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Ledelsespåtegning
Best yrelse og direkt ion har dags dat o behandlet og godkendt årsrapport en for KLAR Forsyning A/ S for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Årsrapporten aflægges i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 0 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0.
Det er endvidere vores opfat t else, at ledelsesberet ningen indeholder en ret visende redegørelse f or de
forhold, beret ningen omhandler.
Årsrapporten indst illes t il generalforsamlingens godkendelse.

Line von Benzon Hollesen
administ rerende direkt ør

Penneo dokumentnøgle: EP3JE-IEU7G-LSDCD-7UGW6-IVNKG-6U5PB

Køge, den 28. april 2021
Direkt ion:

Jesper Koziara
t eknisk direkt ør

Best yrelse:

Niels Rolskov
formand

Lars Therkildsen
næst formand

Lene Møller Nielsen

Heidi Serny Jacobsen

Henrik Torst en Larsen

Line Krogh Lay

Torben Hof fmann

Henning Christ iansen

Thomas Romalt Overgaard

Susanne Juel Olsen
medarbejdervalgt

Jan Madsen
medarbejdervalgt
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i KLAR Forsyning A/ S
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet f or KLAR Forsyning A/ S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2020, der omfat t er result at opgørelse, balance, egenkapit alopgørelse og not er, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes ef t er årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 0 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0 i overensst emmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet " . Det er
vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensst emmelse med int ernat ionale et iske regler f or revisorer
(IESBA's et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige et iske f orpligt elser i henhold t il disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret f or den int erne kont rol, som ledelsen anser f or nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig f ejlinf ormat ion, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabet s evne t il at
fortsæt t e drif t en; at oplyse om forhold vedrørende f ort sat drift , hvor det t e er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om f ort sat drift , medmindre ledelsen ent en
har t il hensigt at likvidere selskabet , indst ille drif t en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at
gøre det t e.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i f or, at en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig f ejlinf ormat ion, når sådan f indes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det
med rimelighed kan f orvent es, at de enkelt vis eller samlet har indf lydelse på de økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræff er på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udf øres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, f oret ager vi f aglige vurderinger og opret holder prof essionel skepsis under revisionen. Herudover:


Ident if icerer og vurderer vi risikoen f or væsent lig fejlinformation i årsregnskabet , uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen f or ikke at opdage væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af besvigelser
er højere end ved væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af f ejl, idet besvigelser kan omf att e sammensværgelser, dokument f alsk, bevidst e udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern
kontrol.
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Opnår vi f orst åelse af den int erne kont rol med relevans f or revisionen f or at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke f or at kunne udt rykke en
konklusion om ef fekt ivit et en af selskabet s int erne kont rol.



Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om f ort sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig
usikkerhed f orbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om selskabet s
evne t il at fortsæt t e drif t en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er t ilst rækkelige, modif icere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået f rem t il dat oen f or vores revisionspåt egning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsæt t e drif t en.



Tager vi st illing t il den samlede præsent at ion, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende t ransakt ioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et ret visende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagt e omfang og den t idsmæssige placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen f orm for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent lig f ejlinf ormat ion.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder krævede oplysninger i
henhold t il årsregnskabsloven.
Baseret på det udf ørt e arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberet ningen.
København, den 28. april 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael N. C. Nielsen
st at saut . revisor
mne26738
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Ledelsesberet ning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabet s f ormål er at drive virksomhed knyt t et t il levering af administ rations- og drift sydelser samt
indkøb i f orbindelse med eller t il brug f or f orsyningsvirksomhed, herunder vandforsyning,
spildevandsf orsyning, varmef orsyning, elf orsyning, og renovation i Greve Kommune, Køge Kommune,
Solrød Kommune og Stevns Kommune.
Selskabet kan ef ter best yrelsens skøn varet age beslægt ede opgaver samt udøve anden virksomhed i
henhold t il de enhver t id gældende regler.
KLAR Forsyning A/ S er omdrejningspunkt et f or samarbejdet mellem de f ire forsyningskoncerner.
Samarbejdet har t il f ormål at give økonomiske st ordrift sfordele samt at øge robust heden i
virksomheden i form af flere og mere specialiserede kompet encer.

