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Tilbage i november 2013 søsatte vi en ny 
strategi og satte kursen mod vores to 
hovedmål for 2020.

Vi har nu i godt seks år arbejdet dedikeret 
og fokuseret med fokusområder og delmål.

Meget tyder på, at vi næste år vil kunne 
fejre, at vi sammen nåede vores hovedmål:

> Kunderne betaler i 2020 en pris, som er 
20% lavere end den bæredygtige pris 
var i 2012

> Herning Vand er anerkendt som et dygtigt 
og professionelt selskab

På de næste sider kan du læse mere om 
vores vej mod målene.

Vores arbejde med FN’s 17 verdensmål har 
givet os nye indsigter i forhold til at sætte 
retning for tiden efter 2020. 

Jeg håber, at du er nysgerrig på at vide mere 
om vores tanker og handlinger. 
Rigtig god læselyst.

Niels Møller Jensen
Adm. direktør

MOD NYE MÅL
Velkommen til årsrapporten fra Herning Vand
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KORT FORTALT
BEMÆRKELSESVÆRDIGT I 2018-2019

Nyt testanlæg
Vi tester et pilotanlæg for DNV Gødstrup på 
3 x 5.000 liter. I en testperiode på 9 måneder 
i 2019 skal anlægget rense spildevandet for 
medicinrester.

5 nye boringer
Fra 2018 og fremefter henter vi grundvandet 
ca. 180 meter under terrænet i Løvbakkerne lidt 
nord for Herning fra 5 nye drikkevandsboringer.

Rabat på vandpris
Vi har fra 1. januar 2019 indført en 
storkunderabat på 33% på drikkevandsprisen 
for forbrug over 1.000 m3. 

Højt aktivitetsniveau
Der var byggemodninger for 43 mio. kr. i 2018. 
Aktivitetsniveauet er meget højt i disse år. Det 
lover godt i forhold til nye kunder hos os.

Mere miljø for pengene
Vi nedlægger renseanlæggene i Sørvad, 
Haderup og Feldborg. Fra 2020 og fremover 
pumper vi i stedet spildevandet til Aulum 
gennem små 30 km trykledninger.

5.981 kr. for vand og kloak
Det er prisen for en gennemsnitsfamilie, 
som bruger 81,5 m3 vand. Vores naboer betaler 
til sammenligning: Holstebro 6.429 kr.; 
Ikast-Brande 6.548 kr.; Viborg 7.114 kr.; 
Billund 7.230 kr. og Ringkøbing-Skjern 8.363 kr.

Små 3,5 mio. kWh
Var det samlede el-forbrug på Herning 
Renseanlæg i 2018. Vi producerede selv godt 
2,7 mio. kWh og kunne derfor nøjes med at 
købe 760.000 kWh. Ultimo 2020 vil vi være 
selvforsynende med el.
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HVORFOR ER VI TIL?
HERNING VAND

Vi sikrer sundt vand

VISION

Herning Vand 
efterlader ingen
regning til
eftertiden.

MISSION VÆRDIER

> Ansvarlighed

> Helhed

> Troværdighed

> Samarbejde

Hvad laver vi?
Vi leverer forsyningssikkerhed  
med høj miljømæssig  
kvalitet og samfundsøkonomisk 
ansvarlighed

Hvordan arbejder vi?
Vi handler med respekt  
for kunder, samarbejdspartnere  
og samfund

VISION

Herning Vand 
efterlader ingen
regning til
eftertiden.

MISSION

Vi sikrer sundt vand
Tryghed for levering.
Vi sikrer, at du altid har rent 
vand i hanen, og at du kan 
komme af med dit spildevand.

Tryghed for sundhed
Vi sikrer, at vandet du  
drikker, er rent og sundt. 

VÆRDIER

> Ansvarlighed

> Troværdighed

> Samarbejde

> Helhed

07

Hvorfor er vi til?



 VI EFTERLADER INGEN 
REGNING TIL EFTERTIDEN

 – HVERKEN ØKONOMISK, 
MENNESKELIGT ELLER 
MILJØMÆSSIGT
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KONCERNENS 
HOVEDAKTIVITETER

Herning Vand forsyner kunderne med rent 
drikkevand og renser spildevandet.

UDVIKLING I AKTIVITETER OG 
ØKONOMISKE FORHOLD

Den gode udvikling i selskabets økonomi 
forventes at fortsætte i 2019. Vi forventer, at 
den samlede omsætning for koncernen kom-
mer til at ligge i niveauet 185 – 195 mio. kr. 
i 2019. Vi forventer at årets resultat i 2019 
bliver i niveauet 45-55 mio. kr.

Nettoomsætningen i 2018 udgør 186 mio. kr. 
ekskl. tilbageført opkrævningsret på 375 mio. 
kr. (2017: 168 mio. kr.). Årets resultat efter 
skat blev på 55,2 mio. kr. (2017: 33 mio. kr.). 
Ved budgetlægningen for 2018 forventede vi 
en omsætning på 179 mio. kr. og et resultat 
efter skat på 38 mio. kr.
Afvigelsen i forhold til budget skyldes primært 
følgende forhold:

Omsætningen er ca. 7 mio. kr. over budget, 
hvilket skyldes større afregningsindtægter og 
større tilslutningsbidrag.

De primære driftsomkostninger inklusive 
afskrivninger ligger samlet set ca. 5 mio. 
under budget. Dette skyldes dog primært, at 

afskrivninger og tab på udgåede aktiver er 
ca. 5 mio. under budget. De faktisk afholdte 
driftsudgifter er altså samlet set på niveau 
med det budgetterede.

Skattesagen har desuden betydet en mindre 
udgift i forhold til budget på 5,1 mio. kr. 

USÆDVANLIGE FORHOLD, SOM
HAR PÅVIRKET ÅRSREGNSKABET  

Højesteret har i domme af den 8. november 
2018 i to pilotsager afgjort, at de myndig-
hedsfastsatte standardpriser kan anvendes 
som de skattemæssige indgangsværdier på 
vandselskabers anlægsaktiver. Hermed blev 
Skattestyrelsens (tidligere SKAT) hidtidige 
praksis, hvor Skattestyrelsen har fastsat 
vandselskabers skattemæssige indgangs-
værdier på anlægsaktiver ud fra en tillempet 
DCF-model, underkendt. 

Afgørelserne i Højesteret er det endelige 
punktum i et langstrakt forløb, hvor Herning 
Vand og branchen har ført sager mod Skatte-
styrelsen i Landsskatteretten, Landsretten og 
Højesteret. 

På baggrund af de klare og entydige domme i 
Højesteret mangler nu alene realitetsbehand-
ling af selskabets skattemæssige indgangs-
værdier og historiske selvangivelser.

LEDELSESBERETNING

Ledelsesberetning
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Herning Vand har kunnet opgøre selskabets 
skattemæssige konsekvenser efter afgørel-
serne i Højesteret uden betydelig usikkerhed, 
selvom selskabets historiske selvangivelser 
endnu ikke er realitetsbehandlet af Skatte-
styrelsen.

I årsregnskabet for 2018 er skatten således 
opgjort med udgangspunkt i de myndigheds-
fastsatte standardpriser som skattemæssige 
indgangsværdier på selskabets anlægsaktiver. 

Da der er stor forskel på de myndigheds-
fastsatte standardpriser og værdierne iht. 
Skattestyrelsens tillempede DCF-model, er 
de skattemæssige indgangsværdier øget be-
tydeligt. Det har medført, at udskudt skat er 
reduceret, og at en eventuel tidligere betalt 
selskabsskat vil blive tilbagebetalt.

På baggrund heraf er den udskudte skat og 
den tilsvarende opkrævningsret, der blev ind-
regnet i årsregnskabet for 2017, tilbageført. 
Posterne blev indregnet i årsregnskabet for 
2017 på baggrund af bedste viden på dette 
tidspunkt, baseret på at Skattestyrelsen hav-
de fået medhold i både Landsskatteretten og 
Landsretten.

