 

En ”Affaldets Vej”-kampagne iværksættes senest i 2019, 
hvori Fors A/S oplyser kunder om, hvordan de kan reducere 
og sortere affald.
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Global Compacts  
ansvarlighedsprincipper 
Fors A/S er bevidst om at udvise et særligt samfundsansvar 
på miljø- og klimaområdet, især fordi økosystemerne i jord-, 
vand- og luftmiljøer ofte er sårbare i et land som Danmark 
med intens og multifunktionel arealanvendelse. Derud-
over kan der med det blotte øje i mange tilfælde ikke ses, 
hvordan jord-, vand- og luftmiljø er knyttet til selskabets 
aktiviteter: Risiko for diffus udledning af forurenende stoffer 
nødvendiggør derfor særlig årvågenhed fra Fors A/S’ side, 
ligeså gør potentielle punktkildeforureninger. 

Fors A/S tager ansvar ved at benytte sig af et forsigtigheds-
princip i henhold til Global Compacts ansvarlighedsprincip 7. 
Endvidere ønsker Fors A/S at tage initiativ til at fremme mil-
jømæssig ansvarlighed samt opfordre til udvikling og spred-
ning af miljøvenlige teknologier jf. Global Compacts an-
svarlighedsprincip 8 og 9. Effektuering af Global Compacts 
ansvarlighedsprincipper forventes i første omgang skabt 
ved, at Fors A/S får et miljøledelsessystem og en miljøpoli-
tik, hvori ansvarlighedsprincipperne er indarbejdet. 

Vand
Drikkevand i Danmark baseres på grundvand. Det er derfor 
helt essentielt at sikre grundvandet i både kvantitativt og 
kvalitativt øjemed. Forebyggelse frem for oprensning er 
vejen frem og betyder, at Fors A/S vil medvirke til opfyldelse 
af ejerkommunernes indsatsplaner for grundvandsbeskyt-
telse. Ydermere vil Fors A/S arbejde for nedbringelse af 
vandtabet på ledningsnettet. Målet er, at den udpumpede 
mængde drikkevand, som ikke når frem til kunderne, højst 
udgør 10 % og helst kun 8 %. Desuden vil udskiftning af 
vandmålere til fjernaflæste typer med al sandsynlighed ned-
bringe utilsigtet vandforbrug fremadrettet, og lækagetab i 
forbindelse med brud vil kunne mindskes, efterhånden som 
ledningsnettet renoveres. I 2017 blev knap 6 km vandledning 
renoveret og næsten 6 km ny vandledning etableret.    
    

Spildevand
Når vand i store mængder strømmer gennem kloakken 
under regnhændelser, er aflastning af de regn- og spilde-
vandshåndterende anlæg og transportveje ikke usædvanlig. 
Aflastningen resulterer i, at regn- og spildevand løber ud 
i fjorde og åer. Fors A/S er derfor særligt opmærksom på 
at tilpasse anlæg og produktion til klimaprognoser. Endvi-
dere er Fors A/S opmærksom på, at forurening af vand- og 
jordmiljøet i forbindelse med overløb kan mindskes ved, at 
spildevandet renses ved kilden. Jo renere spildevand der 
modtages fra kunden via kloakken, des mindre er risikoen 
for påvirkning af miljøet. 

Vandtab på ledningsnettet. 
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Ved at mindske andelen af miljøskadelige stoffer i spildevan-
det allerede ved kilden fås yderligere den gevinst, at mere 
slam kan spredes som gødning på landbrugsjord i stedet for 
at måtte deponeres. Slam er et biprodukt af spildevands-
rensning, og slammets indhold af plantenæringsstoffer som 
kvælstof, fosfor og kalium kan med fordel udnyttes af afgrø-
der. I de tilfælde hvor slam ikke kvalificerer sig til udbring-
ning på landbrugsjord men må deponeres eller nedbrydes 
i slambede, er Fors A/S opmærksom på mulige miljøvirk-
ninger. I det hele taget vil Fors A/S rette stor opmærksom-
hed på sine anlægs beskaffenhed, således at selskabets 
aktiviteter ikke har uønsket indflydelse på miljøet. Derfor 
udvides og renoveres Viby Renseanlæg, og renseanlæggene i 
Gadstrup, Gøderup, Osted og Lejre nedlægges. 

Intet rørsystem er på sigt uigennemtrængeligt for hverken 
ind- eller udsivning. Derfor ønsker Fors A/S, at distributi-
onsnet og anlæg er så sikre som muligt, så det omkringlig-
gende jord- og vandmiljø ikke påvirkes, og selve indholdet 
i rør og ledninger ikke opblandes. I 2017 blev der således 
saneret over 4 km kloakrør samt lagt knap 14 km nye rør.

Energi og varme
Fors A/S’ emission af gasformige stoffer til atmosfæren 
udgør en klimapåvirkning. Emission af drivhusgasser sker 
både direkte og indirekte fra Fors A/S’ anlæg og produktion. 
Direkte i den forstand at oxiderede kul-, svovl- og kvælstof-
forbindelser udledes fra varme- og vandproduktion samt 
spildevandsrensning og affaldshåndtering, og indirekte i den 
forstand at eksempelvis varmekøb og Fors A/S’ elforbrug 
er forbundet med eksterne leverandørers emissioner. Som 
følge af klimapåvirkningerne overvejes en række energibe-
sparende tiltag og valg af anvendte energikilder.

CO2-emission fordelt på selskaberne i Fors A/S. De 10 stør-
ste CO2-syndere i 2016 var (startende med den største): Fors 
Varme Roskilde A/S, Fors Varme Holbæk Jyderup A/S, Fors 
Spildevand Roskilde A/S, Fors Spildevand Holbæk A/S, Fors 
Spildevand Lejre A/S, Fors Affald Holbæk A/S (Genbrug), 
Fors Affald Holbæk A/S (Dagrenovation), Fors Vand Holbæk 
A/S, Fors Vand Roskilde A/S, Administration.

CO2-emission for hver forsyningsart og benchmark for 2020. 
CO2-emission forbundet med varme produceret af Fors A/S 
er medtaget, og CO2-emission forbundet med varme leveret 
af VEKS til kunderne i Roskilde Kommune er ikke medtaget.
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Energikilder
Jyderup Varmeværks anvendelse af naturgas som energikil-
de til varme- og el-produktion er genstand for overvejelser, 
da naturgas er at betegne som en fossil energireserve. Fors 
A/S har ambitioner om at se på muligheden for anven-
delse af vedvarende, bæredygtige energikilder med mindre 
CO2-udledning. Årsagen er, at Fors A/S gerne vil medvirke 
til udfasning af brugen af miljøbelastende og begrænsede 
energikilder som kul, olie og naturgas, ligesom Borgmester-
pagtaftalen foreskriver. 

St. Merløse Varmeværk anvender biomasse, primært halm, 
som energikilde. Hvorvidt den anvendte biomasses op-
tagelse af kulstof igennem fotosyntesen tilsvarer kulstof-
mængden i den aske, der efter afbrænding på varmeværket 
spredes på landbrugsjord til andre planters næringsstofud-
nyttelse, er ukendt. Dette belyser, at diskursen om CO2-
neutralitet for biomassefyrede varmeværker i Fors A/S ikke 
overskygger behovet for at revurdere miljøvenligheden af 
anvendte energikilder ved varmeproduktion. Fors A/S er 
altså opmærksom på, at der alt andet lige udledes drivhus-
gasser til atmosfæren, når en afbrænding finder sted uanset 
hvilken energikilde, der er tale om. 