Selskabet skal sikre, at det s opgaver udføres eff ekt ivt og med forsyningssikkerhed, sundhed, nat ur og
miljø for øje.
KLAR Forsyning A/ S indgår i nedenst ående ejerst rukt ur:

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Året s result at udgør minus 8 t .kr. Balancen udviser en egenkapit al på 1.926 t .kr.
Ledelsen anser result at et som værende på niveau med det f orvent ede.
Væsentlige begivenheder i 20 20

Corona-pandemi
Arbejdet i KLAR Forsyning har som i mange andre virksomhed været præget af corona-pandemien.
Hovedfokus har fra den 12. marts 2020 været at sikre f orsyningssikkerheden og st abil drif t .
Derudover har der været f okus på at kunne f ort sæt t e igangværende anlægsprojekt er i det omf ang, det
har været muligt , samt at fort sæt t e planlægningen af kommende anlægsprojekt er.
Den 12. marts 2020 blev alle administ rative medarbejdere sendt hjem og har bort set f ra perioden f ra
juni t il og med sept ember, hvor de havde mulighed f or i et vist omfang at møde ind, arbejdet
hjemmef ra.
Drift smedarbejderne blev i st art en af pandemien delt op i hold og f ordelt på flere lokalit et er for at
undgå smit t espredning, men har siden midt en af april 20 20 mødt ind på de sædvanlige mødest eder.
De er delt ind i hold af hensyn t il omklædningsf acilit et erne, og der er st or f okus på rengøring og
afsprit ning samt overholdelse af Sundhedsst yrelsens ret ningslinjer.
Mødeakt ivit et er er som udgangspunkt afholdt online, og flere planlagt e akt ivit et er er blevet aflyst
f.eks. virksomhedsdag, afdelingsseminarer og st udiet ur.
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Samarbejdet har samt idig t il f ormål at øge serviceniveauet t il virksomhedens kunder.
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Ledelsesberet ning
Alle medarbejdere er løbende holdt orient eret om sit uationen via mails og fælles onlineinformationsmøder. Der holdes desuden løbende møder med t illidsrepræsent ant er,
arbejdsmiljørepræsent ant er og MED-udvalg omkring sit uat ionen.
Der er st or opmærksom på den påvirkning, som den lange periode med hjemmearbejde og begrænset
fysisk mødeakt ivit et i virksomheden har f or både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø blandt det
administ rative personale.
Der er generelt oplevet st or fleksibilit et og velvilje i organisationen t il at f å t ingene t il at fungere
under disse usædvanlige f orhold.

Strategi 2021-2024

I denne st rat egiperiode er der valgt t o st rategiske indsatsområder. De st rat egiske indsatsområder
def inerer f okus og sæt t er ret ning f or, hvilke overordnede områder og emner KLAR Forsyning skal
arbejde med for at bringe virksomheden t æt t ere på visionen om at være en sund og bæredygtig
forsyning i balance. De t o st rat egiske indsatsområder er ” Klima og bæredygt ighed” og ” Sund økonomi
med plads t il udvikling” .

Evaluering af ejeraftalen
Der er i eft eråret 2020 igangsat en evaluering af ejeraft alen f or KLAR Forsyning. Evalueringen er
forankret hos de f ire kommuner og foret ages af et ekst ernt konsulent f irma. Der er gennemf ørt
int erviews med ejere (borgmest re samt øvrige relevant e delt agere), best yrelsesmedlemmer,
formandskab og direkt ion, og i st arten af december f orelå en opsamlende rapport med anbef alinger.
Rapport en og anbefalingerne blev drøf t et på et borgmest ermøde i januar 2021. Arbejdet f ort sæt t er i
2021.

Fit A/ S
KLAR Forsyning ejer det f ælles IT-selskab, Fit A/ S sammen med Fors A/ S og SK Service A/ S (SK
Forsyning). Selskabet skal samle og st yrke kompet encerne på IT-området og sikre, at forsyningerne
får de bedst e IT-løsninger t il den bedst e pris.
Serviceaft alen mellem de t re forsyninger og Fit A/ S er endeligt godkendt i eft eråret .
Der er nedsat et projekt board med medlemmer f ra de t re f orsyninger samt Fit A/ S. Projekt boardet s
opgave er at priorit ere i udviklings- og implement eringsønskerne f ra de t re f orsyninger samt sikre, at
projekt er sæt t es i gang på et koordineret og oplyst grundlag.
Der er gennemført et udbud af den samlede drif t af de t re f orsyningers IT-drif t , som blev t ildelt ATEA.
Opgaven med at overt age servere, drift og support st art ede op i KLAR Forsyning i f oråret 2020. Det
er forvent ningen, at den fremt idige opbygning og drift af IT-infrast rukt uren vil øge IT-sikkerheden
væsent ligt , sikre st ørre drif t sst abilit et og bedre funkt ionalit et f or medarbejderne. Der må dog
forvent es væsent lige omkost ninger t il at gennemføre det t e nødvendige kvalit et smæssige løf t .