Tilbageførsel af udskudt skat og den tilsva-
rende opkrævningsret er ændrede regnskabs-
mæssige skøn, hvorfor tilbageførslerne er 
sket ved indregning i resultatopgørelsen. 
Som følge heraf er opkrævningsretten på 
374.622 t.kr. tilbageført i ”nettoomsætning”, 
mens udskudt skat på 374.622 t.kr. er 
tilbageført i ”skat af årets resultat”. 

Derudover er der indregnet et tilgode-
havende på 1.588 t.kr., som er tidligere 
betalt selskabsskat inkl. renter, som vil 
blive tilbagebetalt. 
 
Herning Vand er med afgørelserne i Højeste-
ret fortsat skattepligtige, men har en bety-
deligt forbedret skattebase baseret på de 
historiske anlægsaktiver. Sandsynligheden 
for, at Herning Vand i fremtiden vil realisere 
et skattemæssigt overskud og dermed en 
skatte betaling, er reduceret betydeligt, dog 
under forudsætning af, at Herning Vand
fortsat er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, 
hvor indtægter og udgifter skal balancere. 
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Ledelsesberetning
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HOVED- & NØGLETAL
tkr. 2018 2017 2016 2015 2014

HOVEDTAL (for 2017 og 2018 opgjort uden reguleringsposter vedr. skattesagen)

Omsætning (nettoomsætning ekskl. udskudt skat)  186.002  167.711  144.260  155.292  136.987 

Bruttoresultat  56.854  35.503  17.931  25.627  19.597 

Resultat af ordinær primær drift  54.308  31.837  13.734  20.834  4.095 

Resultat af finansielle poster  -1.853  -1.513  -1.255  -1.939  -1.319 

ÅRETS RESULTAT  55.213  32.996  15.371  14.897  1.575 

AKTIVER I ALT  2.781.525  2.759.520  2.719.778  2.702.033  2.658.871 

INVESTERING I MATERIELLE OG
IMMATERIELLE AKTIVER  -112.777 -117.758 -101.869 -103.725  -101.059 

OVERDÆKNING  16.148  29.321  37.320  41.293  48.823 

EGENKAPITAL  2.624.101  2.569.196  2.535.773  2.522.243  2.506.030 

Pengestrøm fra driftsaktiviteten  117.326  99.975  77.017  70.109  59.381 

Pengestrøm til investeringsaktiviteten  -112.777  -117.758  -101.869 -103.725  -101.059 

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten  -3.282  15.065  9.452  17.094  60.447 

PENGESTRØM I ALT  1.267  -2.718  -15.400  -16.522  18.769 

GENNEMSNITLIGT ANTAL 
FULDTIDSBESKÆFTIGEDE

 56  56  53  52  54 

OVERSKUDSGRAD  29,2  19,0  9,5  13,4  3,0 

SOLIDITETSGRAD  94,3  93,1  93,2  93,3  94,3 

EGENKAPITALFORRENTNING  2,1  1,3  0,6  0,6  0,1 

HERNING VAND HOLDING A/S
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tkr. SPILDEVAND BUDGET VAND BUDGET I ALT BUDGET

Afregnet  118.932  116.822  20.018  19.304 138.950  136.126 

Tilslutningsbidrag  18.825  14.940  3.382  3.000 22.207  17.940 

Anden omsætning  11.570  11.015  470  642 12.040  11.657 

NETTOOMSÆTNING 149.327  142.777 23.870 22.946 173.197  165.723 

Produktionsomkostninger  -26.754  -26.186  -6.520  -5.966 -33.274  -32.152 

Distributionsomkostninger  -22.144  -22.349  -5.280  -5.725 -27.424  -28.074 

BRUTTORESULTAT 100.429  94.242 12.070 11.255 112.499  105.497 

Administrationsomkostninger  -1.242  -2.042  -1.303  -1.247 -2.545  -3.289 

RESULTAT AF ORD. PRIMÆR DRIFT 99.187  92.200 10.767 10.008 109.954  102.208 

Andre driftsindtægter  2.267  400  1.086  1.780 3.353  2.180 

Andre driftsomkostninger  -2.193  -186  -601  -1.558 -2.794  -1.744 

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 99.261  92.414 11.252 10.230 110.513  102.644 

Finansielle indtægter og udgifter  -1.826  -1.933  -27  300 -1.853  -1.633 

RESULTAT FØR SKAT 97.435  90.481 11.225 10.530 108.660  101.011 

Investeringer  -97.165  -85.008  -15.612  -13.010 -112.777  -98.018 

270  5.473 -4.387 -2.480 -4.117  2.993 

Selskabsskat 0  -5.347 0 2.412 0  -2.935 

Afdrag på langfristede lån -4.066  -4.886 0 0 -4.066  -4.886 

RESULTAT/TRÆK PÅ OPSPARING -3.796  -4.760 -4.387 -68 -8.183  -4.828 

LIKVIDITETSSAMMENDRAG 2018 (uden reguleringsposter vedr. skattesagen)
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ASSET MANAGEMENT APEX10

Det er afgørende for os at have et korrekt 
databaseret overblik over investeringsbeho-
vet for vores aktiver i form af vandværker, 
renseanlæg, rør, ledninger og pumper.

Orbicon Informatik har udviklet et nyt værktøj 
- dataIAPEX, som resultat af et samarbejde 
med os. Det er en cloudbaseret softwareløs-
ning, der gennem kunstig intelligens optime-
rer forsyninger og infrastrukturvirksomheders 
investeringer ved at kombinere Business 
Intelligence (BI), analyser og risikovurderinger 
på tværs af forsyningsnetværk. 

Vi benytter værktøjet til at skabe det bedste 
grundlag for prioriteringer af vores anlægs-
investering i de kommende år.

KUNSTIG INTELLIGENS
OG SOFTWAREROBOTTER

Vi arbejder både med kunstig intelligens 
og softwarerobotter, når vi ser på, hvordan 
vi kan gøre vores arbejde mere præcist og 
hurtigere.

I produktionen arbejder en ung datalog med 
at træne en model, som ser på data fra to 
mindre renseanlæg. Målet er at bygge en 
model, som vi på forkant træner til at gen-
kende og udpege situationer, som afviger 
fra normal drift.
Det betyder, at vi kan optimere i forhold til 
både nedbrud og styring.

Vi har i marts 2019 etableret et RPA-team, 
som skal finde potentialer i hele organisatio-
nen. Softwarerobotter kan hjælpe os og
håndtere ensidigt gentagende arbejde ved 
computeren. Vi starter med at oplære to 
interne medarbejdere til at bruge værktøjet 
til fortsat udvikling og optimering af vores 
leverancer.

NETTO EL-PRODUCERENDE I 2020

Vi ønsker at være netto el-producerende på 
Herning Renseanlæg ved udgangen af 2020.

I 2018 producerede vi ca. 78% af elforbruget 
- målet for 2019 er 90%.

Vi arbejder løbende med optimering af 
el-produktion. Tilsvarende undersøger vi også 
mulighederne for at reducere forbruget.

Vi er nysgerrige på at vide, hvad det betyder 
for os at sætte et mål om at være klima-
neutral målt på emissioner i 2025.

SAMARBEJDET I JYSKE AKSE

Vi har gode erfaringer med ansættelsen af 
en central arbejdsmiljøleder på tværs af fem 
vand- og spildevandsselskaber. Vi vurderer 
løbende på muligheder for at gentage suc-
cesen inden for et andet område.

Vi ser også mere konkret på mulighederne 
for at løse opgaver på tværs af selskaberne. 
For eksempel i forhold til kundeafregning.

STRATEGISKE 
PROJEKTER

15

Strategiske projekter



Fremtidens kunder
Vi har en tese om, at det betyder noget for 
vores kunder, at vi arbejder med FN’s 17 
Verdensmål. Tesen betyder, at vi tror på, at 
arbejdet med verdensmålene kan give os en 
stærkere profil og et bedre image. 