Ligeledes fører afbrænding af diesel og benzin til emis-
sion af drivhusgas. Transport søges derfor minimeret ved 
eksempelvis at indkøbe biomasse til St. Merløse Varmeværk 
fra lokale landmænd. Tilmed er det ambitionen at begrænse 
brændstofforbrug på transport i forbindelse med mødeak-
tivitet. Medarbejderne i Fors A/S er ofte på farten mellem 
de mange anlæg og de to administrative hovedkontorer, der 
har til huse i Roskilde og Holbæk. Derfor er målet at få en 
bilpolitik for minimering af antal kørte kilometer i diesel- og 
benzindrevne køretøjer samt afprøvning af el-biler og for-
slag til virtuelle mødeformer.

Energiforbrug
Udover at valget af energikilde er essentielt for kampen mod 
klimaforandringerne, så er optimal anvendelse af energien 
en vigtig medspiller. Af energibesparende tiltag i Fors A/S 
kan nævnes, at der i 2018 forventes etablering af bundbe-
luftning og gasmotor på Bjergmarken Renseanlæg, hvilket 
vil give en energibesparelse på mindst 790.000 kWh/år i 
forhold til år 2012. Ydermere er der potentiale for energi-
besparelse ved udnyttelse af overskudsvarme og biogas. 

Generel procesoptimering af nedslidte anlæg og reducering 
af ledningsnettets tab af varme og vand vurderes desuden at 
kunne udgøre en positiv faktor for Fors A/S’ energiregnskab. 

Varmetab
I Himmelev i Roskilde kan kunderne tage deres nye fjern-
varmetilslutning i brug. Indtil fuld tilslutning er opnået, vil 
der ikke være samme grad af afkøling af fjernvarmevandet. 
Det betyder, at vandets højere returløbstemperatur påvirker 
varmetabet negativt. Følgevirkningen heraf er et relativt 
højt varmetab. Fors A/S vil nedbringe varmetabet ved at 
installere returventiler i fjernvarmeledningerne, så tempe-
raturen tilpasses antallet af fjernvarmeinstallationer, der er 
i funktion.

Vandtab på fjernvarmeledningsnettet.
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Foruden arbejdet med at mindske varmetabet i Himmelev 
vil kunder med særlig dårlig afkøling tilbydes rådgivning til 
at forbedre deres fjernvarmeinstallation. Sammen med den 
løbende renovering af ledningsnettet forventes disse tiltag 
at reducere varmetabet fremadrettet. I 2017 blev knap 5 km 
ledning i Roskilde Kommune renoveret og næsten 9 km nyt 
ledningsnet etableret. Det er i øvrigt væsentligt at bemær-
ke, at Fors A/S arbejder på at finde en metode, som tager 
højde for vejrligets påvirkning af varmetabsmåling.

Affald
Minimering af affaldsmængden der afbrændes, og højere 
grad af genanvendelse af affald ligger til grund for, at Fors 
A/S løbende holder netværksmøder om symbiosesamarbej-
der med erhvervslivet. Dette har resulteret i samarbejder 
om, at affaldstræ genanvendes til produktion af fugle- og 
foderhuse, og tagpapaffald genanvendes i fremstilling af 
ny asfalt. Endvidere bliver tekstiler afsat til eksempelvis 
fyldmateriale i møbler. Forebyggelse af affaldsgenerering er 
også del af Fors A/S’ bevidsthed, og en ”Affaldets Vej”-kam-
pagne skal medvirke til et lavere forbrug hos kunderne.
 

Klima 
At skabe langsigtede, klimarobuste løsninger er essentielt, 
når skybrudsveje i byerne overvejes. Projekter af denne type 
beror på prioriteringer, antagelser og usikkerheder, hvorfor 
emnet ”klimasikring” ofte får stor opmærksomhed. Fors A/S 
inddrager og opsøger i høj grad de aktører, som kan have 
interesse i udviklingen af byområder, så eksempelvis regn-
vandsopsamlende bassiner agerer rekreative, grønne oaser. 
Et igangværende klimaprojekt er Ny Østergade-arealet i 
Roskilde.

Fors A/S vil tage ansvar i forhold til opbremsning af den glo-
bale opvarmning ved at udbrede viden om energibesparelse 
og forbrug. Udgangspunktet er iværksættelse af vejledning 
om en ressourcebevidst adfærd til de 20 største kunder. 
Adfærdsmønstre kan påvirkes på mange måder, og Fors A/S 
vil derfor tilpasse vejledningen til den enkelte og dennes 
forbrug. Det tilstræbes, at vejledningen omfatter alle 4 
forsyningsarter.

Affaldsmængder fra genbrugspladser, dagrenovation, stor-
skrald og haveaffald fordelt på 4 kategorier (genanvendelse, 
forbrænding, deponi og specialbehandling).
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Opfølgning på målsætninger for 2017
Fors A/S er kommet i mål med udfasning af tørreanlægget 
på Bjergmarken Renseanlæg, som siden år 2000 har bidra-
get til afvanding af slam. Udfasning af slamtørreanlægget har 
givet en energibesparelse på 1.275 MWh/år eller 300 tons 
CO2/år. Målsætningen om en reduktion på 125 tons CO2/år 
er dermed mere end nået og medvirker til den langsigtede 
målsætning om, at Fors A/S’ to største renseanlæg (dvs. 
Bjergmarken og Holbæk Renseanlæg) skal producere lige så 
meget energi, som de forbruger.  

Det var målet at udfærdige en handleplan for nedbringelse 
af de 10 største CO2-syndere i Fors A/S, men denne målsæt-
ning er desværre ikke nået. Dog ved Fors A/S, hvor indsat-
sen for CO2-nedbringelse skal lægges, da kortlægningen af 
Fors A/S’ selskabers emission har vist, at varmeforsyning 
(Fors Varme Roskilde A/S og Fors Varme Holbæk Jyderup 
A/S) kandiderer til at være de væsentligste bidragydere til 
CO2-udledning; dernæst kommer de 3 spildevandsselskaber 
(Fors Spildevand Roskilde A/S, Fors Spildevand Holbæk A/S, 
Fors Spildevand Lejre A/S).   

I 2020 tilstræbes det, at 15 % mindre CO2 udledes fra Fors 
A/S’ produktionsanlæg i forhold til udledningen i 2016. Om 
Fors A/S er godt på vej mod at nå benchmark i 2020 vil vise 
sig i næste års ansvarlighedsrapport, hvor CO2-udlednings-
data for 2017 er tilgængelig. Ligeledes vil status på målsæt-
ningen om reduktion af varmetab i fjernvarmenettet kunne 
gives til i næste års rapportering.

Der genanvendes mere affald og forbrændes mindre
Begge målsætninger på affaldsområdet er opnået. Fors A/S 
har endda overgået sit mål om, at 52 % af fraktionerne or-
ganisk affald, papir-, pap-, glas-, plast-, metal- og træaffald 
skulle indsamles til genanvendelse i 2017: Genanvendelses-
procenten kom helt op på 55 %. 

