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01 Digitalisering, vand, klima og verdensmål 
har været og er fortsat centrale temaer i 
hverdagen hos os primo 2020. Det er en 
virkelighed, som vi deler med mange dygtige 
samarbejdspartnere.

Samspil og partnerskaber baseret på fælles 
forståelse og tillid mellem mennesker og 
organisationer skaber gode resultater.

2019 blev året, hvor politikerne og erhvervs-
livet satte fælles mål. Det kommende årti 
skal vi sammen skabe og levere handlinger, 
som bringer os afgørende videre.

Lad os sammen fortsætte arbejdet, så gode 
løsninger over det næste årti kan brede 
sig som ringe i vandet og gøre nytte lokalt, 
nationalt og globalt. 

Jeg håber, at du er nysgerrig på at vide mere 
om vores indsatser samt planerne for de 
kommende år.
 
Rigtig god læselyst.

Niels Møller Jensen
Adm. direktør

ET NYT ÅRTI
Velkommen til årsrapporten fra Herning Vand

Herning Vand A/S | Årsrapport 2019
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BEMÆRKELSESVÆRDIGT I 2019-2020

Færre renseanlæg giver 
mere miljø for pengene
Vi lukker renseanlæggene i Sørvad, Haderup 
og Feldborg i år. Fremover pumper vi i stedet 
spildevandet til Aulum gennem små 30 km 
trykledninger.

Emissionsneutrale i 2025 
– kan vi det?
Vi samarbejder med en række gode kollegaer i 
et projekt, som skal give os svar på spørgsmålet. 
Hvis svaret bliver et ja, er næste spørgsmål, om 
det er relevant for os. Svarene finder vi inden 
sommerferien 2020.

Gæster henter 
inspiration i Herning
I 2019 har vi haft besøg fra Sydafrika, Georgien, 
Californien og Tokyo. Gæsterne er nysgerrige på 
vores erfaringer med fjernaflæste vandmålere, 
vores evne til at producere Struvit (gødning) 
samt vores arbejde med at udvikle en løsning, 
der kan fjerne medicinrester fra spildevandet.

Vand og kloak koster 
5.613 kr. hos os
Prisen er inkl. moms og afgifter og er beregnet 
for et års forbrug hos en gennemsnitsfamilie, 
som bruger 83,4 m3. Gennemsnittet hos vores 
naboer er 6.447 kr. 
Priserne gælder for 2020.

Byggemodninger 
for 49 mio. kr. i 2019
Aktivitetsniveauet er meget højt i disse år. Det 
lover godt i forhold til nye kunder hos os, men 
det giver også et stort træk på likviditeten, da de 
lovbestemte tilslutningsbidrag på kloakområdet 
ikke dækker omkostningerne. 

Gasmotor på biogas 
præsterer på topniveau
Vores 360 kWh gasmotor fra 2014 havde et 
rigtig godt år. Årets samlede el-produktion var 
ca. 2,7 mio. kWh, og motorens oppe-tid var 
91%. 

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

KORT FORTALT

Herning Vand A/S | Årsrapport 2019
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 VI SIKRER SUNDT VAND

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 2020. Vi forventer, at 
den samlede omsætning for koncernen kom-
mer til at ligge i niveauet 185 – 195 mio. kr. 
i 2020. Vi forventer, at årets resultat i 2020 
bliver i niveauet 45-55 mio. kr.

Nettoomsætningen i 2019 udgør 185,7 mio. 
kr. (2018: 186 mio. kr.). Årets resultat efter 
skat blev på 38 mio. kr. (2018: 55,2 mio. 
kr.). Ved budgetlægningen for 2019 forven-
tede vi en omsætning på 192 mio. kr. og et 
resultat efter skat på 52,8 mio. kr. Afvigelsen 
i forhold til budget skyldes primært følgende 
forhold:

Faldet i nettoomsætning sker på trods af, 
at afregningsindtægterne er steget med 2,3 
mio. kr. Faldet i nettoomsætningen udgør 6,3 
mio. kr. og kan henføres til mindre tilslut-
ningsbidrag og mindre vejafvandingsbidrag.
De primære driftsomkostninger inklusiv 
afskrivninger ligger samlet set ca. 8 mio. 
over budget. Dette skyldes både stigninger i 
afskrivninger, tab på udgåede aktiver og fak-
tisk afholdte driftsomkostninger. De faktisk 
afholdte driftsudgifter er 5,5 mio. højere end 
budgetteret. 

Regnskabsresultatets betydning 
for kunderne
Selv om årsrapporten udviser overskud, bliver 
der ikke tale om tilbagebetaling til kunderne. 
Læs mere herom på side 12. 

Vandsektoren har været igennem et omfat-
tende sagsforløb om den skattemæssige 
værdiansættelse af vandsektorselskabernes 
anlægsaktiver. Pilotsagerne i sagskomplekset 
blev afgjort af Højesteret den 18. november 
2018. Selskabet har derfor indregnet kon-
sekvenserne af pilotsagerne i årsregnskabet 
og selvangivelsen for 2018, således at 
årsregnskab og selvangivelse var retvisen-
de. I løbet af 2019 har Skattestyrelsen 
udsendt et styresignal, og der har løbende 
været drøftelser med Skattestyrelsen om 
håndtering af afgørelsen. Styresignalet og 
drøftelserne med Skattestyrelsen ændrer ikke 
ved indregningen af Højesteretsafgørelsen 
i selskabets årsregnskab og selvangivelse 
for 2018. Status vedrørende skattesagen er 
derfor uændret i forhold til sidste år, og der 
afventes således fortsat endelig håndtering 
af selskabets konkrete sag. 

Det forventes, at selskabets sag hjemvises af 
Skatteankestyrelsen, hvorefter Skattestyrel-
sen vil anmode om materiale til brug for nye 
skatteopgørelser. Efterfølgende kan Skatte-
styrelsen afgøre sagen, hvorved sagsforløbet 
er afsluttet.