Vores strategiplan for 2020-2030 får input, 
inspiration og næring gennem vores deltagelse 
i DI-forløbet ”Fra filantropi til forretning”. Vi 
har som et indledende pejlemærke sat et mål 
om have 300.000 begejstrede kunder i 2025 
- i dag har vi ca. 35.000 kunder. Målet sætter 
en retning og kræver en fokuseret strategi. 
Hovedgrebet er fortsat udvikling af vores 
evne til at skabe mere for mindre gennem 
nytænkning og partnerskaber. Vores part-
nerskaber skal føre til konkrete og målbare 
eksportresultater for danske vandteknologile-
verandører.  

Vi forventer en yderligere konsolidering blandt 
vandselskaberne i løbet af de næste 5-7 år. 

Projektet fremtidens kunder skal sikre os en 
klar profil, som giver os en stærk konkur-
rencemæssig fordel baseret på kundernes op-
levelse af vores identitet, produkt og service.

Kundepanel eller Advisory Board
Vi vil i løbet af foråret 2019 udvikle en model 
for etablering af et kundepanel for 10-15 
studerende i alderen 16-20 år. Panelet skal 
være generationens stemme og byde ind med 
idéer og forslag til arbejdet med vores fire 
udvalgte verdensmål. Det er målet, at panelet 
kan være på plads senest i 3. kvartal 2019.

Gamification
Vi fortsætter samarbejdet med Kamstrup om 
at udvikle et spilunivers, som bringer vand og 
de fire verdensmål på dagsordenen. Udvik-
lingen sker i tæt samarbejde med elever og 
naturfagslærer på 3.- 4. klassetrin i Herning 
Kommune. Udviklingen sker blandt andet via 
data fra vores fjernaflæste vandmålere.

VERDENSMÅL 4: 

KVALITETSUDDANNELSE
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VERDENSMÅL 6: 

RENT VAND OG SANITET
Mereff – renseløsning for DNV
Partnerskabet bag Mereff og Mermiss 
gennemfører i 2019 et pilotforsøg med en 
renseløsning i størrelsen 3 x 5 m3 på Herning 
Renseanlæg. Forsøgene giver os et design-
grundlag for at bygge et anlæg, som årligt 
kan rense 1,5 mio. m3 spildevand baseret på 
en 100% biologisk løsning.

Den trojanske hest
– en renseløsning for pesticider
Partnerskabet bag den trojanske hest gen-
nemfører i forsommeren 2019 et pilotforsøg 
i containerstørrelse på Nordre Vandværk. For-
søgene skal give Kemic viden og indsigt, som 
kan gøre virksomheden i stand til at udvikle 
en teknologi, som kan fjerne pesticider fra 
grundvandet ved hjælp af naturlig forekom-
mende bakterier. 

Vi er med i forsøget, da vi har lukket boringer 
ved Nordre Vandværk på grund af BAM i to af 
vores boringer.

DI Vand – eksport af
dansk vandteknologi
Vi er repræsenteret i en styregruppe hos 
Dansk Industri. Gruppen skal i løbet af 2019 
udvikle et koncept, som kan styrke indsatsen 
for at øge eksporten af dansk vandteknologi.

FN’s 17 Verdensmål
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Den 3. ledning
Vi fortsætter arbejdet med at udvikle en 
løsning, som sikrer, at vi ikke efterlader et 
problem for grundejerne, når vi renoverer be-
stående utætte kloakledninger, som utilsigtet 
virker som drænledninger. I samarbejde med 
Danva og andre forsyningsselskaber er vi 
meget tæt på at have en løsning med en ny 
3. ledning på plads inden for det bestående 
regelgrundlag.

Klimasøer – mere end et ”vandlager”
Lillelund Engpark blev indviet i sommeren 
2018 og efterfølgende indstillet til at modta-
ge KL’s klimapris. Projektet er unikt i kraft af 
den bynære placering, et samlet areal på 25 
ha og en vandflade på godt 6 ha. Området 
er en del af det blå-grønne bånd rundt om 
Herning By og indeholder blå og grønne 
rekreative elementer, som er til stor glæde for 
mange mennesker.

VERDENSMÅL 13: 

KLIMAINDSATS

Herning Vand A/S | Årsrapport 2018



Effektive partnerskaber
Vi tror på, at vi finder de bedste veje via et 
åbent og tillidsbaseret samarbejde med fokus 
på gensidig værdiskabelse. 

Vi tænker, at vi kan øge værdiskabelsen ved at 
indgå lokale, regionale og nationale partner-
skaber. 

Vi tænker meget ”ringe i vandet” – som et 
symbolsk udtryk, der fortæller, at vi gør en 
indsats for at øge bevidstheden om betydning 
af verdensmålene.

Egetæpper - partnerskab
Vi har aftalt at være nysgerrige på muligheder-
ne for at se på ressource- og energioptime-
ring i produktionen hos en af vores storkunder 
og ditto hos os. Egetæpper har gennem flere 
år arbejdet sammen med Ørsted. 
Vi forsøger nu at tage det bedste med fra 
dette samarbejde. Det er tanken, at flere af 
vores kunder hen ad vejen kan blive en del af 
samarbejdet.

VERDENSMÅL 17: 

PARTNERSKABER 
FOR HANDLING

 DER FINDES NOGET, DER ER 
KLOGERE END NOGEN AF OS, OG DET 
ER OS ALLE SAMMEN I FÆLLESSKAB

FN’s 17 Verdensmål
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VI 
SIKRER 
SUNDT 
VAND
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ROBOTTER - VEN ELLER FJENDE?

En rapport fra McKinsey peger på, at man 
kan automatisere 40% af alle arbejdstimer på 
det danske arbejdsmarked. Det tager vi med 
et gran salt. Men vi er fast besluttet på at 
bruge den tid, som vi kan frigøre til at skabe 
nye og bedre løsninger for både kunder og 
samarbejdspartnere. 

IKUF - UDDANNELSE

Vi vil i løbet af forsommeren 2019 gennem-
føre et forløb i samarbejde med Netværks- 
lokomotivet. Det betyder, at vi vil finde gode 
og relevante muligheder for at videreuddan-
ne vores medarbejdere, så vi sammen er 
godt rustet til fremtiden. Vi er medlem af DI, 
og det betyder, at vi har sparet op til 6 ugers 
betalt uddannelse til vores overenskomstan-
satte medarbejdere.

PAS - SAMSPIL

Vi har i slutningen af 2018 udnævnt tre 
PAS-ambassadører. En PAS-ambassadør er 
en god kollega, som har en særlig viden om, 
hvordan du organiserer dit arbejde, når du 
sidder ved et skrivebord. Det giver vores 
medarbejdere mulighed for at få et bedre 
overblik over opgaverne, styrke planlægnin-
gen og få bedre tid på jobbet.

MENING OG 
TILFREDSE MEDARBEJDERE

Motoren i enhver virksomhed er dygtige 
medarbejdere. Hver eneste medarbejder 
møder op på arbejdet med en vilje til at 
udføre sit arbejde godt. Vi arbejder fortsat på 
at udvikle og fastholde en kultur, hvor den 
enkelte kan se sin rolle i det store billede af 
virksomheden. Der ligger en enorm styrke i 
at skabe en virksomhed, hvor vi er optaget af 
samspillet mellem mennesker og opgaver. Vi 
vil skabe mening både for medarbejdere og 
virksomhed. Mening skabes gennem klare og 
tydelige mål på den lange bane.

UDVIKLING I STEDET 
FOR AFVIKLING

Udvikling i stedet for afvikling

21



03

 VI SIKRER SUNDT VAND

Herning Vand A/S | Årsrapport 2018



GENERELT

Årsrapporten for Herning Vand Holding A/S 
for 2018 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse 
C-virksomheder (mellemstore).

Årsregnskabet er aflagt efter samme regn-
skabspraksis som sidste år. Se dog afsnittet 
om ændringer i regnskabsmæssige skøn. 

Ændringer i regnskabsmæssige skøn
Som følge af de begivenheder, som er 
beskrevet i note 1 om særlige poster, er der 
sket ændringer til regnskabsmæssige skøn 
for opgørelse af udskudt skat vedrørende 
anlægsaktiver samt den deraf afledte op-
krævningsret.

Opkrævningsretten på 374.622 t.kr. er til-
bageført i ”nettoomsætning”, mens udskudt 
skat på 374.622 t.kr. er tilbageført i ”skat af 
årets resultat”.