Den totale mængde affald, som Fors A/S håndterer, er 
steget gradvist fra 2012 til 2017. Det er bemærkelsesvær-
digt, at den andel af affald, som blev genanvendt fra 2012 til 
2017, er steget stødt fra 58 % til hele 70 %. Det betyder, at 
målet om, at 70 % af alt affald som Fors A/S håndterer, skal 
genanvendes i 2017, er nået. Den positive følgevirkning er et 
fald fra 38 % i 2012 til 29 % i 2017 i andelen af affald, som 
forbrændes.

Status Målsætninger

 

Reduktion af energiforbruget ved behandling 
af slam med 125 tons CO2 årligt i 2017 (udfase 
tørreanlægget på Bjergmarken Renseanlæg).

 

Fors A/S to største renseanlæg skal være 
energineutrale i 2025.

 

Udledningen af CO2 på produktionsanlæg 
(ikke varmekøb) skal samlet reduceres med 
15 % i 2020 (Beregning med 2016-tal som 
baseline).

 

Udarbejdelse af handleplan for reduktion 
af CO2-udledningen fra de 10 største CO2-
syndere i 2015.

 

Reduktion af varmetabet i fjernvarmelednin-
gerne med en halv procent fra 2016 til 2020.

 

70 % af det håndterede affald skal genanven-
des i 2017.

 

52 % af de 7 fokusfraktioner (bio, papir, glas, 
metal, plast, pap, træ) skal genanvendes i 
2017.

Status for opfyldelse af målsætninger på det miljømæssige 
område.

Punkt 28, Bilag 1: Bilag 28.1 - Fors Ledelses- og ansvarlighedsrapport 2017
1.0.pdf



Opfølgning på målsætninger for 2017 | Side 33

Punkt 28, Bilag 1: Bilag 28.1 - Fors Ledelses- og ansvarlighedsrapport 2017
1.0.pdf



Side 34 | Fors A/S – Ledelses- & Ansvarlighedsrapport 2017

Sådan tager Fors A/S ansvar
I CSR-sammenhæng omhandler socialt samfundsansvar 
emnerne menneskerettigheder, medarbejderforhold og 
antikorruption. Fors A/S vil således i de kommende år struk-
turere og implementere arbejdet med samfundsansvar in-
den for disse områder. Med tilslutningen til Global Compact 
i 2018 tager Fors A/S’ målsætninger på det sociale område 
udgangspunkt i Global Compacts ansvarlighedsprincip 1-6 
og 10 samt de Verdensmål, som er særligt relevante for Fors 
A/S’ forretningsaktiviteter. Fors A/S har for hver af Global 
Compacts ansvarlighedsprincipper og Verdensmålene sat 
sine egne mål og succeskriterier. Succeskriterierne beskri-
ver, hvordan opnåelsen af hvert mål evalueres ved næste års 
CSR-rapportering.  

Global Compacts ansvarlighedsprincipper 
Et af Fors A/S’ mål er at screene sine politikker i forhold 
til Global Compacts ansvarlighedsprincipper samt vurdere, 
hvordan principperne kan indarbejdes i Fors A/S’ politik-
ker. Dette gøres både for at sikre, at Fors A/S selv lever op 
til principperne men også for, at eksterne leverandører og 
samarbejdspartnere kender den politik og standard, som 
Fors A/S forventer i forhold til menneskerettigheder, ar-
bejdsforhold og korruption.

Socialt samfundsansvar 
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Ansvarlighedsprincip 3, 4, 5 og 6: Fors A/S 
opretholder foreningsfriheden og anerken-
der effektivt retten til kollektiv forhandling. 
Endvidere støtter Fors A/S udryddelsen 
af alle former for tvangsarbejde og støtter 
effektivt afskaffelse af børnearbejde samt 
diskrimination i relation til arbejds- og 
ansættelsesforhold.

Fors A/S’ politik-
ker screenes i 
forhold til Global 
Compacts ansvar-
lighedsprincipper, 
og der tages stilling 
til, hvordan Global 
Compacts ansvar-
lighedsprincipper 
indarbejdes i Fors 
A/S’ politikker.

Ved udgangen af 2020 er Fors A/S’ politikker screenet 
for efterlevelse af Global Compacts ansvarlighedsprin-
cipper. Der er desuden lagt en plan for evt. tilpasning 
af politikker. 

Verdensmål 8.8: Vi skal beskytte arbejds-
tagerrettigheder og fremme sikre og 
stabile arbejdsmiljøer for alle arbejdere 
heriblandt migrantarbejdere, især kvin-
der, samt ansatte med løs tilknytning til 
arbejdsmarkedet.

Fors A/S ønsker 
at sikre sig, at ikke 
alene egne medar-
bejdere men også 
medarbejderne 
hos de eksterne 
leverandører og 
underleverandører 
så vidt muligt har 
arbejdsforhold, der 
lever op til Global 
Compacts ansvar-
lighedsprincipper.

Klausul med Fors A/S’ krav til evaluering og kontrol af 
ansættelsesforhold hos leverandører og underleve-
randører er udfærdiget og godkendt ved alle ordrer og 
aftaler senest i 2025.

Fors A/S sigter 
efter at have en 
sikker arbejdsplads 
og et godt arbejds-
miljø.

Maksimalt 7 arbejdsulykker (med mindst én dags fra-
vær) finder sted om året. Årlig rapportering.

Maksimalt 12 arbejdsulykker (med mindre end én dags 
fravær) finder sted om året. Årlig rapportering.

Der rapporteres årligt på, om engagement og motivati-
on ligger på mindst 5,3 på en skala fra 1-7 ved målingen 
af medarbejdertilfredshed.

Der rapporteres årligt på, om sygefraværet er på ma-
ximalt 3,8 %, og korttidssygefravær er på maximalt 5 
dage per medarbejder per år. 

Der er gennemsnitligt tildelt mindst 6 kompetencedage 
per medarbejder per år alt efter den enkelte med-
arbejders behov og kompetencer samt fagområdets 
udvikling. Årlig rapportering.

Fors A/S ønsker at 
blive certificeret 
efter et arbejds-
miljøledelsessy-
stem.

Certificering er opnået senest i 2020.

Arbejdsforhold

Ansvarlighedsprincipper og Verdensmål Fors A/S’ mål Succeskriterier

Fortsætter >>
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Ansvarlighedsprincip 10: Fors A/S 
modarbejder alle former for korruption, 
herunder afpresning og bestikkelse.

Fors A/S’ politikker 
screenes i forhold 
til Global Compacts 
ansvarlighedsprin-
cipper, og der tages 
stilling til, hvordan 
Global Compacts an-
svarlighedsprincipper 
indarbejdes i Fors A/S’ 
politikker.

Ved udgangen af 2020 er Fors A/S’ politikker screenet 
for efterlevelse af Global Compacts ansvarligheds-
principper. Der er desuden lagt en plan for eventuel 
tilpasning af politikker.  

Verdensmål 16.5: Vi skal markant 
nedbringe omfanget af korruption og 
bestikkelse af alle slags.