Trivselsundersøgelse
Der er igen i 2020 gennemført en t rivselsundersøgelse f or at få en st at us på medarbejdernes t rivsel
på arbejdspladsen. Undersøgelsen blev gennemført i sept ember, hvor arbejdsforholdene for alle
medarbejdere var nogenlunde normaliseret .
Trivselsundersøgelsen viser, at det f okus, som KLAR Forsyning har på at være en virksomhed med en
god t rivsel, og de init iat iver, der er igangsat som opf ølgning på t rivselsundersøgelserne har en posit iv
effekt.
Den samlede jobt ilf redshed er generelt set vurderet højt . Der er en meget fin t rivsel i virksomheden.
Der ses dog en påvirkning f ra corona-sit uationen – nogen oplever en negat iv påvirkning, mens andre
oplever en posit iv påvirkning. Der er igangsat et særligt forløb i et enkelt t eam.
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Best yrelsen i KLAR Forsyning har i november 202 0 vedt aget en ny st rat egi for perioden 2021-24.
Strat egien ” En sund og bæredygtig f orsyning i balance” er gældende f or alle selskaber i samarbejdet .
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Ledelsesberet ning
Kommunikation
I 2020 har der været st ort fokus på kommunikat ionsopgaven i f orbindelse med implement ering af den
nye aff aldsordning i Greve Kommune. Der arbejdes fortsat på at forbedre kommunikat ionen i
anlægsprojekt er, og der er i året s løb igangsat flere nye init iat iver i den f orbindelse.
Forventninger til fremtiden

Corona-pandemien
Arbejdet i KLAR Forsyning f orvent es også være at være påvirket af pandemien i det mest e af 2021.
Der er en forvent ning om, at de administ rative medarbejdere i et vist omfang kan møde f ysisk op i
løbet af året .

I 2021 f ort sæt t er arbejdet med at fast holde og udvikle medarbejdernes t ilf redshed og t ryghed, når de
går på arbejde, og det er aft alt i MED-udvalget , at der gennemføres en t rivselsundersøgelse igen i
2021 for at følge udviklingen i trivslen i virksomheden.

Fit A/ S
Arbejdet med at modernisere IT-løsninger og -infrast rukt uren f ort sæt t er i 20 21.
I st arten af 2021 har alle medarbejdere f ået skif t et comput er samtidig med, at det brugerret t ede ITset up er blevet moderniseret . Det forvent es at bet yde en mere st abil IT-drif t , en f orbedret ITsikkerhed samt en økonomisk besparelse i forbindelse med den nye kont rakt .
Der er desuden igangsat projekt er vedr. nyt int ranet samt BI-løsninger t il budget opfølgning.

Evaluering af ejeraftalen
Det igangværende arbejde med evaluering af ejeraft alen f or KLAR Forsyning forvent es afslut t et i
2021, og event uelle ændringer i ejeraft alen skal implement eres i relevant e selskabsdokument er.

Forberedelse til ny bestyrelse
2021 er det sidst e år i denne best yrelsesperiode. Der skal i året s løb afholdes både f orbrugervalg og
medarbejdervalg og så er der ligeledes kommunalvalg. Det skal sikres, at der sker en god overlevering
fra den siddende best yrelse t il den nye.
Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke eft er balancedagen indt ruf fet begivenheder af væsent lig bet ydning for virksomhedens
finansielle stilling.
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Trivsel på arbejdspladsen
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

2

3

t.kr.