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksom-
heden Herning Vand Holding A/S samt dat-
tervirksomheder, hvori Herning Vand Holding 
A/S direkte eller indirekte besidder mere end 
50% af stemmerettighederne eller på anden 
måde har bestemmende indflydelse. Dette 
omfatter for 2018 dattervirksomhederne 
Herning Vand A/S og Herning Rens A/S. Ved 
konsolideringen foretages eliminering af 
koncerninterne indtægter og omkostninger, 
aktiebesiddelser, interne mellemværender 
og udbytter samt realiserede og urealiserede 
fortjenester og tab ved transaktioner
mellem de konsoliderede virksomheder.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes 
med den forholdsmæssige andel af datter-
virksomheders regnskabsmæssige værdi af 
nettoaktiver og forpligtelser.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes 
første gang i balancen til kostpris og måles 
efterfølgende til dagsværdi. Positive og 
negative dagsværdier af afledte finansielle 
instrumenter indgår i andre tilgodehavender, 
henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle 
instrumenter, der er klassificeret som og 
opfylder kriterierne for sikring af dagsvær-
dien af et indregnet aktiv eller en indregnet 
forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen 
sammen med ændringer i dagsværdien af det 
sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle 
instrumenter, der er klassificeret som og 
opfylder betingelserne for sikring af frem-
tidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i 
andre tilgodehavender eller anden gæld og 
i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige 
transaktion i indregning af aktiver eller 
forpligtelser, overføres beløb, som tidligere 
er indregnet på egenkapitalen, til kostprisen 
for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. 
Resulterer den fremtidige transaktion i ind-
tægter eller omkostninger, overføres beløb, 
som tidligere er indregnet i egenkapitalen til 
resultatopgørelsen i den periode, hvor det 
sikrede påvirker resultatopgørelsen.

ÅRSREGNSKAB 2018
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis
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For afledte finansielle instrumenter, som ikke 
opfylder betingelserne for behandling som 
sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i 
dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg og distribution 
af vand indregnes i resultatopgørelsen i takt 
med levering. Nettoomsætningen indregnes 
ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne 
af tredjepart.

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

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede 
beløb indtægtsrammen for levering af vand, 
indregnes forskellen i balancen som en 
gældsforpligtelse. 

Er de hos forbrugerne opkrævede beløb 
lavere end prisloftet for levering af vand, 
indregnes forskellen som en underdækning, 
hvis forskellen forventes opkrævet.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger indeholder alle 
omkostninger vedrørende forsyningens 
produktion af vand, rensning af spildevand, 
drift og vedligeholdelse af indvindings-
områder, pumpestationer og brønde m.v., 
SRO-anlæg, personaleomkostninger, 
afskrivninger på produktionsanlæg/pumpe-
stationer/renseanlæg/vandbehandling m.v., 
samt miljø, forskning og udvikling. 

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle 
omkostninger, som kan henføres til 

distribution af vand og spildevand. Under 
regnskabsposten hører endvidere reparation 
og vedligeholdelse af ledningsnet, målere, 
personaleomkostninger og afskrivning på 
distributionsaktiver. Omkostningerne ved 
aflæsning af forbrugsmålere betragtes som 
en distributionsomkostning. 

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter 
omkostninger til administrative funktioner, 
herunder vederlag til medarbejdere i admini-
strationen, kundeadministration og informa-
tion, administrativ it, revision, kontorhold, 
afskrivninger vedrørende aktiver, der benyt-
tes til administration, inkassobehandling og 
tab på kunder.

Andre driftsindtægter 
og driftsomkostninger
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger 
indeholder regnskabsposter af sekundær ka-
rakter i forhold til virksomhedernes hoved-
aktiviteter.

Resultat af kapitalandele
i dattervirksomheder
I modervirksomhedens resultatopgørelse 
indregnes den forholdsmæssige andel af de 
enkelte dattervirksomheders resultat efter 
skat. 

Finansielle indtægter og 
omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger inde-
holder renter og amortisering af finansielle 
forpligtelser.

Skat af ordinært resultat
Selskabet er omfattet af de danske regler 
om tvungen sambeskatning af koncernens 
danske dattervirksomheder. Såfremt datter-
virksomheder er skattepligtige, indgår de i 
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sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de 
indgår i konsolideringen i koncernregnska-
bet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår 
fra konsolideringen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles 
ved afregning af sambeskatningsbidrag 
mellem de sambeskattede virksomheder i 
forhold til disses skattepligtige indkomster. 
I tilknytning hertil modtager virksomheder 
med skattemæssigt underskud sambeskat-
ningsbidrag fra virksomheder, der har kun-
net anvende dette underskud til ned sættelse 
af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, der består af årets aktuelle 
selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag 
og ændring i udskudt skat – herunder som 
følge af ændring i skattesats – indregnes 
i resultatopgørelsen med den del, der kan 
henføres til årets resultat, og direkte i egen-
kapitalen med den del, der kan henføres til 
posteringer direkte i egenkapitalen.

Segmentoplysninger
Segmentoplysninger opgøres i henhold til 
vandforsyningsloven og lov om betalings-
regler for spildevand og omfatter resultatop-
gørelsen fordelt på de tre forsyningsområder. 

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver udgøres af soft-
ware. De immaterielle anlægsaktiver måles 
til kostpris med fradrag af akkumuleret af- 
og nedskrivning.

Der foretages lineære afskrivninger over den 
forventede brugstid, baseret på følgende 
vurdering af aktivernes forventede brugs-
tider:

> Software 3-5 år.

Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, 
der på balancedagen endnu ikke er klar til 

at blive taget i brug. Anlæg under udførelse 
afskrives ikke.

Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg udgøres af indvindings-
anlæg, boringer, rensningsanlæg, bassiner 
og tekniske anlæg.
Distributionsanlæg udgøres af spildevands-
ledninger, vandledninger, pumpestationer, 
knuder og stikledninger m.v.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hen-
syntagen til aktivets restværdi efter afsluttet 
brugstid og reduceres med eventuelle ned-
skrivninger. Afskrivningsperioden og restvær-
dien fastsættes på anskaffelsestidspunktet 
og revurderes årligt. Overstiger restværdien 
aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører 
afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperi-
oden eller restværdien indregnes virkningen 
for afskrivningen fremadrettet som en æn-
dring i regnskabsmæssigt skøn. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til 
brug. For egen fremstillede aktiver omfatter 
kostprisen direkte og indirekte omkostninger 
til materialer, komponenter, underleveran-
dører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger over den 
forventede brugstid baseret på følgende vur-
dering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 20-75 år

Netaktiver 50-75 år

Forsinkelsesbassiner og pumpestationer 10-75 år

Øvrige tekniske anlæg 5-75 år

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 5-15 år

It 5 år

Der afskrives ikke på grunde. Anlæg under 
udførelse udgøres af anlæg, der på balance-
dagen endnu ikke er klar til at blive taget i 
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brug. Anlæg under udførelse afskrives ikke.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af 
materielle anlægsaktiver opgøres som 
forskellen mellem salgspris med fradrag af 
salgsomkostninger og den regnskabsmæssi-
ge værdi på salgstidspunktet. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle 
anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer 
på værdiforringelse, udover det som udtryk-
kes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforrin-
gelse, foretages nedskrivningstest af hvert 
enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. 
Der foretages nedskrivning til genindvin-
dingsværdien, hvis denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den hø-
jeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. 
Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien 
af de forventede nettoindtægter fra anven-
delsen af aktivet eller aktivgruppen.

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

Nettoopskrivning af kapitalandele i datter-
virksomheder vises som reserve for netto-
opskrivning efter den indre værdis metode i 
egenkapitalen i det omfang, den regnskabs-
mæssige værdi overstiger kostprisen.

Finansielle anlægsaktiver
Øvrige finansielle anlægsaktiver indregnes til 
kostpris og måles til dagsværdi.