Fors A/S udarbejder 
et kodeks for adfærd 
og god forretningsskik. 
Ingen medarbejdere 
eller leverandører er 
i tvivl om Fors A/S’ 
adfærdskodeks. 

Inden 2025 er et adfærdskodeks udfærdiget, og det 
kan dokumenteres, at alle relevante personer er indfor-
stået med Fors A/S’ adfærdskodeks. Adfærdskodekset 
vedrører opførsel i forbindelse med tilbud om gaver, 
donationer, arrangementer, sponsorater, rejser, mid-
dage, facility payment, etc.

Fors A/S overvejer 
muligheden for at 
etablere en whistle-
blower-ordning for at 
sikre, der tages hånd 
om sensible emner.

Fors A/S overvejer muligheden for at etablere en 
whistleblower-ordning for at sikre, der tages hånd om 
sensible emner. Ved udgangen af 2018 er der taget 
stilling til, om en whistleblower-ordning iværksættes, 
og hvilken form for whistleblower-ordning, der ønskes.

Verdensmål 8.5: Inden 2030 skal vi 
opnå, at alle mænd og kvinder har et 
produktivt og anstændigt job, hvor de 
får lige løn for lige arbejde. Dette gæl-
der også for unge og for personer med 
handicap.

Fors A/S ønsker at 
bidrage til inklusion på 
arbejdsmarkedet.

Mindst 30 sociale ansættelser er fordelt til trainees, 
praktikanter, flexjobbere, personer med løntilskud, 
KRIM-ansættelser eller lignende i 2018.

Fors A/S ønsker at 
bidrage til at unge kan 
få en uddannelse.

Mindst 5 lærlinge/ elever (15-24 år) er ansat i 2018.

Antikorruption
Ansvarlighedsprincipper og Verdensmål Fors A/S’ mål Succeskriterier

Ansvarlighedsprincipper og Verdensmål Fors A/S’ mål Succeskriterier

Arbejdsforhold fortsat

Målsætninger fra 2018 på det sociale område vedrørende antikorruption.

Målsætninger fra 2018 på det sociale område vedrørende arbejdsforhold.
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Ansvarlighedsprincip 1 og 2: Fors A/S 
støtter og respekterer beskyttelsen af 
internationalt erklærede menneskeret-
tigheder og sikrer, at der ikke medvirkes 
til krænkelser af menneskerettighe-
derne.

Fors A/S’ politikker 
screenes i forhold 
til Global Compacts 
ansvarlighedsprin-
cipper, og der tages 
stilling til, hvordan 
Global Compacts 
ansvarlighedsprincip-
per indarbejdes i Fors 
A/S’ politikker.

Ved udgangen af 2020 er Fors A/S’ politikker screenet 
for efterlevelse af Global Compacts ansvarlighedsprin-
cipper. Der er desuden lagt en plan for evt. tilpasning 
af politikker. 

Verdensmål 3.8: Vi skal opnå universel 
sundhedsdækning, herunder finansiel 
risikobeskyttelse og adgang til grund-
læggende kvalitetssundhedsydelser. 
Alle mennesker skal også have adgang 
til sikker og effektiv kvalitetsmedicin og 
vaccine til en overkommelig pris.

Det evalueres, om 
medarbejderne er 
tilfredse med den 
obligatoriske sund-
hedsforsikring.

Ved udgangen af 2020 er der gennemført en tilfreds-
hedsundersøgelse blandt medarbejderne med fokus på 
sundhedsforsikring.

Menneskerettigheder
Ansvarlighedsprincipper og Verdensmål Fors A/S’ mål Succeskriterier

Målsætninger fra 2018 på det sociale område vedrørende menneskerettigheder.
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Leverandørevalueringer
Nyt format for leverandørevalueringer
Fors A/S’ ISO-certificering medfører en dokumente-
ret, løbende evaluering af leverandører. Fremgangs-
måden for leverandørevaluering er blevet udvidet og 
systematiseret fra at have fundet sted i flere forskel-
lige afdelinger til nu at være forankret i én afdeling. 
Leverandørevaluering sikrer fokus på de forretningskri-
tiske leverandører i indkøbsprocessen. Det sker blandt 
andet på baggrund af en kategorisering af leverandører 
ud fra deres økonomiske og driftsmæssige påvirkning 
af Fors A/S’ forretning. Kategorisering af nye leveran-
dører sker løbende, og i takt med at samarbejde med 
leverandører påbegyndes. I tilfælde af at en leverandør 
ikke lever op til forventningerne, inddrages interne 
interessenter til dialog med henblik på forbedringer og 
planlægning af det videre samarbejde.

Den første leverandørevaluering efter det nye format 
Den første leverandørevaluering efter det nye format 
er netop afsluttet og vedrørte Sjællands Erhvervsbe-
klædning (SJEB). Fors A/S har igennem flere år indkøbt 
alt sit arbejdstøj hos SJEB. Da produkterne fra SJEB 
skal leve op til en række krav om sikkerhed på grund 

af Fors A/S’ medarbejderes arbejde på offentlig vej, er 
der tale om en forretningskritisk leverandør. Derud-
over skyldes denne kategorisering, at det i Fors A/S 
vægtes højt, at produkter fremstilles under forhold, 
der mindst svarer til standarden beskrevet i Global 
Compacts ansvarlighedsprincipper om eksempelvis 
børnearbejde. Forud for evalueringen af SJEB blev 
der indhentet data så som omsætningstal, fakta om 
leveringsservice, fejlleverancer, kvalitet m.m. Data blev 
drøftet med SJEB, som kunne berette om et besøg hos 
deres underleverandører i Sri Lanka. Ved dette besøg 
blev produktionen fremvist, og det blev dokumenteret, 
at produktionen lever op til OEKO-TEX-certificering, 
der betyder, at ingen skadelige kemikalier benyttes 
ved fremstilling af tekstiler. Ydermere blev der doku-
menteret medlemskab af Business Social Compliance 
Initiative, som sikrer arbejdsvilkår, etisk forretningspo-
litik m.m. Leverandørevalueringen af SJEB var tilfreds-
stillende, og fremadrettet afholdes statusmøde hvert 
kvartal mellem Fors A/S og SJEB. Det er planen, at Fors 
A/S fortsætter med evaluering af yderligere 19 leveran-
dører i løbet af 2018. 

Arbejdsforhold
Samtidig med at Fors A/S vil indarbejde Global Compacts 
ansvarlighedsprincipper i sine politikker, er der opstillet mål 
om at udfærdige en klausul, som sætter krav til samarbejds-
partnere og leverandører om eksempelvis arbejdsvilkår. 
Hertil skal nævnes, at det er vigtigt for Fors A/S at ”feje for 
egen dør”, hvorfor det prioriteres, at Fors A/S som arbejds-
plads er sikker med et godt arbejdsmiljø. Derfor forventes 
det, at Fors A/S i 2018 har så få arbejdsulykker som muligt, 
tilfredse medarbejdere, tildeling af kompetencedage samt 
et minimalt sygefravær. Yderligere er det på sigt intentionen 
at implementere et arbejdsmiljøledelsessystem med henblik 
på at gøre arbejdsmiljøet endnu bedre.