2020

2019

Nettoomsætning
Andre drif t sindt ægt er
Andre ekst erne omkost ninger

65.252
76
-14.469

61.931
0
-10.497

Bruttoresultat
Personaleomkost ninger
Af - og nedskrivninger af immaterielle og mat erielle
anlægsakt iver
Andre drif t somkost ninger

50.859
-49.215

51.434
-48.878

-1.596
0

-1.786
-731

48
-49

39
-38

Resultat før skat
Skat af året s result at

-1
-7

1
-6

Årets resultat

-8

-5

Forslag til resultatdisponering
Overført result at

-8

-5

-8

-5

Resultat før finansielle poster
Finansielle omkostninger

4
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Resultatopgørelse
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

5

6

7

t.kr.

2020

2019

68

383

68

383

3.839
0

2.846
0

3.839

2.846

2.319
483

2.319
483

2.802

2.802

6.709

6.031

1.028
2.830
175
0
471
1.044

0
8.043
102
116
710
1.098

5.548

10.069

Likvide beholdninger

10.572

99

Omsætningsaktiver i alt

16.120

10.168

AKTIVER I ALT

22.829

16.199

AKTIVER
Anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Soft ware
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar
Materielle anlægsakt iver under udførelse
Finansielle anlægsaktiver
Kapit alandele i associerede virksomheder
Depositum

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og t jenest eydelser
Tilgodehavender hos associerede virksomheder
Udskudt skat t eakt iv
Tilgodehavende selskabsskat
Andre t ilgodehavender
Periodeafgrænsningspost er
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Balance
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

t.kr.

2020

2019

500
1.426

500
1.434

1.926

1.934

1.236
4.181

227
1.556

5.417

1.783

273
5.017
3.379
71
6.746

52
4.944
0
122
7.364

15.486

12.482

Gældsforpligtelser i alt

20.903

14.265

PASSIVER I ALT

22.829

16.199

PASSIVER
Egenkapital
Virksomhedskapit al
Overført result at

8

8

1
9
10

Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Kredit inst it ut t er
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser
Kort frist et del af langfrist ede gældsforpligt elser
Leverandører af varer og t jenest eydelser
Gæld t il associerede virksomheder
Skyldig selskabsskat
Anden gæld

Anvendt regnskabspraksis
Kont rakt lige f orpligt elser og event ualpost er m.v.
Sikkerhedsst illelser
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Balance

KLAR Forsyning A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse
Virksomhedskapital

Overført resultat

I alt

Egenkapit al 1. januar 2019
Overført via result at disponering

500
0

1.439
-5

1.939
-5

Egenkapital 1. januar 20 20
Overført via result at disponering

500
0

1.434
-8

1.934
-8

Egenkapital 31 . december 2 02 0

500

1.426

1.926

t.kr.

Penneo dokumentnøgle: EP3JE-IEU7G-LSDCD-7UGW6-IVNKG-6U5PB

Virksomhedskapit alen sammensæt t es af 500 t .kr. fordelt på aktier á 1 kr. eller mult ipla heraf.
Ingen akt ier er t illagt særlige ret t igheder.
Der har ikke været ændringer i virksomhedskapit alen de senest e 4 år.
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KLAR Forsyning A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten f or KLAR Forsyning A/ S for 202 0 er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabslovens
best emmelser f or klasse B-virksomheder med t ilvalg af visse best emmelser for klasse C.
Årsregnskabet er aflagt ef t er samme regnskabspraksis som sidst e år.
Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (t .kr.).

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Net t oomsæt ning ved salg af varer og t jenest eydelser indregnes i result at opgørelsen, når levering t il
køber har fundet st ed. Net t oomsæt ning indregnes eksklusive moms, afgif t er og rabat t er i f orbindelse
med salget .
Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre drif t sindt ægt er og -omkost ninger indeholder regnskabspost er af sekundær karakt er i forhold t il
virksomhedens hovedaktivit et er, herunder fortjenest e eller t ab ved salg af anlægsakt iver.
Andre eksterne omkostninger

Andre ekst erne omkost ninger omf att er omkost ninger vedrørende virksomhedens primære aktivit et ,
der er afholdt i året s løb, herunder omkost ninger t il administ ration, lokaler, t ab på debit orer, ydelser
på operat ionelle leasingkont rakt er m.v.
Personaleomkostninger

Personaleomkost ninger omf att er løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkost ninger t il social sikring m.v. t il virksomhedens medarbejdere og ledelsen. I personaleomkost ninger er
fratrukket modt agne godt gørelser fra off ent lige myndigheder.
Afskrivninger