LEDELSESBERETNING
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tkr. SPILDEVAND BUDGET VAND BUDGET I ALT BUDGET

Afregnet  126.477  124.639  20.618  20.133 147.095  144.772 

Tilslutningsbidrag  15.078  21.897  6.188  3.000 21.266  24.897 

Anden omsætning  9.706  14.170  623  530 10.329  14.700 

NETTOOMSÆTNING 151.261  160.706 27.429 23.663 178.690  184.369 

Produktionsomkostninger  -27.810  -27.035  -6.651  -5.854 -34.461  -32.889 

Distributionsomkostninger  -25.445  -23.182  -7.112  -6.113 -32.557  -29.295 

BRUTTORESULTAT 98.006  110.489 13.666 11.696 111.672  122.185 

Administrationsomkostninger  -1.750  -1.128  -1.650  -1.565 -3.400  -2.693 

RESULTAT AF ORD. PRIMÆR DRIFT 96.256  109.361 12.016 10.131 108.272  119.492 

Andre driftsindtægter  900  1.400  962  1.600 1.862  3.000 

Andre driftsomkostninger  -831  -1.200  -696  -1.425 -1.527  -2.625 

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 96.325  109.561 12.282 10.306 108.607  119.867 

Finansielle indtægter og udgifter  -2.132  -2.078  -80  300 -2.212  -1.778 

RESULTAT FØR SKAT 94.193  107.483 12.202 10.606 106.395  118.089 

Investeringer  -114.961  -143.662  -10.192  -9.729 -125.153  -153.391 

-20.768  -36.179 2.010 877 -18.758  -35.302 

Selskabsskat 0 0 0 0 0 0

Afdrag på langfristede lån -3.790  -4.614 0 0 -3.790  -4.614 

RESULTAT/TRÆK PÅ OPSPARING -24.558  -40.793 2.010 877 -22.548  -39.916 

LIKVIDITETSSAMMENDRAG 2019

HOVED- & NØGLETAL

tkr. 2019 2018 2017 2016 2015

HOVEDTAL

Omsætning  185.705  186.002  167.711  144.260  155.292 

Bruttoresultat  43.269  56.854  35.503  17.931  25.627 

Resultat af ordinær primær drift  39.869  54.308  31.837  13.734  20.834 

Resultat af finansielle poster  -2.212  -1.853  -1.513  -1.255  -1.939 

ÅRETS RESULTAT  37.992  55.213  32.996  15.371  14.897 

AKTIVER I ALT  2.828.885  2.781.525  2.759.520  2.719.778  2.702.033 

INVESTERING I MATERIELLE OG
IMMATERIELLE AKTIVER  -125.153  -112.777 -117.758 -101.869 -103.725 

OVERDÆKNING  8.651  16.148  29.321  37.320  41.293 

EGENKAPITAL  2.660.414  2.624.101  2.569.196  2.535.773  2.522.243 

Pengestrøm fra driftsaktiviteten  106.463  117.326  99.975  77.017  70.109 

Pengestrøm til investeringsaktiviteten  -125.153  -112.777  -117.758  -101.869 -103.725 

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten  22.653  -3.282  15.065  9.452  17.094 

PENGESTRØM I ALT  3.963  1.267  -2.718  -15.400  -16.522 

GENNEMSNITLIGT ANTAL 
FULDTIDSBESKÆFTIGEDE

 58  56  56  53  52 

FREMMØDEPROCENT – PERSONALE  95,8  95,8  95,8  93,7  93,5 

OVERSKUDSGRAD  21,5  29,2  19,0  9,5  13,4 

SOLIDITETSGRAD  94,0  94,3  93,1  93,2  93,3 

EGENKAPITALFORRENTNING  1,4  2,1  1,3  0,6  0,6 

FAKTUREREDE M3 DRIKKEVAND  3.147.060*  3.231.858  3.179.680  3.123.090 

FAKTUREREDE M3 SPILDEVAND  3.978.797*  4.158.644  4.090.767  4.042.867 

DRIKKEVANDSTAB I PROCENT  6,9  8,2  6,4  7,8  5,9 
  
* 2019 er ikke slutafregnet på opgørelsestidspunktet.

HERNING VAND HOLDING A/S
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UDSIGT TIL GODE RESULTATER

Både bestyrelsen og ledelsen oplever, at 
Herning Vand kommer 100% i mål med 
2020 målsætningerne; som er:

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

> Herning Vand er anerkendt som et dygtigt 
og professionelt selskab

Det giver os styrke og vilje til at se frem
mod 2025 med en viden om, at vi har 
forudsætningerne for at fastlægge en ny 
strategi, og vi har en god kurs, som vi både 
kan og vil fortsætte.

VEJEN MOD 2025

I maj 2019 blev en ny ejerstrategi for sel-
skabet godkendt. Den indeholder et centralt 
styringssignal i forhold til konsolideringer i 
branchen. Herning Vand skal være et lokalt 
selskab, som spiller en aktiv rolle i udvik-
lingen af kommunen. Selskabet kan søge 

projektsamarbejder med andre selskaber og 
virksomheder inden for relevante områder.
I efteråret 2019 godkendte bestyrelsen en 
køreplan, der viser, hvordan vi sammen vil 
skabe en strategi, som sikrer, at vi både 
sætter og når ambitiøse mål frem mod 
2025. Den nye strategi, der skal være færdig 
medio 2020, vil efter bestyrelsens ønske 
blive til i et tæt samarbejde mellem 
medarbejdere, ledelse og bestyrelse.

Herning Kommune investerer 20 mio. kr. i 
et bæredygtighedscenter. Her skal private 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner, 
organisationer og kommunen samarbejde 
om at omsætte udviklingen på området 
til fremskridt for både klimaet og lokale 
arbejdspladser.

Vi ser DI’s 2030-plan "Sammen skaber vi 
grøn vækst" som et godt fundament for 
indsatserne i forhold til at skabe mere for 
mindre.

Vi er og vil fortsat være både nysgerrige og 
aktive i forhold til at spille en rolle, som klart 
understøtter ovenstående.

DE STORE LINJER 
– GODT PÅ VEJ

RESULTATFORKLARING
Årsrapporten udviser et resultat efter skat på 38 mio. 
kr. (opgjort efter årsregnskabsloven). Det er imidlertid 
ikke dette resultat, som indgår, når afregnings -
taksterne skal fastsættes. 
Det gør derimod summen af indbetalinger og 
udbetalinger. Likviditetssammendraget på side 13 
viser resultatet af ind  betalinger og udbetalinger. 
Eksempelvis har der i 2019 været en samlet 
investeringsudgift på 125,1 mio. kr., men afskrivnin-
ger efter årsregnskabsloven udgør kun 67,9 mio. kr. 