Fors A/S ønsker at afspejle samfundet. Derfor er der sat en 
målsætning om at have 30 sociale ansættelser og 5 stillinger 
til unge (lærlinge, elever). Antallet af sociale ansættelser er 
bestemt ud fra hensynet til, at både sociale og økonomiske 
ressourcer skal være tilstede, når Fors A/S bidrager til inklu-
sion af udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Antikorruption
Fors A/S ønsker en ’rent-mel-i-posen-kultur’, hvor alle har 
mulighed for at få sensible emner på agendaen. I 2018 tages 
stilling til iværksættelse af og formen på en whistleblower-
ordning. I forlængelse heraf opstår et behov for at præcise-
re, hvad der i Fors A/S betragtes som tilladeligt og utillade-
ligt. Fors A/S agter derfor at udfærdige et adfærdskodeks, 
så ingen internt eller eksternt er i tvivl om Fors A/S’ hold-
ning til situationer, hvor betroet magt kan misbruges for 
egen vindings skyld.

Menneskerettigheder
Fors A/S er meget opmærksom på fordelene ved en mang-
foldig organisation og ikke mindst ledelse. Derfor ønsker 
Fors A/S at øge andelen af det underrepræsenterede køn 
og har som politik, at dette faciliteres i forbindelse med 
udvælgelse af nye ledere. Politikken understøttes bl.a. ved, 
at stillingsopslag formuleres med kønsneutrale termer for at 
appellere til alle jobsøgende uanset køn. Ligeledes opfor-
drer Fors A/S sine ejere og øvrige interessenter til aktivt at 
arbejde frem mod en kønsmæssigt repræsentativ bestyrelse 
for fremme af ligestilling. 
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Fors A/S’ underrepræsenterede køn skal til enhver tid op-
leve, at det har samme muligheder for karriere og leder-
stillinger som de øvrige medarbejdere. I forlængelse heraf 
er der udarbejdet en målsætning om, at kønsfordelingen 
i direktionen skal være ligelig. Samtidig har Fors A/S en 
målsætning om, at minimum 37,5 % af de generalforsam-
lingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal bestå af det under-
repræsenterede køn. Måltallet skal opnås i forbindelse med 
konstitueringen af den næste bestyrelse. Da 8 af medlem-
merne i Fors A/S’ bestyrelse er generalforsamlingsvalgte, vil 
en repræsentation på 37,5 % af det underrepræsenterede 
køn gøre det ud for en ”ligelig kønsfordeling” ifølge Er-
hvervsstyrelsens ”Vejledning om måltal og politikker for den 
kønsmæssige sammensætning af ledelsen” fra 2016.

Fors A/S ser det som diskriminerende, hvis den bedste 
kandidat fravælges på grund af køn, alder, nationalitet eller 
lignende, og er opmærksom på, at der i selskabet ikke skal 
forekomme nogen form for diskrimination. De personer, der 
yder en indsats og gør en forskel, skal belønnes for deres 
arbejde. Afgørende for opnåelse af en så ligelig kønsforde-
ling som mulig er derfor, om ansøgere til de respektive jobs 
har rette kompetencer, uddannelse, ambitioner osv.

Køns- og aldersfordeling.

 Aldersfordeling  
(Antal personer)

Alderskategorier 2016 2017
<18 0 0

18-29 7 5
30-39 30 30
40-49 53 48
50-59 73 75
60-64 24 19

65- 8 9
I alt 195 186

  Ansatte  
(Antal personer)

Gruppe Køn 2016 2017

Direktion
Mænd
Kvinder 

4
2

3
2

Mellemledere
Mænd
Kvinder 

10
2

8
3

AC’ere
Mænd
Kvinder 

14
16

14
17

Øvrig administration
Mænd
Kvinder 

8
35

10
34

Faglærte
Mænd
Kvinder 

52
5

49
4

Ufaglærte
Mænd
Kvinder 

33
5

30
5

Elever/ trainee
Mænd
Kvinder 

2
1

1
1

Lærlinge
Mænd
Kvinder 

1
0

0
0

Flexjob
Mænd
Kvinder 

4
1

4
1

I alt
Mænd
Kvinder 

128
67

119
67

I alt  195 186
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Opfølgning på målsætninger for 2017

Arbejdsforhold
På det sociale område var der i 2017 en målsætning om at 
have mindst 30 sociale ansættelser og 5 lærlinge/ elever 
beskæftiget i Fors A/S. Status er, at der i 2017 var 34 sociale 
ansættelser og 4 lærlinge. Målet for de sociale ansættelser 
er dermed nået, mens målet for elever og lærlinge næsten 
blev nået. 

I forhold til sygefravær var det ambitionen, at korttidssyge-
fraværet var på maximalt 5 dage per medarbejder, og at det 
samlede sygefravær udgjorde maximalt 4 %. I 2017 var der 
53 tilfælde af sygefravær på mere end 5 dage per medar-
bejder, og den samlede sygefraværsprocent landede på 4 
%. Til sammenligning var sygefraværet på 3,7 % i 2016.

I 2017 var målet at tildele mindst 4 kompetencedage per 
medarbejder i gennemsnit. Resultatet blev 4,56 dage per 
medarbejder. Der forventes med Fors Akademiet, som er 
implementeret i januar 2018, en yderligere stigning i antal 
kompetencedage i 2018. Fors Akademiet skal medvirke til at 
videreuddanne medarbejderne og gøre Fors A/S til en at-
traktiv virksomhed, som kan tiltrække og fastholde kvalifice-
rede medarbejdere. 

Fors A/S havde som målsætning, at engagement og moti-
vation lå på mindst 5,3 på en skala fra 1-7 ved målingen af 
medarbejdertilfredshed i 2017. Medarbejdertilfredshedsun-
dersøgelsen viste, at engagement og motivation lå på 5,4, 
hvormed målet er opfyldt.

Arbejdsulykker
Fors A/S har haft et mål om, at antallet af arbejdsulykker 
skulle nedbringes i forhold til 2016, hvor antallet var på 17 
arbejdsulykker. Målsætningen er ikke nået, da antallet af 
arbejdsulykker i 2017 var på 24. 

9 af de 24 arbejdsulykker medførte fravær i én dag eller 
mere. Efter lovgivningen skal denne type arbejdsulykker 
anmeldes. Fors A/S vælger dog også at anmelde mindre 
skader som blå mærker og rifter, da disse skader, særligt 
for medarbejdere som arbejder med spildevand, kan føre til 
alvorligere sygdomme grundet smitte- og infektionsrisici. Så 
udover de 9 førnævnte arbejdsulykker blev der i 2017 regi-
streret 15 arbejdsulykker, som medførte mindre end én dags 
fravær. Ingen alvorlige arbejdsulykker fandt sted i Fors A/S i 
2017. En alvorlig ulykke medfører 3 ugers fravær eller mere.

Stigningen fra 17 arbejdsulykker i 2016 til 24 arbejdsulykker 
i 2017 kan skyldes forbedret registrering af arbejdsulykker 
både med og uden fravær. Derudover foregik 6 af arbejds-
ulykkerne i bil, hvor en modpart uden for Fors A/S var årsag 
til ulykken. 

Fors A/S ønsker at nedbringe antallet af arbejdsulykker, og 
arbejdsmiljøorganisationen har ved udgangen af 2017 iværk-

Status Mål for 2017

 

Mindst 30 sociale ansættelser.