Tilgodehavende ved Herning Kommune er 
opgjort og reguleret i overensstemmelse 
med bekendtgørelse nr. 319 om afvikling 

af mellemværende mellem kommuner og 
vandselskaber.
Lovbestemt opkrævningsret måles til kost-
pris eller en lavere nettorealisationsværdi.

Betalte selskabsskatter anses i henhold til 
indtægtsreguleringen for vandselskaber 
(bekendtgørelse om økonomiske rammer 
for vandselskaber § 23 stk. 4 nr. 4 og 5) 
som en omkostning, der justerer selskabets 
økonomiske ramme og dermed kan tillæg-
ges vandselskabets takster krone for krone. 
Den udskudte skat svarer til en forventet 
skattebetaling på sigt og dermed til en op-
krævningsret hos selskabets forbrugere på 
en tilsvarende størrelse.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris. Såfremt 
nettorealisationsværdien er lavere end kost-
prisen, nedskrives til den lavere værdi. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret 
kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af 
forventede tab efter en individuel vurdering 
af tilgodehavender.

Værdipapirer
Værdipapirer består af obligationsbehold-
ning, som måles til dagsværdi på balance-
dagen.

Likvider
Likvider indeholder indestående i banker og 
måles til dagsværdi. 

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgode-
havende aktuel skat indregnes i balancen 
som beregnet skat af årets skattepligtige 
indkomst, reguleret for skat af tidligere års 
skattepligtige indkomster og for betalte 
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I hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er de beregnet således:

Overskudsgrad Resultat af ordinær primær drift x 100

Nettoomsætning

Soliditetsgrad Egenkapital ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning Årets resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

aconto skatter. Skyldige og tilgodehavende 
sambeskatningsbidrag indregnes i balancen 
under tilgodehavende eller gæld.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånop-
tagelse til det modtagne provenu efter fra-
drag af afholdte transaktionsomkostninger. 
I efterfølgende perioder måles de finansielle 
forpligtelser til amortiseret kostpris.
Øvrige gældsforpligtelser måles til netto-
realisationsværdi.

Over-/underdækning
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede 
beløb prisloftet for levering af vand, indreg-
nes forskellen i balancen som en gældsfor-
pligtelse.

Er de hos forbrugerne opkrævede beløb 
lavere end prisloftet for levering af vand, 
indregnes forskellen som en underdækning, 
hvis forskellen forventes opkrævet.
Årets regulering af overdækning indregnes 
i nettoomsætningen. Korrektion til tidligere 
års indregnede over-/underdækning indreg-
nes i nettoomsætningen.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet un-
der kortfristede aktiver, omfatter afholdte 
omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter 

indregnet under forpligtelser indeholder 
periodiserede indtægter vedrørende efterføl-
gende perioder.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens 
pengestrømme fordelt på drifts-, investe-
rings- og finansieringsaktivitet for året, årets 
forskydning i likvider samt koncernens likvi-
der ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres 
som koncernens andel af resultatet regule-
ret for ikke-kontante driftsposter, ændring i 
driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrøm til investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet 
omfatter betaling i forbindelse med køb og 
salg af virksomheder og aktiviteter samt 
køb og salg af immaterielle og materielle 
anlægsaktiver.

Pengestrøm til finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 
omfatter ændringer i størrelse eller sam-
mensætning af koncernens aktiekapital 
og omkostninger forbundet hermed samt 
optagelse af lån, afdrag på rentebærende 
gæld samt betaling af udbytte til selskabs-
deltagere.

Anvendt regnskabspraksis
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RESULTATOPGØRELSE

KONCERN MODERVIRKSOMHED

tkr. NOTE 2018 2017 2018 2017

Ordinær omsætning  2  186.002 167.711  53.889  53.566 

Opkrævningsret  -374.622 374.622 0 0

NETTOOMSÆTNING -188.620 542.333 53.889 53.566

Produktionsomkostninger  3  -33.274  -34.935 0 0 

Afskrivninger relateret til produktionen  9  -10.745  -11.497 0 0 

Distributionsomkostninger  3  -29.611  -32.352 0 0 

Afskrivninger relateret til distributionen  9  -55.518  -53.424 0 0 

BRUTTORESULTAT -317.768 410.125  53.889  53.566 

Administrationsomkostninger 3  -2.546  -3.666  -54.304  -53.592 

RESULTAT AF ORDINÆR PRIMÆR DRIFT -320.314 406.459  -415  -26 

Andre driftsindtægter  3.353  6.074 0 0 

Andre driftsomkostninger  -2.794  -4.455 0 0 

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -319.755 408.078  -415  -26 

Andel af resultat i dattervirksomhed efter skat 0 0  53.014  33.607 

Finansielle indtægter  4  297  522  436  1 

Finansielle omkostninger  5  -2.150  -2.035  -21  -17 

ÅRETS RESULTAT FØR SKAT  -321.608 406.565  53.014  33.565 

Skat af årets resultat  6 2.199  1.053 2.199  -569 

Udskudt skat - skattesag 374.622  -374.622 0 0 

ÅRETS RESULTAT  7  55.213  32.996  55.213  32.996 
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BALANCE – AKTIVER
KONCERN MODERVIRKSOMHED

tkr. NOTE 2018 2017 2018 2017

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Software 8  2.523  2.857  2.523  2.857 

Immaterielle anlægsaktiver under udførelse 8  575  528  575  528 

 3.098  3.385  3.098  3.385 

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Grunde og bygninger  9  200.412  202.638 0 0 

Tekniske anlæg, driftsmateriel og inventar  9  2.327.478  2.335.777 0 0 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  9  29.752  27.541  966  1.162 

Materielle anlægsaktiver under udførelse  9  151.678  99.101  150 0 

 2.709.320  2.665.057  1.116  1.162 

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kapitalandele i dattervirksomheder  10 0 0  2.622.078  2.569.372 

Tilgodehavende hos Herning Kommune  11 0  3.125 0 0 

Lovbestemt opkrævningsret  11 0 374.622 0 0 

0 377.747  2.622.078  2.569.372 

ANLÆGSAKTIVER I ALT 2.712.418 3.046.189 2.626.292  2.573.919 

OMSÆTNINGSAKTIVER

VAREBEHOLDNINGER

Varelager  3.231  3.100 0 0 

 3.231  3.100 0 0 

TILGODEHAVENDER

Opkrævningsret, klimatilpasningsprojekter  4.110  4.478 0 0 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  4.427  9.364 0 0 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0  2.672 5.623 

Tilgodehavender fra salg hos Herning Kommune  15.481  12.492 0 0 

Tilgodehavende selskabsskat 1.588 1.664 1.588  1.664 

Andre tilgodehavender  7.288  2.111  6.049 854 

Periodeafgrænsningsposter  16  1.380  1.247  496 409 

 34.274  31.356  10.805  8.550 

OBLIGATIONSBEHOLDNING  27.133  50.295 0 0 

LIKVID BEHOLDNING  4.469  3.202  909  882 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  69.107  87.953  11.714  9.432 

AKTIVER I ALT  2.781.525  3.134.142  2.638.006  2.583.351 

Balance
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BALANCE – PASSIVER
KONCERN MODERVIRKSOMHED

tkr. NOTE 2018 2017 2018 2017

EGENKAPITAL

Aktiekapital  100.090  100.090  100.090  100.090 

Nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0  118.786  66.080 

Reserve sikringstransaktioner  15  -406  -98 0 0 

Overført resultat  2.524.417  2.469.204  2.405.225  2.403.026 

EGENKAPITAL I ALT 2.624.101 2.569.196 2.624.101  2.569.196 

HENSATTE FORPLIGTELSER

Udskudt skat  13 0 375.233 0 611 

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT 0 375.233 0 611 

GÆLDSFORPLIGTELSER

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Reguleringsmæssig overdækning  12  8.511  16.081 0 0 

Langfristet anlægslån  14  70.317  95.023 0 0 

Gæld til Herning Kommune, klimatilpasningsprojekter  14  3.575  3.944 0 0 

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT  82.403  115.048 0 0 

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Kortfristet del af reguleringsmæssig overdækning  12  7.637  13.240 0 0 

Kortfristet del af langfristet anlægslån  14  3.740  4.886 0 0 

Kortfristet del af gæld til Herning Kommune, klimatilpasning  14  535  534 0 0 

Kreditinstitutter  28.774  31.518  3.481  1.628 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  21.000  12.898  1.079  1.269 

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0  4.356  3.860 

Gæld til Herning Kommune  503  546 0 0 

Markedsværdi af sikringstransaktioner  15  406 98 0 0 

Skyldig sambeskatningsbidrag 0 0 0 1.622 

Anden gæld  11.050  8.764  4.989  5.165 

Periodeafgrænsningsposter  16  1.376 2.181 0 0 

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT  75.021  74.665  13.905  13.544 

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT  157.424  189.713  13.905  13.544 

PASSIVER I ALT  2.781.525  3.134.142  2.638.006  2.583.351 

Særlige poster 1
Eventualposter m.v. 17
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18
Nærtstående parter 19
Forslag til resultatdisponering 7
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EGENKAPITAL-
OPGØRELSE

MODERVIRKSOMHED

tkr.