I nedenstående tabel har vi præsenteret forskellene 
mellem resultatopgørelsen efter årsregnskabsloven 
(indtægter og omkostninger), og likviditetsregnskabet 
(Indbetalinger og udbetalinger).

Tabellen viser, at der i forhold til de opkrævede 
takster har været en underfinansiering på 22,5 mio. kr. 
Selvom resultatopgørelsen efter årsregnskabsloven 
udviser et overskud på 38 mio. kr., bliver der altså 
ikke tale om en tilbagebetaling til kunderne. 

tkr.

LIKVIDITETS-
SAMMENDRAG 

 (IND- OG 
UDBETALINGER)

ÅRSREGNSKABSLOV 
(INDTÆGTER OG 

OMKOSTNINGER) FORSKEL

Afregningsindtægter 147.095 147.095 0

Tilslutningsbidrag 21.266 21.266 0

Anden omsætning 10.329 10.329 0

Periodiseret overdækning 0 7.497 -7.497

Klimatilpasningsprojekter 0 -482 482

NETTOOMSÆTNING 178.690 185.705 -7.015

Produktionsomkostninger og tab på udgåede aktiver -34.461 -34.447 -14

Afskrivninger vedr. produktion 0 -11.149 11.149

Distributionsomkostninger og tab på udgåede aktiver -32.557 -40.083 7.526

Afskrivninger vedr. distribution 0 -56.757 56.757

Faktiske investeringsudgifter -125.153 0 -125.153

BRUTTORESULTAT -13.481 43.269 -56.750

Administrationsomkostninger -3.400 -3.400 0

RESULTAT AF ORDINÆR PRIMÆR DRIFT -16.881 39.869 -56.750

Andre driftsindtægter 1.862 1.862 0

Andre driftsomkostninger -1.527 -1.527 0

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -16.546 40.204 -56.750

Finansielle indtægter og udgifter -2.212 -2.212 0

ÅRETS RESULTAT FØR SKAT -18.758 37.992 -56.750

Afdrag på lån -3.790 0 -3.790

Selskabsskat 0 0 0

ÅRETS RESULTAT -22.548 37.992 -60.540
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VI SIKRER 
SUNDT 
VAND

Vi har en ambition om at skabe en arbejds-
plads, hvor de ansatte kan se en klar sam-
menhæng mellem det daglige arbejde og de 
resultater, der bliver skabt i virksomheden. Vi 
tjekker løbende temperaturen på dette ved at 
stille alle medarbejdere fem spørgsmål:

> Vi vil gerne skabe en rigtig god arbejds-
plads. Er du glad for at arbejde her?

> Vi vil gerne skabe en arbejdsplads, hvor 
du føler dig sikker. Er du tryg ved at 
arbejde her?

> Vi arbejder med bæredygtighed og grøn 
omstilling. Giver det mening for dig her 
hos Herning Vand?

> Vi vil gerne være kendte for at være 
dygtige. Er du stolt af at arbejde hos 
Herning Vand?

> Vi vil gerne sætte nye mål for vores 
strategi frem mod 2025. Kan du se, 
hvordan du kan hjælpe os med det?

Ved seneste måling i foråret 2020 var svar-
procenten 88%, og for alle fem spørgsmål 
svarede mellem 80 og 90% ja. Det resultat er 
vi både glade for og stolte af. 

IDEKULTUREN 

Vi arbejder med at styrke vores evne til at 
samle idéer og få de rigtige forslag gen-
nemført i et passende tempo. Vi bruger en 
model, som er udviklet i samarbejde med 
en gruppe studerende på AU Herning, der 
blandt andet går ud på at afholde innovati-
onscafeer, hvor hele virksomheden inviteres 
til at brainstorme på en given udfordring. 
Første innovationscafe blev gennemført i 
marts 2020.

ÅRETS LÆREPLADS

Herning Vand er blevet kåret til Årets lære-
plads 2019 på Uddannelsescenter Holstebro 
efter en flot indstilling fra vores teknisk 
designer elev Mette.

SAMSPIL OG MENING

Herning Vand A/S | Årsrapport 2019
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NYE STYRINGER PÅ
PUMPESTATIONER

Vi er godt på vej med at udskifte ældre 
pumpestyringer til nye PLC-styringer. Det 
betyder, at vi nu kan gøre styringerne mere 
kloge og bruge både machine learning 
og kunstig intelligens, efterhånden som 
der bliver udviklet algoritmer på om rådet. 
Samlet set sker udskiftningen på ca. 70 
pumpestationer i kloaknettet. Budgettet er 
ca. 2 mio.kr.
 

NY STRUKTUR PÅ 
DRIKKEVANDSNETTET

Vi vil gerne have et vandspild, som er mindre 
end 5%. Vi vil gerne styrke overblikket i 
forhold til håndtering af evt. forureninger i 
ledningsnettet. Vi vil gerne reducere ener-
giforbruget gennem optimering af vores 
hydrauliske model. Derfor ændrer vi over de 
kommende år strukturen fra et "edderkoppe-
spind" til en opdeling i sektioner. Samtidig 
vil vi indføre et system, så vi får bedre spor-
barhed på de forskellige komponenter, der 
indgår i forsyningsnettet.

VANDET STÅR HØJT I SUNDS

Sunds Renseanlæg er nedslidt og skal 
nedlægges. Spildevandet skal pumpes til 
rensning på Herning Renseanlæg. Inden 
det sker, skal vi have opdelt et – i øvrigt – 
nedslidt kloaksystem til et to-delt system. 
Det betyder, at regnvandet fremover bliver 
håndteret lokalt. Vi benytter muligheden 
til at klimasikre det samlede kloaksystem i 

Sunds. Samtidig med kloakseparering vil vi i 
samarbejde med Herning Kommune finde og 
håndtere fejlkoblinger og fejlkoblede dræn.
 
I alt bliver der udskiftet ca. 15 km kloak-
ledninger og anlagt tre regnvandssøer. 
Det samlede budget er ca. 80 mio. kr. 
 
Sunds har de sidste to år været en del af 
et EU projekt. Formålet er at finde nye 
løsninger til håndtering af udfordringerne 
med stigende grundvand.