 
5 lærlinge/ elever er ansat.

 

Et korttidssygefravær på maximalt 5 dage per 
medarbejder.

 

Et samlet sygefravær på maximalt 4 %.

 

Mindst 4 kompetencedage per medarbejder i 
gennemsnit.

 

Engagement og motivation ligger på mindst 
5,3 på en skala fra 1-7 ved måling af medar-
bejdertilfredshed.

 

Reduktion i antallet af arbejdsulykker i for-
hold til året før.

Kønsmæssigt repræsentativ sammensætning 
af direktion.

Kønsmæssigt repræsentativ sammensætning 
af bestyrelsen (minimum 33 % kvinder).

Status på opfyldelse af målsætninger for 2017 på det sociale 
område.
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sat en indsats for at forebyggelse. Eksempelvis har Fors A/S 
taget et nyt forebyggelsesværktøjet i brug, som kan hjælpe 
med at finde virksomme tiltag.  

MUS, MTU og APV
Alle medarbejdere har i 2017 haft en medarbejderudviklings-
samtale (MUS). Fors A/S er kommet i mål med at udfærdige 
funktionsbeskrivelser for samtlige medarbejdere i forbindel-
se med MUS. Funktionsbeskrivelserne angiver den enkelte 
medarbejders ansvarsområder og kan bruges til at afklare 
snitflader medarbejderne imellem. Funktionsbeskrivelserne 
bidrager desuden til det store overblik over selskabets ind-
satsområder i forhold til strategisk kompetenceudvikling.

89,1 % har deltaget i en medarbejdertrivselsundersøgelse 
(MTU), og 80,4 % har deltaget i en psykisk arbejdspladsvur-
dering (APV). På baggrund af resultaterne i de to spørge-
skemaundersøgelser blev der udvalgt tre indsatsområder 
på tværs af organisationen: Arbejdspres, følelsesmæssige 
konflikter og ledelsesmæssig kommunikation. 

I Fors A/S prioriteres medarbejdernes trivsel, og der er et 
ønske om at forbedre trivslen, hvorfor Fors A/S deltager i 
udviklingsprojektet ”Håndtering af psykisk arbejdsmiljø - ud-
vikling af et praksisorienteret arbejdsmiljøledelses-system”. 
Projektet startede op ved udgangen af 2017 og fortsætter til 
2019.

Det vurderes, at forebyggelse er vejen frem, hvorfor Fors 
A/S i 2017 har formuleret en ”Politik for et sundt arbejdsliv” 
og en ”Stresspolitik”. Hensigten med politikkerne er dels at 
sætte en ramme for et sundt arbejdsliv og dels at beskrive, 
hvordan Fors A/S vil forebygge og håndtere stress. 

Fors A/S stræber efter, at medarbejderne har et sundt og 
effektivt flow i arbejdet. Ved begyndende overbelastning er 
det vigtigt, at medarbejder og leder drøfter situationen, får 
identificeret stressfaktorer og prioriteret opgaver. Herud-
over kan udvikles en handleplan til forebyggelse af stress. 

Formålet med handleplanen er at genopnå flow og balance 
gennem nedsat arbejdstid, omprioritering af opgaver og 
lignende. Medarbejderen kan henvises til en ekstern stress-
rådgiver, hvis lederen vurderer, at ekstern ekspertise kan 
bidrage til at undgå eskalering af overbelastningen.

Personaleomsætning
I 2017 fratrådte 34 personer, og det gennemsnitlige antal 
ansatte var på 186 personer. Dermed udgjorde personale-
omsætningen 18 % i 2017. Tallet ligger under Dansk Ar-
bejdsgiverforenings procent for forsyningsområdet i 2017 
(baseret på tal fra 2016), som var 19 %. At Fors A/S ligger 
under landsgennemsnittet mht. personaleomsætning tolkes 
som et positivt tegn især taget i betragtning af, at Fors A/S 
har gennemgået en fusionsproces.

Om udviklingsprojektet ”Håndtering af psykisk arbejdsmiljø  
- udvikling af et praksisorienteret arbejdsmiljøledelsessystem”
Bureau Veritas og TeamArbejdsliv ansøgte i fællesskab 
Arbejdsmiljøforskningsfonden om støtte til gennemfø-
relse af et udviklingsprojekt med det mål at udvikle et 
ledelsessystem, der kan understøtte dialogen mellem 
selskabets aktører og styrke evnen til at identificere, 
forebygge og håndtere problemer knyttet til det psy-
kosociale arbejdsmiljø. Projektet tager udgangspunkt i 
dokumenterede erfaringer fra implementeringen af et 
Canadisk ledelsessystem, der kan styre psykosociale 

risici. Systemet er beskrevet i den Canadiske standard 
kaldet ”National standard for psychological health and 
safety in the workplace”, som er tilpasset den internati-
onale arbejdsmiljøstandard OHSAS 18001. Fors A/S er én 
blandt 6 deltagende casevirksomheder. Ved at deltage 
har Fors A/S prioriteret at ville udvikle sit eget ledelses-
system med det formål at forebygge risici fra psykoso-
ciale belastninger i arbejdet.

Personaleomsætning (Antal personer)
2016 2017

Kategori
Nyansæt-

telser
Fratræ-
delser

Nyansæt-
telser

Fratræ-
delser

Direktion 0 0 0 0
Mellemledere 3 2 5 7
AC'ere 7 4 6 3
Øvrig admini-
stration

7 6 8 7

Faglærte 3 6 4 8
Ufaglærte 3 7 5 7
Elever/ 
trainees

0 0 0 1

Lærlinge 0 0 0 1
I alt 23 25 28 34
Ansatte (antal 
personer)

195 186

Personale- 
omsætning

13% 18%

Personaleomsætning.
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Medarbejderne beskyttes og har rettigheder
Via samarbejdsudvalget (SU) i Fors A/S sikres det, at med-
arbejderne orienteres om ændringer i selskabet og i så vid 
mulig udstrækning inddrages i beslutninger. SU mødes 4 
gange om året.

I Fors A/S beskyttes medarbejdernes rettigheder via kol-
lektive overenskomster og lokalaftaler. Fors A/S har tiltrådt 
Industriens Overenskomst og Industriens Funktionærover-
enskomst. På akademikerområdet, som ikke er dækket af 
Industriens overenskomster, er der indgået en husaftale. 
Fors A/S lægger vægt på, at medarbejderne er omfattet af 
de samme rettigheder inden for en række områder (fx om-
sorgsdage, barsels-, fædre- og forældreorlov, seniordage, 
arbejdsgiverbetalte fridage etc.), således at disse vilkår ikke 
er afhængig af overenskomst. Ledere og enkelte specialister 
har individuelle aftalevilkår men er omfattet af tilsvarende 
rettigheder.  

Sundhedsforsikring og vaccinationer
Alle medarbejdere i Fors A/S er omfattet af en obligato-
risk sundhedsforsikring, som indeholder hjælp til en række 
behandlinger. Forsikringen har til formål at hjælpe medar-

bejderne med så hurtigt som muligt at blive raskmeldte. 
Desuden kan sundhedsforsikringen anvendes til forebyg-
gende behandlinger. 