AKTIE-
KAPITAL  

NETTO 
OPSKRIVNING 
EFTER INDRE 

VÆRDIS 
METODE 

OVERFØRT 
RESULTAT I ALT

Egenkapital 1. januar 2018  100.090 66.080  2.403.026  2.569.196 

Overført via resultatdisponering 0 53.014 2.199  55.213 

Egenkapital poster 0 -308  -308 

SALDO 31. DECEMBER 2018  100.090  118.786  2.405.225  2.624.101 

AKTIEKAPITALEN ER FORDELT SÅLEDES:

Aktier á 1.000 kr. eller multipla heraf: 100.090

KONCERN

tkr.

AKTIE-
KAPITAL  

RESERVE SIKR. 
TRANS-

AKTIONER 
OVERFØRT 
RESULTAT I ALT

Egenkapital 1. januar 2018  100.090 -98  2.469.204  2.569.196 

Årets resultat 0 0  55.213  55.213 

Egenkapital poster 0  -308 0  -308 

SALDO 31. DECEMBER 2018  100.090  -406  2.524.417  2.624.101 
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PENGESTRØMS-
OPGØRELSE

KONCERN

tkr. NOTE 2018 2017

Resultat af primær drift  -319.755  408.078 

Reguleringer 20  431.064  -311.461 

Ændring i driftskapital 21  6.047  4.921 

PENGESTRØM FRA PRIMÆR DRIFT FØR FINANSIELLE POSTER  117.356  101.538 

Renteindtægter, betalt  297  299 

Renteudgifter, betalt  -1.991  -2.018 

Betalte skatter 1.664  156 

PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET  117.326  99.975 

Køb og salg af materielle anlægsaktiver  -112.777  -117.758 

PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET -112.777 -117.758 

Låneindfrielse -21.786 0 

Ændring i bankgæld  -2.744  25.943 

Afdrag på tilgodehavende hos Herning Kommune 3.125 0 

Afdrag på langfristet gæld  -4.066  -4.926 

Ændring i gæld til Herning Kommune  -368 -5.952 

Køb og salg af obligationer 22.557 0 

PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET  -3.282  15.065 

ÅRETS PENGESTRØM  1.267  -2.718 

Likvider, primo  3.202  5.920 

LIKVIDER, ULTIMO  4.469  3.202 
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NOTE 1
1. SÆRLIGE POSTER 

Højesteret har i domme af den 8. november 2018 i to pilotsager afgjort, at de myndighedsfastsatte standardpriser kan anven-
des som de skattemæssige indgangsværdier på vandselskabers anlægsaktiver. Hermed blev Skattestyrelsens (tidligere SKAT) 
hidtidige praksis, hvor Skattestyrelsen har fastsat vandselskabers skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiver ud fra en 
tillempet DCF-model, underkendt. 
Afgørelserne i Højesteret er det endelige punktum i et langstrakt forløb, hvor Herning Vand og branchen har ført sager mod 
Skattestyrelsen i Landsskatteretten, Landsretten og Højesteret. 
På baggrund af de klare og entydige domme i Højesteret mangler nu alene realitetsbehandling af selskabets skattemæssige 
indgangsværdier og historiske selvangivelser. Herning Vand har kunnet opgøre selskabets skattemæssige konsekvenserne efter 
afgørelserne i Højesteret uden betydelig usikkerhed, selvom selskabets historiske selvangivelser endnu ikke er realitetsbehandlet 
af Skattestyrelsen.
I årsregnskabet for 2018 er skatten således opgjort med udgangspunkt i de myndighedsfastsatte standardpriser som skatte-
mæssige indgangsværdier på selskabets anlægsaktiver. 
Da der er stor forskel på de myndighedsfastsatte standardpriser og værdierne iht. Skattestyrelsen tillempede DCF-model, er 
de skattemæssige indgangsværdier øget betydeligt. Det har medført, at udskudt skat er reduceret, og at en eventuel tidligere 
betalt selskabsskat vil blive tilbagebetalt.
På baggrund heraf er den udskudte skat og den tilsvarende opkrævningsret, der blev indregnet i årsregnskabet for 2017, 
tilbageført. Posterne blev indregnet i årsregnskabet for 2017 på baggrund af bedste viden på dette tidspunkt, baseret på at 
Skattestyrelsen havde fået medhold i både Landsskatteretten og Landsretten.

Som følge af ovenstående indgår følgende særlige poster i resultatopgørelsen:
Tilbageførsel af udskudt skat og den tilsvarende opkrævningsret er ændrede regnskabsmæssige skøn, hvorfor tilbageførslerne er 
sket ved indregning i resultatopgørelsen. Opkrævningsretten på 374.622 t.kr. er tilbageført i ”nettoomsætning”, mens udskudt 
skat på 374.622 t.kr. er tilbageført i ”skat af årets resultat”. 
Derudover er der indregnet et tilgodehavende på 1.588 t.kr., som er tidligere betalt selskabsskat inkl. renter, som vil blive 
tilbagebetalt.

KONCERN MODERVIRKSOMHED

tkr. 2018 2017 2018 2017

INDTÆGTER   

Opkrævningsret vedrørende udskudt skat 
på anlægsaktiver

-374.622  374.622 0 0

 -374.622 374.622 0 0

OMKOSTNINGER

Udskudt skat vedrørende anlægsaktiver 374.622 -374.622 0 0

 374.622 -374.622 0 0

SÆRLIGE POSTER INDGÅR PÅ FØLGENDE 
LINJER I ÅRSREGNSKABET

Nettoomsætning -374.622 374.622 0 0

Skat af årets resultat  374.622 -374.622 0 0

RESULTAT AF SÆRLIGE POSTER, NETTO 0 0 0 0
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NOTE 2-3

3. PERSONALEOMKOSTNINGER 
KONCERN MODERVIRKSOMHED

tkr. 2018 2017 2018 2017

Gager og lønninger  27.444  27.564  27.444  27.564 

Pensioner  2.052  2.026  2.052  2.026 

Andre omkostninger til social sikring mv.  416  356  416  356 

 29.912  29.946  29.912  29.946 

Løn, vederlag, pension mv. til direktion og bestyrelse  1.323  1.316 1323  1.316 

Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte  56 56 56 56

Personaleomkostninger indregnes således i koncernregnskabet: 

Produktion  9.453  9.719 

Distribution  11.408  11.400 

Administration  815  970 

Tilknyttet aktivitet  635  432 

Overført til anlægsaktiver  7.601  7.425 

I ALT  29.912  29.946 

2. SEGMENTOPLYSNINGER PÅ VANDAKTIVITET UNDERLAGT PRISREG. 

tkr. VAND  SPILDEVAND TØMNING TOTAL 2018

Opkrævet omsætning  20.018  117.193  1.739  138.950 

Øvrige bidrag  3.852  30.027 0  33.880 

Regulering over-/ underdækning  8.363  4.877  -67  13.173 

Regulering af opkrævningsret
vedrørende udskudt skat

 -99.417  -275.205 0  -374.622 

NETTOOMSÆTNING  -67.184  -123.108  1.672  -188.620 
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5. FINANSIELLE OMKOSTNINGER

tkr. 2018 2017 2018 2017

Renteomkostninger, kreditinstitutter  204  49 19 14

Renteomkostninger, langfristet anlægslån  1.764  1.940 0 0

Øvrige finansielle omkostninger  182  46 2 3

I ALT  2.150  2.035  21  17 

6. SKAT AF ÅRETS RESULTAT

tkr. 2018 2017 2018 2017

Skat af årets resultat 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år  -2.199  -1.664 -2.199 -42 