Af skrivninger omf att er afskrivninger på immat erielle og mat erielle anlægsakt iver.
Af skrivningsgrundlaget , der opgøres som kost prisen med f radrag af event uel rest værdi, afskrives lineært over den f orvent ede brugst id, baseret på følgende vurdering af akt ivernes f orvent ede brugst ider:
Soft ware

Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar

5 år

3-15 år

Kost prisen på et samlet mat erielt anlægsaktiv opdeles i separat e best anddele, der afskrives hver for
sig, hvis brugst iden på de enkelt e best anddele er f orskellige.
Forvent et brugst id og rest levet id revurderes årligt .
Der foret ages nedskrivning hvis geninvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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1

KLAR Forsyning A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Finansielle omkostninger

Finansielle omkost ninger indregnes i result at opgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret .
Finansielle post er omf att er rent er samt t illæg og godt gørelse under acont oskatt eordningen m.v.
Skat

Skat af året s result at omfatt er akt uel skat af året s forvent ede skat t epligt ige indkomst og året s regulering af udskudt skat . Året s skat indregnes i result at opgørelsen med den del, der kan henføres t il året s
result at , og i egenkapit alen med den del, som kan henføres t il t ransaktioner indregnet i egenkapit alen.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver

Immat erielle anlægsakt iver der omfat t er sof t ware, måles t il kost pris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger.
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsakt iver måles t il kost pris med f radrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kost prisen omfat t er anskaff elsesprisen og omkost ninger direkt e knyt t et t il anskaffelsen indt il det t idspunkt , hvor aktivet er klar t il brug. For egenfremst illede aktiver omfat t er kost prisen direkt e og
indirekt e omkost ninger t il mat erialer, komponent er, underleverandører og lønninger.
Fortjenest e eller t ab opgøres som f orskellen mellem salgspris med f radrag af salgsomkost ninger og
den regnskabsmæssige værdi på salgst idspunkt et . Fortjenest e og t ab ved salg af mat erielle akt iver
indregnes i result at opgørelsen under henholdsvis andre drif t sindt ægt er og andre drif t somkost ninger.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapit alandele i associerede virksomheder måles t il kost pris. Modt aget udbyt t e, der overst iger den
akkumulerede indt jening i den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som en redukt ion af
kost prisen.
Der foret ages nedskrivning t il en væsent ligt lavere geninvindingsværdi.
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KLAR Forsyning A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immat erielle og mat erielle anlægsakt iver samt kapit alandele i associerede virksomheder vurderes årligt for indikat ioner på værdif orringelse.
Foreligger der indikat ioner på værdif orringelse, f oret ages nedskrivningst est af hvert enkelt akt iv henholdsvis gruppe af akt iver. Der foret ages nedskrivning t il genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højest e værdi af net t osalgspris og kapit alværdi. Kapit alværdien opgøres som nut idsværdien af de f orvent ede net t opengest rømme f ra anvendelsen af aktivet eller
akt ivgruppen og forvent ede net t opengest rømme ved salg af akt ivet eller akt ivgruppen eft er endt
brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger t ilbagef øres, når begrundelsen f or nedskrivningen ikke længere
best år.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris.
Der foret ages nedskrivning t il imødegåelse af t ab, hvor der vurderes at være indt ruf fet en objekt iv
indikation på, at et t ilgodehavende eller en portef ølje af t ilgodehavender er værdif orringet . Hvis der
foreligger en objekt iv indikat ion på, at et individuelt t ilgodehavende er værdif orringet , f oret ages nedskrivning på individuelt niveau.
Tilgodehavender, hvor der ikke f oreligger en objekt iv indikat ion på værdiforringelse på individuelt
niveau, vurderes på port ef øljeniveau for objekt iv indikat ion f or værdif orringelse. Port eføljerne baseres primært på hist oriske t abserfaringer.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af t ilgodehavender og
nut idsværdien af de f orvent ede pengest rømme, herunder realisat ionsværdi af event uelle modt agne
sikkerhedsstillelser.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er, indregnet under akt iver, omf att er forudbet alt e omkost ninger vedrørende
ef t erfølgende regnskabsår.
Likvider

Likvider omfat t er likvide beholdninger.
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KLAR Forsyning A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Selskabsskat