Medarbejdere, som arbejder med spildevand, skal vac-
cineres imod hepatitis A, polio og stivkrampe. Vaccinatio-
nerne er et krav fra myndighederne og betales af Fors A/S. 
Desuden tilbydes medarbejderne vaccination mod hepatitis 
B. Alle medarbejdere, som arbejder med spildevand, får 
udleveret et kort med information til læge eller hospital om, 
at der kan være risiko for, at man er smittet med Weils syge. 

Medarbejdere på Fors A/S’ genbrugspladser tilbydes vac-
cination mod hepatitis A og B samt stivkrampe, og for nyan-
satte på genbrugspladserne er det obligatorisk at lade sig 
vaccinere. Administrativt personale, som kun lejlighedsvis 
er i risikoområder, tilbydes betaling af samme vaccinationer, 
selvom der er ikke krav om det. 

HR følger op på udløb af vaccinationer en gang i kvartalet 
og sikrer desuden ved opstart af nye medarbejdere, at disse 
bliver vaccineret. 

2016 2017 Målsætninger 
for andel af 
det under-
repræsen-
terede køn 

til opnåelse i 
2017

Målsætninger 
for andel af det 
underrepræ-

senterede køn 
til opnåelse fra 

2018
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Bestyrelsesmedlemmer  
(generalforsamlingsvalgte) 8 7 1 13% 11% 8 7 1 13% 18% 33% 37,5%2

Bestyrelsesmedlemmer  
(medarbejdervalgte) 3 3 0 4 3 1

Bestyrelsesmedlemmer  
(kundevalgte) 6 6 0 2 2 0

Bestyrelses-
medlemmer  

(fra direktion) Direktion
2 1 1 50% 3 2 1 40% 40%1 40%1

Øvrig direktion 0 0 0 2 1 1

1  Da direktionen består af 5 personer, er en repræsentation på 40 % af det underrepræsenterede køn den højest mulige andel. 
2  8 af medlemmerne i Fors A/S’ bestyrelse er generalforsamlingsvalgte. I dette tilfælde vil en repræsentation på 37,5 % af det underrepræsenterede køn gøre det 

ud for en ”ligelig kønsfordeling” ifølge ifølge Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen” fra 2016.

Kønsrepræsentation i Fors A/S’ direktion og bestyrelse.
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Menneskerettigheder
I 2016 blev der sat en målsætning om at opnå en repræ-
sentation på mindst 33 % kvinder i bestyrelsen, dvs. den 
øverste ledelse i Fors A/S. Med valget til bestyrelsen i 2017 
lykkedes det at øge antallet af kvinder, hvormed 18 % af Fors 
A/S’ nye bestyrelse består af det underrepræsenterede køn. 
Til sammenligning rapporterede organisationen ”Lederne” i 
2016, at kvinders gennemsnitlige repræsentation var på 17 % 
i topledelse.  

Med konstitueringen af den nuværende bestyrelsessammen-
sætning i 2017 er andelen af kvinder forsat på 13 % ud af de 
8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Årsagen 

til, at Fors A/S har begrænset indflydelse på kønssammen-
sætningen i denne sammenhæng, er, at de generalforsam-
lingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udpeges af ejerkommu-
nerne på konstitueringsnatten efter kommunalvalget.  

I direktionen er antallet af kvinder øget fra én til to i 2017, og 
målsætningen om at have en kønsmæssigt repræsentativt 
sammensat direktion er nået. Foruden direktionen består 
ledelsen i Fors A/S af 10 personer med personaleansvar, og 
heraf er 30 % repræsenteret af kvinder. Kvinders gennem-
snitlige repræsentation blandt ledere med personaleansvar 
var på 31 % i 2016 ifølge ”Lederne”.

Direktionen i Fors A/S.
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors-koncernens affaldssel-
skaber. 

Projektopfølgning Q1 – Affald (B) 
 

Sagsbehandler: HC 

 
Sagsresumé:  
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal 
tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finan-
sieringsforhold, 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 
forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, 
fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag. 

 
Investeringsbudgetterne for 2018 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. 
 
Generel projektopfølgning: 
På affaldsområdet forventes der at blive investeret for samlet 17,9 mio. kr. i 2018. Der er 
ingen budgetjusteringer efter Q1. 
 
Projektopfølgning, fokusprojekter: 
Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projek-
ter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet fremgår 
dette af projektredegørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet. 
 
Projekt Tølløse (Ny Genbrugsplads): Grundkøb er på plads. Det forventes, at der kan skri-
ves under på kontrakt om køb af grund ultimo april 2018. Derefter arbejdes der videre 
med projekteringsfasen. 
 
Projekt Tornved (Regnvandshåndtering): Dette projekt er foreløbigt sat på hold. Holbæk 
Kommune har dog i uge 14 rettet henvendelse om, at kommunen ønsker at projektet 
igangsættes igen.  
 
Projekt Nordvest/Sydøst (Haveaffaldsplads) er i gang med projekteringsfasen. Opstarts-
fasen er i fuld gang, kontrakt er underskrevet vedrørende kørselsanalyse. Denne forven-
tes at være færdig ultimo april 2018. Dernæst igangsættes proces om grundkøb. 
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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.  
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Fremdriften på projekterne inden for affald er tilfredsstillende.  
 
Økonomi:   
Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for affaldsselskabet i Fors-kon-
cernen med budgetterede omkostninger samt estimat pr. Q1.  
 

 
 
Af tabellen nedenfor fremgår projektøkonomien for årets fokusprojekter. 

 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q1. 
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors-koncernens spilde-
vandsselskaber. 

Projektopfølgning Q1 – Spildevand (B) 
 

Sagsbehandler: HC 

 
Sagsresumé:  
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal 
tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finan-
sieringsforhold, 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 
forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, 
fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag. 

 
Investeringsbudgetterne for 2018 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. 
 
Generel projektopfølgning: 
På spildevandsområdet forventes der at blive investeret for samlet 155,1 mio. kr. i 2018. 
Der er ingen budgetjusteringer efter Q1. 
 
Der er stor aktivitet på byggemodnings- og nyudstykningsområdet, som der ikke er taget 
højde for i anlægsbudgettet for 2018. Der er desuden et mindre efterslæb fra anlægs-
budgettet for 2017, som skal laves færdigt i 2018. Det giver travlhed og høj ressourcebe-
lastning i Projekt, og medfører en løbende prioritering af opgaver og projekter. 
 
Projektopfølgning, fokusprojekter: 
Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projek-
ter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet fremgår 
dette af projektredegørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet. 
 
Projekt Øm (Separatkloakering): Udførelse er i fuld gang. Der har været udfordringer med 
vandledninger (Øm Vandværk). Tilladelse til bassin mangler (ansøgning er fremsendt ja-
nuar 2017).  
 
Projekt Viby (Nyt renseanlæg): Projekteringen er sat i stå, da Roskilde Kommune ikke vil 
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give de nødvendige udledningstilladelser, byggetilladelser og lignende før der er en god-
kendt spildevandsplan fra Lejre og Roskilde kommuner, hvoraf det fremgår, at spildevand 
fra Osted, Lejre og Gøderup skal pumpes til Viby. Ligeledes sætter Roskilde Kommune 
krav til, at der skal udarbejdes en recipientvurdering af Viby Å, så det kan afdækkes, om 
den kan klare den ekstra belastning af stofmængder og vand ved en udvidelse af rense-
anlægget. Det giver ikke mening, at projektere videre før vi er helt sikre på, at vi kan få 
de nødvendige tilladelser til at pumpe spildevandet fra Lejre, Osted og Gøderup til Viby. 
 