Årets regulering af udskudt skat 0  611 0 611 

Regulering af udskudt skat tidligere år  -374.622 374.622 0 0 

I ALT  -376.821  373.569  -2.199  569 

7. FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

MODERVIRKSOMHED

tkr. 2018 2017

Resultatet for 2018 foreslås disponeret således: 

Reserve for nettoopskrivning 
efter den indre værdis metode

 53.014  32.996 

Overført resultat 2.199 0 

I ALT  55.213  32.996 

4. FINANSIELLE INDTÆGTER

KONCERN MODERVIRKSOMHED

tkr. 2018 2017 2018 2017

Renteindtægter, kreditinstitutter  228  183  3  1 

Øvrige finansielle indtægter  69  338 433 0 

I ALT  297  522  436  1 

NOTE 4-7 35

Noter



NOTE 8
8. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

KONCERN

tkr. SOFTWARE

IMMATERIELLE
ANLÆGSAKTIVER 

UNDER UDFØRELSE I ALT

Kostpris 1. januar 2018  3.717  528  4.245 

Tilgang 0  470  470 

Overførsel  423  -423 0 

KOSTPRIS 31. DECEMBER 2018  4.140  575  4.715 

Afskrivninger 1. januar 2018  -860 0  -860 

Korrektioner 0 0 0 

Afskrivninger  -757 0 -757 

AFSKRIVNINGER  
31. DECEMBER 2018

 -1.617 0  -1.617 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI  
31. DECEMBER 2018

 2.523  575  3.098 

MODERVIRKSOMHED

tkr. SOFTWARE

IMMATERIELLE
ANLÆGSAKTIVER 

UNDER UDFØRELSE I ALT

Kostpris 1. januar 2018  3.717  528  4.245 

Tilgang 0  470  470 

Overførsel  423  -423 0 

KOSTPRIS 31. DECEMBER 2018  4.140  575  4.715 

Afskrivninger 1. januar 2018  -860 0  -860 

Korrektioner 0 0 0 

Afskrivninger  -757 0  -757 

AFSKRIVNINGER 
31. DECEMBER 2018

 -1.617 0  -1.617 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI  
31. DECEMBER 2018

 2.523  575  3.098 
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9. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

KONCERN

tkr.

GRUNDE 
OG 

BYGNINGER
TEKNISKE 

ANLÆG

ANDRE ANLÆG 
DRIFTSMIDLER 
OG INVENTAR

MATERIELLE
ANLÆGSAKT. 

UNDER 
UDFØRELSE I ALT

Kostpris 1. januar 2018  228.597  4.603.250  43.807  99.101  4.974.755 

Tilgang 0 0 0  113.134  113.134 

Overførsel  1.078  52.827  6.652  -60.557 0 

Afgang 0  -2.501  -668 0  -3.169 

KOSTPRIS 31. DECEMBER 2018  229.675  4.653.576  49.791  151.678  5.084.720 

Nedskrivninger 1. januar 2018 0  -1.819.782 0 0  -1.819.782 

NEDSKRIVNINGER 31. DECEMBER 2018 0  -1.819.782 0 0  -1.819.782 

Afskrivninger 1. januar 2018  -25.959  -447.691  -16.266 0  -489.916 

Afskrivninger  -3.304  -59.203  -4.157 0  -66.664 

Afgang 0  578  384 0  962 

AFSKRIVNINGER 31. DECEMBER 2018  -29.263  -506.316  -20.039 0  -555.618 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 
31. DECEMBER 2018

 200.412  2.327.478  29.752  151.678  2.709.320 
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NOTE 9-10
MODERVIRKSOMHED

tkr.

ANDRE ANLÆG, 
DRIFTSMIDLER 
OG INVENTAR

MATERIELLE
ANLÆGSAKTIVER 

UNDER 
UDFØRELSE I ALT

Kostpris 1. januar 2018  4.250 0  4.250 

Tilgang 0  356  356 

Overførsel  207  -206 1 

Afgang 0 0 0 

KOSTPRIS 31. DECEMBER 2018  4.457 150  4.607 

Afskrivninger 1. januar 2018  -3.088 0  -3.088 

Afskrivninger  -403 0  -403 

Afgang 0 0 0 

AFSKRIVNINGER 31. DECEMBER 2018  -3.491 0  -3.491 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI  
31. DECEMBER 2018

 966 150  1.116 

tkr. HJEMSTED
STEMME- OG 

EJERANDEL
SELSKABS-

KAPITAL EGENKAPITAL
ÅRETS

RESULTAT

Herning Vand A/S Herning 100%  10.000  2.444.067  57.789 

Herning Rens A/S Herning 100%  10.000  178.010  -4.775 

10. KAPITALANDELE I DATTERVIRKSOMHEDER

tkr. 2018

Kostpris 1. januar 2018  2.503.292 

Årets tilgang 0 

KOSTPRIS 31. DECEMBER 2018  2.503.292 

Værdiregulering 1. januar 2018  66.080 

Egenkapital posteringer -308 

Årets resultat  53.014 

VÆRDIREGULERINGER 31. DECEMBER 2018  118.786 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2018  2.622.078 
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12. OVERDÆKNING
tkr. 2018 2017

Overdækning primo  29.321  37.320 

Afvikling af historisk overdækning  -7.637  -7.637 

Afvikling af overdækning tidligere år  -5.603 -177 

Årets overdækning (vand og spildevand) 0  0 

Tømningsordning  67  -185 

 16.148  29.321 

FORDELING AF OVERDÆKNING

Vand  5.528  13.891 

Spildevand  9.753  14.630 

Tømningsordning  867  800 

 16.148  29.321 

OVERDÆKNING 
I ALT 31. DEC. 2018

AFDRAG
NÆSTE ÅR

Overdækning, vand  5.528  2.760 

Overdækning, spildevand  9.753  4.877 

Overdækning, tømningsordning  867 867 

I ALT  16.148  8.504 

11. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER
KONCERN

tkr. 2018 2017

Tilgodehavende hos Herning Kommune 0  3.125 

SALDO 31. DECEMBER 2018 0  3.125 

LOVBESTEMT OPKRÆVNINGSRET 2018 2017

Kostpris 1. januar 2018 374.622 0

Tilgang og afgang -374.622  374.622 

Kostpris 31. december 2018 0  374.622 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2018 0  374.622 

13. UDSKUDT SKAT
Udskudt skat omfatter immaterielle og materielle aktiver, 
underdækning samt skattemæssigt underskud til fremførsel. KONCERN

MODER-
VIRKSOMHED

tkr. 2018 2017 2018 2017

Udskudt skat pr. 1. januar 2018  375.233 0 611 0

Årets regulering af udskudt skat 0  611 0 611

Regulering af udskudt skat tidligere år  -375.233  374.622 -611

UDSKUDT SKAT PR. 31. DECEMBER 2018 0  375.233 0  611 

NOTE 11-13 39
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NOTE 14-15
14. GÆLD TIL REALKREDIT OG HERNING KOMMUNE

tkr.
GÆLD I ALT 

31. DEC. 2018
AFDRAG

NÆSTE ÅR
GÆLD EFTER

5 ÅR

Kommunekredit  39.115  1.416  31.606 

Nordea Kredit  33.609  2.025  23.447 

Danmarks grønne Investeringsfond  1.333  299 0

Klimatilpasningsprojekter  4.110  535  1.440 

I ALT  78.167  4.275  56.493 

15. MARKEDSVÆRDI AF SIKRINGSTRANSAKTIONER

Koncernen afdækker renterisici ved hjælp af renteswaps, hvorved variable rentebetalinger omlægges til faste rentebetalinger.