SEPARERING I ØRNHØJ

Vi er godt i gang med at opdele kloak-
systemet i Ørnhøj til et to-delt system. Det 
sker for fremover alene at skulle pumpe 
spildevand til rensning via Grønbjerg. Regn-
vandet håndteres i fremtiden lokalt i fire nye 
regnvandssøer i Ørnhøj placeret ved Mose-
vænget, Vads Dal og Overgårdsvej.
Vi benytter lejligheden til at klimasikre det 
samlede kloaksystem i Ørnhøj.

I alt bliver der udskiftet ca. 6 km kloak-
ledninger. Det samlede budget er ca. 40 
mio. kr.

OVERPUMPNING TIL AULUM

I løbet af i år nedlægger vi renseanlæggene 
i Haderup, Feldborg og Sørvad. Regnvandet 
bliver fremover forsinket og bundfældet i 
nye regnvandssøer. Spildevandet pumpes 
via ca. 30 km kloakledninger til rense-
anlægget i Aulum.
Det samlede budget er ca. 29 mio. kr.

GLIMT FRA 
HVERDAGEN
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Hvorfor arbejder vi med verdensmål?
Vi hos Herning Vand er kendt for at handle 
og ikke lade det blive ved snak. Vi vil samar-
bejdet og dialogen, og vi tror på, at vi skaber 
løsninger, fordi vi møder samarbejdet med et 
åbent og tillidsfuldt sind. Det gælder i 
afdelingen, i virksomheden, i partnerskabet, 
i kommunen og i landet. 

Vi kan og vil meget. Redde verden alene kan 
vi ikke, men vi kan være med til at gøre en 
forskel. For virkeligheden har vist, at vi via 
samarbejde med dygtige partnere kan udvikle 
og skabe løsninger, som kan løse klima-
udfordringer relateret til vand, gøre gavn og 
inspirere mennesker – lokal og globalt.

Resultater skal skabes med de unge
Vi oprettede inden årsskiftet et ungepanel, 
da vi tror på, at det både nu og på længere 
sigt betyder noget, at vores kunder kender 
til vores kerneopgave og udviklingsprojekter 
og den forskel, som de kan gøre. Vi ønsker 
at bruge ungepanelet aktivt og fokuseret, så 
både de unge og vi opnår værdi gennem sam-

spillet. Sammen vil vi skabe resultater, der 
både ses og mærkes.

Ungepanelet skal efter en generel introduk-
tion til Herning Vand arbejde med at forstå 
både kerneopgaven og vores udviklings-
projekter som Mereff (medicinrester), 
Den Trojanske Hest (pesticidrester i grund-
vandet) samt Struvit (fosforgenindvinding).

Vi slutter med en opgave eller en video, som 
viser, at de unge for det første har opnået 
den viden om os og vores projekter, som vi 
har ønsket, og for det andet har bragt ny 
viden eller nye idéer i spil hos os. 
I forsommeren 2021 siger vi pænt farvel og 
tak til første hold med en markering og 
udlevering af et certifikat.

Vi ønsker en bred repræsentation i panelet og 
er løbende i dialog med EUD, STX, HHX og HF. 

VERDENSMÅL 4: 

KVALITETSUDDANNELSE
VERDENSMÅL 6: 

RENT VAND OG SANITET
Mereff – renseløsning for DNV
I efteråret 2020 afslutter partnerskabet bag 
Mereff og Mermiss 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.
DNV Gødstrup forventer at modtage en til-
slutningstilladelse, som gør det muligt at lade 
os rense spildevandet fra hospitalet, når det 
åbner i foråret 2021.

Den trojanske hest 
– en renseløsning for pesticider
Partnerskabet bag den trojanske hest har i 
2019 gennemført et pilotforsøg i container-
størrelse på Nordre Vandværk. Forsøgene skal 
give Kemic viden og indsigt, som kan gøre 
virksomheden i stand til at udvikle en tekno-
logi, der kan fjerne pesticider fra grundvandet 
ved hjælp af naturlig forekommende bakterier 
i vandværkernes sandfiltre. Projektet er støt-
tet af Innovationsfonden.

Sundt vand til fremtiden
Vi har i 2019 gennemført en lokaliserings-
analyse, som viser os, hvor det vil være bedst 
at placere ”fremtidens vandværk”. Placeringen 
bliver medtaget i revisionen af kommune-
planen i 2020.

Via Vandrådet arbejder vi på at finde en god 
løsning på samarbejdet om BNBO indsatser-
ne. 20 lokale vandværker er involveret.
I forhold til de grundvandsdannende oplande 
har vi en fælles nysgerrighed på at blive 
klogere på skovrejsning som virkemiddel.
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Kø på vandvejen
Denne vinter har i særlig grad vist os alle, at 
der er behov for en samlet national plan for 
at sikre samfundsværdierne mod ændrede 
vejrmønstre, stigende vandstand og grund-
vandsspejl. 

Der findes ikke ét samlet greb, som løser 
opgaven for os. Kommunerne kan hver for sig 
udarbejde strategier og handlingsplaner, men 
klimaforandringerne går på tværs af kom-
munegrænser. Derfor er der behov for både 
nytænkning, koordinering og samarbejde for 
at finde de mest effektive virkemidler.

Overfladenært grundvand 
– stigende grundvandsstand
Hos os har vi store arealer og beskedne 
fald på vandløbene. Det betyder, at lange 
sammenhængende regnperioder skaber over-
svømmelser både på overfladen og i vores 
rørsystemer.

Sammen med Herning Kommune deltager 
vi og fem andre kommuner og forsynings-
selskaber i et samarbejde mellem KL og 
Danva omkring en national indsats imod 
stigende overfladenært grundvand. 

Uvedkommende vand 
og nedlæggelse af renseanlæg
Separeringer betyder alt andet lige, at vi 
modtager langt mindre regnvand på vores 
renseanlæg. Vi arbejder pt. at finde kilder 
til uønsket regn- og drænvand i vores spil-
devandsnet. Kilderne kan være utætte stik-
ledninger, manglende separering af ledninger 
på egen grund og forkerte eller ulovlige 
tilslutninger af dræn/pumper.

VERDENSMÅL 13: 

KLIMAINDSATS

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

Vi tænker meget ”ringe i vandet” som et sym-
bolsk udtryk, der fortæller, at vi gør en ind-
sats for at øge bevidstheden om betydning af 
verdensmålene.

Egetæpper – partnerskab
Egetæpper har gennem flere år arbejdet sam-
men med Ørsted. I år har vi brugt relationen 
til at få analyseret vores interne energistrøm-
me. 