Projekt Tølløse (Separatkloakering): Deadline for tilbagebetaling af tilslutningsbidraget er 
sat til 14. maj 2018 i samarbejde med Holbæk Kommune, herefter lukkes muligheden for 
at få tilbagebetaling i HELE Tølløse. Entreprisestarten rykkes til at starte denne dato, så vi 
får alle med. 
 
Projekt Orø (Etape 2): Tidsplan holder – tillægsarbejder vedrørende håndtering af våd 
jord, da der er højt grundvand. 
 
Projekt Hvalsø Nord (Separatkloakering): Kører efter planen – geotekniske målinger viser, 
at der ikke kan nedsives, hvilket begrænser mulighederne. 
 
Projekt Milen (Spildevand): Drøftelser med Roskilde Kommune om placering presser tids-
planen og økonomien. Alle banekrydsninger under banen har været succesfulde.  
 
Projekt Bjergmarken (Opgradering): Stram tidsplan – LINDPRO A/S har store vanskelighe-
der med at levere data, test og idriftsættelse. Xylem Water Solutions Denmark ApS er 
godt i gang, og følger tidsplanen. Bassin 1 og 2 er testet med luft – rigtig godt resultat.   
 
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 inden for spildevand er tilfredsstillende.  
 
Økonomi:   
Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for spildevandsselskaberne i 
Fors-koncernen med budgetterede omkostninger samt estimat pr. Q1 
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Af tabellen nedenfor fremgår projektøkonomien for årets fokusprojekter. 

 
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q1. 
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors-koncernens vandssel-
skaber. 

Projektopfølgning Q1 – Vand (B) 
 

Sagsbehandler: HC 

 
Sagsresumé:  
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal 
tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finan-
sieringsforhold, 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 
forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, 
fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag. 

 
Investeringsbudgetterne for 2018 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. 
 
Generel projektopfølgning: 
På vandområdet forventes der at blive investeret for samlet 22,2 mio. kr. i 2018. Der er 
ingen budgetjusteringer efter Q1. Renoveringsprojekter er skudt til Q3 og Q4 grundet 
travlhed og fokus på byggemodninger og kundeprojekter.  
 
Der er stor aktivitet på byggemodnings- og nyudstykningsområdet, som der ikke er taget 
højde for i anlægsbudgettet for 2018. Der er desuden et mindre efterslæb fra anlægs-
budgettet for 2017, som skal laves færdigt i 2018. Det giver travlhed og høj ressourcebe-
lastning i Projekt, og medfører en løbende prioritering af opgaver og projekter. 
 
Projektopfølgning, fokusprojekter: 
Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projek-
ter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet fremgår 
dette af projektredegørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet. 
 
Projekt Holbæk (Fjernaflæsning): Rådgiver er fundet og udarbejdelse af udbudsmateriale 
sættes i gang. Selve målerleverancen forventes udbudt.  
 
Projekt Milen (Vand). Stram tidsplan. Stort fokus fra Roskilde Kommune og Festivallen.   
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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).  
 

Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Fremdriften på projekterne inden for vand er tilfredsstillende.  
 
Økonomi:   
Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for vandselskaberne i Fors-kon-
cernen med budgetterede omkostninger samt estimat pr. Q1.  
 

 
 
Af tabellen fremgår projektøkonomien for årets fokusprojekter. 

 
 
Anbefaling:   
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At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q1. 
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Fors Holding A/S & Fors-koncernens varmesel-
skaber. 

Projektopfølgning Q1 – Varme (B) 
 

Sagsbehandler: HC 

 
Sagsresumé:  
Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal 
tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finan-
sieringsforhold, 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 
forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, 
fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre 
indtægter i form af tilslutningsbidrag. 

  
Investeringsbudgetterne for 2018 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. 
 
Generel projektopfølgning: 
På varmeområdet forventes der at blive investeret for samlet 37,9 mio. kr. i 2018. Der er 
ingen budgetjusteringer efter Q1.  
 
Der er stor aktivitet på byggemodnings- og nyudstykningsområdet, som der ikke er taget 
højde for i anlægsbudgettet for 2018. Der er desuden et mindre efterslæb fra anlægs-
budgettet for 2017, som skal laves færdigt i 2018. Det giver travlhed og høj ressourcebe-
lastning i Projekt, og medfører en løbende prioritering af opgaver og projekter. 
 
Projektopfølgning, fokusprojekter: 
Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projek-
ter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet fremgår 
dette af projektredegørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet. 
 
Projekt Industrivej (Renovering, etape 2) i Roskilde: Kører efter planen. Udbud er sendt 
primo marts. Opstart forventes medio april. Der er afholdt informationsmøde med de 
implicerede storkunder i fælleskab med kommunikation. 
 
Projekt Himmelev (Udbygning 2018): Forløber efter planen. Der er sendt tilslutningser-
klæringer til fem veje. Der er dog et hængeparti på Himmelev Sognevej fra 2017, som 
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forventes afsluttet snarest.  
 
Retsgrundlag:   
- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S. 
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen.  
 
Høring:   
- 
 
Fors A/S vurdering:   
Fremdriften på projekterne inden for varme er tilfredsstillende. Der er på stående fod 
ingen begrundet risiko for, at der vil ske yderligere op- eller nedskrivninger i årsresultatet. 
 
Økonomi:   
Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for varmeselskaberne i Fors-
koncernen med budgetterede omkostninger samt estimat pr. Q1.  
 

 
 
Af tabellen nedenfor fremgår projektøkonomien for årets fokusprojekter. 
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At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q1. 
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Generalforsamling i netselskaberne i Fors-koncernen 
(B) 
 

Sagsbehandler: RS 

 
Sagsresumé:  
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 mandag den 30. april 
2018. 
 
Dagsordenen er: 
- 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. 
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Dato: 23.04.2018 
Sagsnr.: S-2018-0551 
 
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 

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: 30. april 2018  
Tid: Kl. 20.00  
Sted: Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk  
  
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 Rikke Saltoft 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 2017. 
 
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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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 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
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 
åbne punkter, som bestyrelsen har behandlet.  
 
Anbefaling:   
At bestyrelsen beslutter, hvilke punkter der skal åbnes. 
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CVR: 33 03 28 38 
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www.fors.dk 

Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Næste møde (O) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
Næste møde i bestyrelsen afholdes mandag den 18. juni 2018. Der vil være tale om et 
heldagsarrangement. 
 
Det anbefales, at bestyrelsen drøfter muligheden for at rykke det planlagte seminar den 
21.-22. august 2018 til afholdelse den 20.-21. august 2018. 
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Tåstrup Møllevej 5 
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Punktet behandles af bestyrelsen for:  Alle selskaber i Fors-koncernen. 
Eventuelt (O) Sagsbehandler:  BHS 
   
   
Sagsfremstilling:    
- 
 

 
 

Punkt 37: Eventuelt (O)
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