2017

tkr.

BEREGNINGS-
MÆSSIG 

HOVEDSTOL

VÆRDIREG. 
INDREGNET PÅ 

EGENKAPITALEN DAGSVÆRDI
RESTLØBETID 

I MÅNEDER

Renteswap  38.435  216  -71  222 

Renteswap  23.246  211  -27  40 

I ALT  61.681  427  -98  262 

2018

tkr.

BEREGNINGS-
MÆSSIG 

HOVEDSTOL

VÆRDIREG. 
INDREGNET PÅ 

EGENKAPITALEN DAGSVÆRDI
RESTLØBETID 

I MÅNEDER

Renteswap  33.999  -335  -406  198 

Renteswap 0  27 0 0

I ALT  33.999  -308  -406  198 

De sikrede pengestrømme forventes realiseret og vil påvirke resultatet over renteswappens restløbetid.
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18. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Koncernen har deponeret obligationer som sikkerhedsstillelse for REPO-forretninger pr. 31. december 2018 for 
15.420 t.kr.           
Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for dattervirksomhedernes banklån. Dattervirksomhedernes bankgæld 
udgør pr. 31. december 2018 i alt 9.872 t.kr.        
Koncernen har givet pant i virksomhedens grunde og bygninger, maksimeret til 40.950 t.kr. til sikkerhed for den 
gæld, der pr. 31. december 2018 andrager 33.609 t.kr.
Til sikkerhed for gæld til Danmarks Grønne Investeringsfond, i alt 1.333 t.kr. (restgæld i Rens), er der udstedt 
ejerpantebrev på nominelt 1.000 t.kr. i grunde og bygninger.

17. EVENTUALPOSTER M.V.

KONCERN
Herning Vand Holding A/S’ eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.
Koncernen har et udskudt skatteaktiv på 402 mio. kr. Skatteaktivet er ikke indregnet i balancen.
Koncernen har for perioden 2016 - 2018 haft underdækning på de enkelte forsyningsområder.
Underdækningen er ikke indregnet i årsrapporten, idet det er uvist, i hvilket omfang underdækningen
vil blive krævet op. 
Der påhviler ikke selskabet yderligere eventualforpligtelser.

MODERVIRKSOMHED
Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksomheder. Som koncernvirksomhed hæfter selskabet 
ubegrænset og solidarisk med øvrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter og kildeskatter på ud-
bytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders samlede kendte 
nettoforpligtelse over for SKAT udgør 0 kr. 
Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets 
hæftelse udgør et større beløb.
Selskabet indgår i fælles momsregistrering med Herning Vand A/S og Herning Rens A/S. Selskabet hæfter solida-
risk for den for den samlede momsbetaling.

NOTE 16-18
16. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

tkr. KONCERN
MODER-

VIRKSOMHED

Software - licenser og vedligeholdelse 356 356

Ejendomsskat 426 0

Terminsydelse - lang gæld 458 0

Øvrige 140 140

I ALT – AKTIVER 1.380 496

Tilslutningsbidrag 347 0

Spildevandsafgift 726 0

Øvrige 303 0

I ALT – PASSIVER 1.376 0
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NOTE 19-22
19. NÆRTSTÅENDE PARTER

Koncernens nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Herning Kommune, der er hovedaktionær.   
Koncernens nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter koncernens bestyrelse og direktion.   
         
Selskabets transaktioner med nærtstående parter
Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller på omkostningsdækkende basis. 
Der har i 2018 været samhandel med Herning Vand A/S og Herning Rens A/S. 
Der har i 2018 været samhandel med Herning Kommune.       

Ejerforhold           
Følgende aktionærer er noteret i koncernens aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne
eller minimum 5 % af aktiekapitalen:         
  
Herning Kommune 
Rådhuset, Torvet           
7400 Herning

20. REGULERINGER
KONCERN

tkr. 2018 2017

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver samt tab på udgående aktiver  68.450  71.366 

Overdækninger året  -13.172  -7.999 

Udskudt skat - opkrævningsret  374.622 -374.622 

Andre reguleringer  1.165  -206 

 431.064  -311.461 

21. ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL
KONCERN

tkr. 2018 2017

Ændring i tilgodehavender  -3.362  5.272 

Ændring i varebeholdninger  -131  50 

Ændring i kortfristet gæld i øvrigt  9.540  -401 

 6.047  4.921 
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DEN UAFHÆNGIGE  
REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING

Konklusion 
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet 
for Herning Vand Holding A/S for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2018, der omfatter resultat-
opgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, 
herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel kon-
cernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse 
for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet 
udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og års-
regnskabet giver et retvisende billede af koncernens 
og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2018 samt af resultatet af koncer-
nens og selskabets aktiviteter og koncernens penge-
strømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2018 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 beskrevet 
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for 
revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet” 
(herefter benævnt ”regnskaberne”). Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstræk-
keligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed
Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse 
med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s 
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende 
i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 

Fremhævelse af forhold i årsregnskabet
Vi henleder opmærksomheden på note 1 om særlige 
poster. Noten beskriver de ændringer, der i 2018 
er sket til regnskabsmæssige skøn for opgørelse 
af udskudt skat vedrørende anlægsaktiver og den 
deraf afledte opkrævningsret, som følge af dommen i 
Højesteret af 8. november 2018 vedrørende vandsel-
skabers skattemæssige forhold. 
Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette 
forhold.

Ledelsens ansvar for regnskaberne 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 
koncern regnskab og et årsregnskab, der giver et 
retvisende billede i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig 
for at udarbejde regnskaberne uden væsentlig fej-
linformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er ledelsen 
ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets 
evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold 
vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt 
at udarbejde regnskaberne på grundlag af regn-
skabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere koncernen eller sel-
skabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af regnskaberne
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, 
om regnskaberne som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 
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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 fej-
linformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan be-
tragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse 
på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbru-
gerne træffer på grundlag af regnskaberne. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmel-
se 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 regnskaberne, 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, bevidste udeladelser, vildledning 
eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

> Opnår vi forståelse af den interne kontrol med 
relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
koncernens og selskabets interne kontrol. 

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

> Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 
regnskaberne 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 
koncernens og 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 
regnskaberne eller, hvis sådanne oplysninger ikke 
er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, 
der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at koncernen og 
selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 
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> Tager vi stilling til den samlede præsentation, 
struktur og indhold af regnskaberne, herunder 
noteoplysningerne, samt om regnskaberne 
afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et 
retvisende billede heraf. 

> Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for 
de finansielle oplysninger for virksomhederne eller 
forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at 
udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi 
er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre 
koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores 
revisionskonklusion. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 
det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige ob-
servationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
Vores konklusion om regnskaberne omfatter ikke 
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
I tilknytning til vores revision af regnskaberne er det 
vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er 
væsentligt inkonsistent med regnskaberne eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde 
synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelses-
beretningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfat-
telse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med regnskaberne og er udarbejdet i overensstem-
melse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
 
Aarhus, den 9. april 2019
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Vangsø Ørts
Statsaut. revisor
mne42774
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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og 
godkendt årsrapporten for Herning Vand Holding A/S 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og års-
regnskabet giver et retvisende billede af koncernens 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2018 samt af resultatet af koncernens og selskabets 
aktiviteter og koncernens pengestrømme for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelses-
beretningen indeholder en retvisende redegørelse 
for de forhold, beretningen omhandler.

Koncernregnskabet for 2018 er væsentligt påvirket af 
reguleringen af udskudt skat på koncernens anlægs-
aktiver samt reguleringen af en tilsvarende opkræv-
ningsret hos koncernens forbrugere. Reguleringen 
er sket som en konsekvens af Højesterets domme i 
skattesagen af 8. november 2018. Der henvises til 
note 1 herom.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens 
godkendelse.

Herning, den 9. april 2019

Niels Møller Jensen
Direktør

Kent Falkenvig
Formand

Gert N. Søndergaard Jensen Kurt Ry Nowack

Direktion

Bestyrelse

Jan Krarup Pedersen

Erling Præstekjær
Næstformand

Anders Madsen

Ledelsespåtegning
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