DI Vand
I maj 2019 blev foreningen DI Vand stiftet. 
Foreningen arbejder for at øge forskning og 
udvikling på vandområdet, forbedre ramme-
vilkårene og derved øge eksporten af dansk 
vandteknologi. Herning Vand deltager aktivt i 
bestyrelsen. 

Den Danske Vandklynge
Primo 2020 er vi blevet optaget som en del 
af Den Danske Vandklynge. Vi ser gode mu-
ligheder for gennem Vandklyngen at udvikle 
fælles svar på opgaver, som er for tunge for 
de enkelte selskaber.

Danva 
Vi har deltaget aktivt i foreningens arbejde på 
mange områder. Vi ønsker en forening, som 
kan samle vandbranchen gennem en stærk 
fortælling, om det vi kan og vil.

Jyske Akse
Vi har nu taget fat på næste årti. Det betyder, 
at vi genbesøger samarbejdsformen for at 
undersøge, om vi kan skabe endnu mere 
gennem flere fælles projekter.

VERDENSMÅL 17: 

PARTNERSKABER 
FOR HANDLING
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03

GENERELT

Årsrapporten for Herning Vand Holding A/S 
for 2019 er aflagt i overensstemmelse med 
Årsregnskabslovens bestemmelser for 
klasse C-virksomheder (mellemstore).

Årsregnskabet er aflagt efter samme regn-
skabspraksis som sidste år.

Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter moder-
virksomheden Herning Vand Holding A/S 
samt dattervirksomheder, hvori Herning 
Vand Holding A/S direkte eller indirekte 
besidder mere end 50% af stemmerettig-
hederne eller på anden måde har bestem-
mende indflydelse. Dette omfatter for 2019 
dattervirksomhederne Herning Vand A/S 
og Herning Rens A/S. Ved konsolideringen 
foretages eliminering af koncerninterne ind-
tægter og omkostninger, aktiebesiddelser, 
interne mellemværender og udbytter samt 
realiserede og urealiserede fortjenester og 
tab ved transaktioner mellem de konsolide-
rede 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 dags værdien 
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 indtægter eller omkostninger, overføres 
beløb, som tidligere er indregnet i egen-
kapitalen til resultatopgørelsen i den 
periode, hvor det sikrede påvirker resultat-
opgørelsen.

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.

ÅRSREGNSKAB 2019
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

 VI EFTERLADER INGEN 
REGNING TIL EFTERTIDEN

 – HVERKEN ØKONOMISK, 
MENNESKELIGT ELLER 
MILJØMÆSSIGT
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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, afskriv-
ninger på produktionsanlæg/pumpestatio-
ner/renseanlæg/vandbehandling m.v., miljø, 
forskning og udvikling. 

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle om-
kostninger, som kan henføres til distribution 
af vand og spildevand. 
Under regnskabsposten hører endvidere 
reparation og vedligeholdelse af lednings-
net, målere, personaleomkostninger og 
afskrivning på distributionsaktiver. Omkost-
ningerne ved aflæsning af forbrugsmålere 
betragtes som en distributionsomkostning. 

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter 
omkostninger til administrative funktioner, 
herunder vederlag til medarbejdere i 
administrationen, kundeadministration 
og information, administrativ it, revision, 

kontorhold, afskrivninger vedrørende aktiver, 
der benyttes til administration, inkasso-
behandling og tab på kunder.

Andre driftsindtægter 
og driftsomkostninger
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger 
indeholder regnskabsposter af sekundær 
karakter i forhold til virksomhedernes 
hovedaktiviteter.

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 
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 
kunnet 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 betalingsreg-
ler for spildevand og omfatter resultatopgø-
relsen 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 brugsti-
der:
> Software 3-5 år.
Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, 
der på balancedagen endnu ikke er klar 
til at tages i brug. Anlæg under udførelse 
afskrives ikke.

Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg udgøres af indvindingsan-
læg, 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, underleverandø-
rer 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 
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 værdiforringel-
se, foretages nedskrivningstest af hvert en-
kelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der 
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foretages nedskrivning til genindvindings-
værdien, hvis denne er lavere end den regn-
skabsmæssige 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 
dattervirksomheder vises som reserve for 
nettoopskrivning efter den indre værdis 
metode i egenkapitalen i det omfang, 
den regnskabsmæssige 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 vand-
selskaber.
Lovbestemt opkrævningsret måles til kostpris 
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 tillægges 
vandselskabets takster krone for krone. 

Den udskudte skat svarer til en forventet 
skattebetaling på sig 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 balanceda-
gen.

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

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved 
lånoptagelse til det modtagne provenu 
efter fradrag af afholdte transaktionsom-
kostninger. 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.

I hoved- og nøgletalsoversigten er de anførte nøgletal 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

Fremmødeprocent 
for personale 

100 ÷ ( Antal timer for sygdom, § 56, barns sygdom, 
tilskadekomst, læge/tandlæge x 100 )

Normaltimer + timer jfr. ovenfor

Drikkevandstab i procent 

(Udpumpet mængde ÷ solgt til andre 
selskaber + købt fra andre selskaber 

÷ solgt til egne kunder) x 100

Udpumpet mængde

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 
efterfølgende perioder.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens 
pengestrømme fordelt på drifts-, investe-
rings- og finansieringsaktivitet for året, årets 

forskydning i likvider samt koncernens 
likvider 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.
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RESULTATOPGØRELSE
KONCERN MODERVIRKSOMHED

tkr. NOTE 2019 2018 2019 2018

Ordinær omsætning  1  185.705  186.002  57.462  53.889 

Opkrævningsret 0  -374.622 0 0

NETTOOMSÆTNING  185.705  -188.620  57.462  53.889 

Produktionsomkostninger  2  -34.447  -33.274 0 0 

Afskrivninger relateret til produktionen  8  -11.149  -10.745 0 0 

Distributionsomkostninger  2  -40.083  -29.611 0 0 

Afskrivninger relateret til distributionen  8  -56.757  -55.518 0 0 

BRUTTORESULTAT  43.269  -317.768  57.462  53.889 

Administrationsomkostninger 2  -3.400  -2.546  -57.434  -54.304 

RESULTAT AF ORDINÆR PRIMÆR DRIFT  39.869  -320.314  28  -415 

Andre driftsindtægter  1.862  3.353 0 0 

Andre driftsomkostninger  -1.527  -2.794 0 0 

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT  40.204  -319.755  28  -415 