Udskudt skat måles af alle midlertidige f orskelle mellem regnskabsmæssig og skat t emæssig værdi af
akt iver og forpligt elser. I de t ilfælde, hvor opgørelse af skat t eværdien kan f oret ages eft er forskellige
beskat ningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagt e anvendelse af akt ivet ,
henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudt skat måles på grundlag af de skat t eregler og skat tesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudt e skat forvent es udløst som akt uel skat . Udskudt e skat t eaktiver
indregnes med den værdi, som de forvent es at blive udnyt t et med, ent en ved udligning i skat af fremt idig indt jening eller ved modregning i udskudt e skat t ef orpligt elser inden f or samme jurisdikt ion.
Ændring i udskudt skat som f ølge af ændringer i skat t esat ser indregnes i result at opgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsf orpligt elser indregnes ved lånopt agelse t il det modt agne provenu ef t er fradrag af
afholdt e t ransakt ionsomkost ninger og måles i eft erfølgende periode t il amort iseret kost pris.
Øvrige gældsf orpligt elser måles t il net t orealisat ionsværdien.

t.kr.

2

Greve Spildevand A/ S
Solrød Spildevand A/ S
Greve Renovat ion A/ S
Stevns Spildevand A/ S
Køge Afløb A/ S
Køge Vand A/ S
Køge Varme A/ S
Andre indt ægter

3

2020

2019

15.272
8.284
3.765
10.865
20.255
6.496
287
28

14.188
7.988
3.815
9.874
18.496
7.327
236
7

65.252

61.931

40.588
6.212
328
2.087

39.287
5.971
549
3.071

49.215

48.878

77

77

Nettoomsætning

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkost ninger

Gennemsnit ligt ant al f uldt idsbeskæft igede
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Akt uelle skatt ef orpligt elser og t ilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
året s skat tepligt ige indkomst , reguleret f or skat af t idligere års skat t epligt ige indkomst er samt bet alt e
acont oskat t er.

KLAR Forsyning A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
t.kr.

5

Skat af årets resultat
Beregnet skat af året s skat tepligt ige indkomst
Året s regulering af udskudt skat
Regulering af skat vedrørende t idligere år

2019

80
-80
7

122
-119
3

7

6

Immaterielle anlægsaktiver
t.kr.

Software

Kost pris 1. januar 2020

1.575

Kost pris 31. december 202 0

1.575

Af - og nedskrivninger 1. januar 2020
Afskrivninger

1.192
315

Af - og nedskrivninger 31. december 202 0

1.507
68

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2 02 0

6

Materielle anlægsaktiver

t.kr.

Kost pris 1. januar 2020
Tilgange
Af gange
Overført
Kost pris 31. december 202 0

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Materielle
anlægsaktiver
under udførelse

I alt

8.153
0
-303
2.274

0
2.274
0
-2.274

8.153
2.274
-303
0

10.124

0

10.124

Af - og nedskrivninger 1. januar 2020
Afskrivninger
Tilbagef ørsel af akkumulerede af- og
nedskrivninger på afhændede akt iver
Af - og nedskrivninger 31. december 202 0

5.307
1.281

0
0

5.307
1.281

-303

0

-303

6.285

0

6.285

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2 02 0

3.839

0

3.839

I mat erielle anlægsakt iver indgår f inansielle
leasingakt iver med regnskabsmæssig værdi på
i alt

1.598

0

1.598
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2020

KLAR Forsyning A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i
associerede
virksomheder

Depositum

I alt

Kost pris 1. januar 2020

2.319

483

2.802

Kost pris 31. december 202 0

2.319

483

2.802

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2 02 0

2.319

483

2.802

t.kr.

Kapit alandele i associerede virksomheder omf att er 29,5%af akt ierne i FIT A/ S, Rolighed 7, 2. 4180
Sorø.
8

Langfristede gældsforpligtelser
t.kr.

Kredit inst it ut t er
Anden gæld

9

Gæld i alt
31/ 12 2020

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

1.509
4.181

273
0

1.236
4.181

0
0

5.690

273

5.417

0

8.607

9.242

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre økonomiske forpligtelser

Lejeforpligt elser i øvrigt :
Lejeforpligtelser

1 0 Sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen akt iver, der er st illet t il sikkerhed over for t redjemand.
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