Andel af resultat i dattervirksomhed efter skat 0 0 37.992  53.014 

Finansielle indtægter  3  264  297  3  436 

Finansielle omkostninger  4  -2.476  -2.150  -31  -21 

ÅRETS RESULTAT FØR SKAT  37.992  -321.608  37.992  53.014 

Skat af årets resultat  5 0  2.199 0  2.199 

Udskudt skat – skattesag 0  374.622 0 0 

ÅRETS RESULTAT  6  37.992  55.213  37.992  55.213 

BALANCE – AKTIVER
KONCERN MODERVIRKSOMHED

tkr. NOTE 2019 2018 2019 2018

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Software 7  2.641  2.523  2.641  2.523 

Immaterielle anlægsaktiver under udførelse 7  111  575  111  575 

 2.752  3.098  2.752  3.098 

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Grunde og bygninger  8  197.264  200.412 0 0 

Tekniske anlæg, driftsmateriel og inventar  8  2.390.191  2.327.478 0 0 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  8  27.561  29.752  900  966 

Materielle anlægsaktiver under udførelse  8  143.908  151.678  103 150 

 2.758.924  2.709.320  1.003  1.116 

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kapitalandele i dattervirksomheder  9 0 0  2.658.391  2.622.078 

0 0  2.658.391  2.622.078 

ANLÆGSAKTIVER I ALT 2.761.676 2.712.418 2.662.146  2.626.292 

OMSÆTNINGSAKTIVER

VAREBEHOLDNINGER

Varelager  2.695  3.231 0 0 

 2.695  3.231 0 0 

TILGODEHAVENDER

Opkrævningsret, klimatilpasningsprojekter  3.647  4.110 0 0 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  5.863  4.427 0 0 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0  3.830 2.672 

Tilgodehavender fra salg hos Herning Kommune  10.424  15.481 0 0 

Tilgodehavende selskabsskat 1.588 1.588 1.588  1.588 

Andre tilgodehavender  6.489  7.288  5.303 6.049 

Periodeafgrænsningsposter  13  1.356  1.380  522 496 

 29.367  34.274  11.243  10.805 

OBLIGATIONSBEHOLDNING  26.715  27.133 0 0 

LIKVID BEHOLDNING  8.432  4.469  851  909 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  67.209  69.107  12.094  11.714 

AKTIVER I ALT  2.828.885  2.781.525  2.674.240  2.638.006 
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BALANCE – PASSIVER
KONCERN MODERVIRKSOMHED

tkr. NOTE 2019 2018 2019 2018

EGENKAPITAL

Aktiekapital  100.090  100.090  100.090  100.090 

Nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0  155.099  118.786 

Reserve sikringstransaktioner  12  -2.085  -406 0 0 

Overført resultat  2.562.409  2.524.417  2.405.225  2.405.225 

EGENKAPITAL I ALT 2.660.414 2.624.101 2.660.414  2.624.101 

GÆLDSFORPLIGTELSER

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Reguleringsmæssig overdækning  10  0  8.511 0 0 

Langfristet anlægslån  11  90.228  70.317 0 0 

Gæld til Herning Kommune, klimatilpasningsprojekter  11  3.111  3.575 0 0 

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT  94.353  82.403 0 0 

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Kortfristet del af reguleringsmæssig overdækning  10  8.651  7.637 0 0 

Kortfristet del af langfristet anlægslån  11  5.039  3.740 0 0 

Kortfristet del af gæld til Herning Kommune, klimatilpasning  11  535  535 0 0 

Kreditinstitutter  30.491  28.774  4.356  3.481 

Leverandører af varer og tjenesteydelser  18.224  21.000  1.088  1.079 

Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0  3.447  4.356 

Gæld til Herning Kommune  2.114  503 0 0 

Markedsværdi af sikringstransaktioner  12  2.085 406 0 0 

Anden gæld  6.443  11.050  4.935  4.989 

Periodeafgrænsningsposter  13  1.550 1.376 0 0 

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT  74.118  75.021  13.826  13.905 

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT  168.471  157.424  13.826  13.905 

PASSIVER I ALT  2.828.885  2.781.525  2.674.240  2.638.006 

Eventualposter m.v. 14
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 15
Nærtstående parter 16
Forslag til resultatdisponering 6

EGENKAPITAL-
OPGØRELSE

MODERVIRKSOMHED

tkr.

AKTIE-
KAPITAL 

NETTO 
OPSKRIVNING 
EFTER INDRE 

VÆRDIS 
METODE 

OVERFØRT 
RESULTAT I ALT

Egenkapital 1. januar 2019  100.090 118.786  2.405.225  2.624.101 

Overført via resultatdisponering 0 37.992 0  37.992 

Egenkapital poster 0 -1.679 0  -1.679 

SALDO 31. DECEMBER 2019  100.090  155.099  2.405.225  2.660.414 

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 2019  100.090 -406  2.524.417  2.624.101 

Årets resultat 0 0  37.992  37.992 

Egenkapital poster 0  -1.679 0  -1.679 

SALDO 31. DECEMBER 2019  100.090  -2.085  2.562.409  2.660.414 
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PENGESTRØMS-
OPGØRELSE

KONCERN

tkr. NOTE 2019 2018

Resultat af primær drift  40.204  -319.755 

Reguleringer 17  68.889  431.064 

Ændring i driftskapital 18  -618  6.047 

PENGESTRØM FRA PRIMÆR DRIFT FØR FINANSIELLE POSTER  108.475  117.356 

Renteindtægter, betalt  265  297 

Renteudgifter, betalt  -2.277  -1.991 

Betalte skatter 0  1.664 

PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET  106.463  117.326 

Køb og salg af materielle anlægsaktiver -125.153 -112.777 

PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET -125.153 -112.777 

Låneoptagelse/låneindfrielse 25.000 -21.786 

Ændring i bankgæld  1.717  -2.744 

Afdrag på tilgodehavende hos Herning Kommune 0 3.125 

Afdrag på langfristet gæld  -3.790  -4.066 

Ændring i gæld til Herning Kommune  -464 -368 

Køb og salg af obligationer 190 22.557 

PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET  22.653  -3.282 

ÅRETS PENGESTRØM  3.963  1.267 

Likvider, primo  4.469  3.202 

LIKVIDER, ULTIMO  8.432  4.469 

NOTE 1-2

1. SEGMENTOPLYSNINGER PÅ VANDAKTIVITET UNDERLAGT PRISREG. 

tkr. VAND SPILDEVAND TØMNING TOTAL 2019

Opkrævet omsætning  20.618  124.655  1.822  147.095 

Øvrige bidrag  6.811  24.302 0  31.113 

Regulering over-/ underdækning  2.760  4.877  -139  7.497 

NETTOOMSÆTNING  30.189  153.833  1.683  185.705 

2. PERSONALEOMKOSTNINGER 
KONCERN MODERVIRKSOMHED

tkr. 2019 2018 2019 2018

Gager og lønninger  28.980  27.444  28.980  27.444 

Pensioner  2.206  2.052  2.206  2.052 

Andre omkostninger til social sikring mv.  417  416  417  416 

 31.603  29.912  31.603  29.912 

Løn, vederlag, pension mv. til direktion og bestyrelse  1.345  1.345 1.345  1.345 

Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte  58  56 58 56
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NOTE 3-6

4. FINANSIELLE OMKOSTNINGER

KONCERN MODERVIRKSOMHED

tkr. 2019 2018 2019 2018

Renteomkostninger, kreditinstitutter  76  204 30 19

Renteomkostninger, langfristet anlægslån  1.901  1.764 0 0

Øvrige finansielle omkostninger  500  182 1 2

I ALT  2.476  2.150  31  21 

5. SKAT AF ÅRETS RESULTAT

KONCERN MODERVIRKSOMHED

tkr. 2019 2018 2019 2018

Skat af årets resultat 0 0 0 0 

Regulering vedr. tidligere år 0  -2.199 0 -2.199 

Årets regulering af udskudt skat 0 0 0 0 

Regulering af udskudt skat tidligere år 0 -374.622 0 0 

I ALT 0  -376.821 0  -2.199 

6. FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

MODERVIRKSOMHED

tkr. 2019 2018

Resultatet for 2019 foreslås disponeret således: 

Reserve for nettoopskrivning 
efter den indre værdis metode

 37.992  53.014 

Overført resultat 0 2.199 

I ALT  37.992  55.213 

3. FINANSIELLE INDTÆGTER

KONCERN MODERVIRKSOMHED

tkr. 2019 2018 2019 2018

Renteindtægter, kreditinstitutter  170  228  3  3 

Øvrige finansielle indtægter  94  69 0 433 

I ALT  264  297  3  436 

NOTE 7
7. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

KONCERN

tkr. SOFTWARE

IMMATERIELLE
ANLÆGSAKTIVER 

UNDER UDFØRELSE I ALT

Kostpris 1. januar 2019  4.140  575  4.715 

Tilgang 0  515  515 

Overførsel  979  -979 0 

KOSTPRIS 31. DECEMBER 2019  5.119  111  5.230 

Afskrivninger 1. januar 2019  -1.618 0 -1.618 

Afskrivninger  -860 0 -860 

AFSKRIVNINGER  
31. DECEMBER 2019

 -2.478 0  -2.478 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI  
31. DECEMBER 2019

 2.641  111  2.752 

MODERVIRKSOMHED

tkr. SOFTWARE

IMMATERIELLE
ANLÆGSAKTIVER 

UNDER UDFØRELSE I ALT

Kostpris 1. januar 2019  4.140  575  4.715 

Tilgang 0  515  515 

Overførsel  979  -979 0 

KOSTPRIS 31. DECEMBER 2019  5.119  111  5.230 

Afskrivninger 1. januar 2019  -1.618 0  -1.618 

Afskrivninger  -860 0  -860 

AFSKRIVNINGER 
31. DECEMBER 2019

 -2.478 0  -2.478 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI  
31. DECEMBER 2019

 2.641  111  2.752 
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NOTE 8
8. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

KONCERN

tkr.

GRUNDE 
OG 

BYGNINGER
TEKNISKE 

ANLÆG

ANDRE ANLÆG 
DRIFTSMIDLER 
OG INVENTAR

MATERIELLE
ANLÆGSAKT. 

UNDER 
UDFØRELSE I ALT

Kostpris 1. januar 2019  229.675  4.653.577  49.791  151.678  5.084.721 

Tilgang 0 0 0  125.471  125.471 

Overførsel  648  130.159  2.434  -133.241 0 

Afgang -514  -10.617  -435 0  -11.566 

KOSTPRIS 31. DECEMBER 2019  229.809  4.773.119  51.790  143.908  5.198.626 

Nedskrivninger 1. januar 2019 0  -1.819.782 0 0  -1.819.782 

NEDSKRIVNINGER 31. DECEMBER 2019 0  -1.819.782 0 0  -1.819.782 

Afskrivninger 1. januar 2019  -29.264  -506.316  -20.040 0  -555.620 

Afskrivninger  -3.307  -60.430  -4.599 0  -68.336 

Afgang 26  3.600  410 0  4.036 

AFSKRIVNINGER 31. DECEMBER 2019  -32.545  -563.146  -24.229 0  -619.920 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 
31. DECEMBER 2019

 197.264  2.390.191  27.561  143.908  2.758.924 

NOTE 9

MODERVIRKSOMHED

tkr.

ANDRE ANLÆG, 
DRIFTSMIDLER OG 

INVENTAR

MATERIELLE
ANLÆGSAKTIVER 

UNDER UDFØRELSE I ALT

Kostpris 1. januar 2019  4.456 150  4.606 

Tilgang 0  319  319 

Overførsel  366  -366 0 

Afgang -64 0 -64 

KOSTPRIS 31. DECEMBER 2019  4.758 103  4.861 

Afskrivninger 1. januar 2019  -3.491 0  -3.491 

Afskrivninger  -431 0  -431 

Afgang 64 0 64 

AFSKRIVNINGER 31. DECEMBER 2019  -3.858 0  -3.858 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI  
31. DECEMBER 2019

 900 103  1.003 

tkr. HJEMSTED
STEMME- OG 

EJERANDEL
SELSKABS-

KAPITAL EGENKAPITAL
ÅRETS

RESULTAT

Herning Vand A/S Herning 100%  10.000  2.483.444  41.055 

Herning Rens A/S Herning 100%  10.000  174.947  -3.063 

9. KAPITALANDELE I DATTERVIRKSOMHEDER

tkr. 2019

Kostpris 1. januar 2019  2.503.292 

Årets tilgang 0 

KOSTPRIS 31. DECEMBER 2019  2.503.292 

Værdiregulering 1. januar 2019  118.786 

Egenkapital posteringer -1.679 

Årets resultat  37.992 

VÆRDIREGULERINGER 31. DECEMBER 2019  155.099 

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2019  2.658.391 
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NOTE 10-11
10. OVERDÆKNING
tkr. 2019 2018

Overdækning primo  16.148  29.321 

Afvikling af historisk overdækning  -7.637  -7.637 

Afvikling af overdækning tidligere år 0 -5.603 

Årets overdækning (vand og spildevand) 0 0 

Tømningsordning  140  67 

 8.651  16.148 

FORDELING AF OVERDÆKNING

Vand  2.768  5.528 

Spildevand  4.877  9.753 

Tømningsordning  1.006  867 

 8.651  16.148 

OVERDÆKNING 
I ALT 31. DEC. 2019

AFDRAG
NÆSTE ÅR

Overdækning, vand  2.768  2.768 

Overdækning, spildevand  4.877  4.877 

Overdækning, tømningsordning  1.006 1.006 

I ALT  8.651  8.651 

NOTE 12

11. GÆLD TIL REALKREDIT OG HERNING KOMMUNE

tkr.
GÆLD I ALT 

31. DEC. 2019
AFDRAG

NÆSTE ÅR
GÆLD EFTER

5 ÅR

Kommunekredit  37.699  1.458  29.968 

Nordea Kredit  31.531  2.029  20.909 

Nordea Bank  25.000  1.250  18.750 

Danmarks grønne Investeringsfond  1.037  302 0

Klimatilpasningsprojekter  3.646  535  441 

I ALT  98.913  5.574  70.068 

12. MARKEDSVÆRDI AF SIKRINGSTRANSAKTIONER
Koncernen afdækker renterisici ved hjælp af renteswaps, 
hvorved variable rentebetalinger omlægges til faste rentebetalinger.

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 

2019

tkr.

BEREGNINGS-
MÆSSIG 

HOVEDSTOL

VÆRDIREG. 
INDREGNET PÅ 

EGENKAPITALEN DAGSVÆRDI
RESTLØBETID 

I MÅNEDER

Renteswap  32.058  -1.679  -2.085  186 

Renteswap 0 0 0 0

I ALT  32.058  -1.679  -2.085  186 

De sikrede pengestrømme forventes realiseret og vil påvirke resultatet over renteswappens restløbetid.
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NOTE 13

15. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Koncernen har deponeret obligationer som sikkerhedsstillelse for REPO-forretninger pr. 31. december 2019 for 
20.557 t.kr. 
Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for dattervirksomhedernes banklån. Dattervirksomhedernes bankgæld 
udgør pr. 31. december 2019 i alt 30.578 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 2019 andrager 31.531 t.kr. 
Til sikkerhed for gæld til Danmarks Grønne Investeringsfond, i alt 1.037 t.kr., er der udstedt ejerpantebrev på 
nominelt 1.000 t.kr. i grunde og bygninger. 

14. EVENTUALPOSTER M.V.

KONCERN
Herning Vand Holding A/S’ eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.
Koncernen har et udskudt skatteaktiv på 395 mio. kr. Skatteaktivet er ikke indregnet i balancen, da det 
er usikkert i hvilket omfang at skatteaktivet vil blive udnyttet de kommende år.
Koncernen har for perioden 2016-2019 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 solidarisk for den for den samlede momsbetaling.

NOTE 14-15
13. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

tkr. KONCERN
MODER-

VIRKSOMHED

Software – licenser og vedligeholdelse 382 382

Ejendomsskat 399 0

Terminsydelse – lang gæld 435 0

Øvrige 140 140

I ALT – AKTIVER 1.356 522

Tilslutningsbidrag 35 0

Spildevandsafgift 1.276 0

Øvrige 239 0

I ALT – PASSIVER 1.550 0
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NOTE 16-18 DEN UAFHÆNGIGE  
REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING

Konklusion 

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet 
for Herning Vand Holding A/S for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2019, 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 2019 samt af resultatet af koncer-
nens og selskabets aktiviteter og koncernens penge-
strømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2019 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. 

Ledelsens ansvar for regnskaberne 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncer-
nregnskab og 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 ud-
arbejde regnskaberne uden væsentlig fejlinformation, 
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 
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 fejl-
information, 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 regnskabs-
brugerne træffer på grundlag af regnskaberne. 

TIL KAPITALEJERNE I HERNING VAND HOLDING A/S

16. 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 omkostnings-
dækkende basis. Der har i 2019 været samhandel med Herning Vand A/S og Herning Rens A/S.
Der har i 2019 været sammenhandel 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

17. REGULERINGER
KONCERN

tkr. 2019 2018

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver samt tab på udgående aktiver  74.124  68.450 

Overdækninger året  -7.497  -13.172 

Udskudt skat – opkrævningsret 0 374.622 

Andre reguleringer  2.262  1.165 

 68.889  431.064 

18. ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL
KONCERN

tkr. 2019 2018

Ændring i tilgodehavender  4.444  -3.362 

Ændring i varebeholdninger  536  -131 

Ændring i kortfristet gæld i øvrigt  -5.598  9.540 

 -618  6.047 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning



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 fejlinfor-
mation 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 om-
stændighederne, 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 oplysnin-
ger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

> Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regn-
skaberne 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 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, modifi-
cere vores konklusion. 
Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, 
der er opnået frem til datoen for vores revisions-
påtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold 
kan dog medføre, at koncernen og selskabet ikke 
længere kan fortsætte driften. 

> Tager vi stilling til den samlede præsentation, 
struktur og indhold af regnskaberne, herunder no-
teoplysningerne, 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 ledel-
sesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold 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 7. april 2020
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 2019.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med års-
regnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og 
årsregnskabet giver et retvisende billede af koncer-
nens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 

december 2019 samt af resultatet af koncernens og 
selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme 
for regnskabs året 1. januar - 31. december 2019.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberet-
ningen indeholder en retvisende redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god-
kendelse.

Herning, den 7. april 2020

Niels Møller Jensen
Direktør

Kent Falkenvig
Formand

Gert N. S. Jensen Kurt Ry Nowack

Direktion

Bestyrelse

Henry Kirkegaard

Erling Præstekjær
Næstformand

Anders Madsen
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