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Ledelsespåtegning
Best yrelse og direkt ion har dags dat o behandlet og godkendt årsrapport en for St evns Spildevand 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: E6Q06-E18BE-P4U6E-TKGQB-QEOVE-JWUCZ

Store Heddinge, 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

Anders Buchardt MøllerHansen
forbrugerrepræsent ant

Jan Øst erskov Hansen
forbrugerrepræsent ant
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Stevns Spildevand A/ S
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet f or St evns Spildevand 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

Stevns Spildevand A/ S blev st ift et i 2009 af St evns Kommune som en del af en koncern under St evns
Kommune Holding A/ S. Det er KLAR Forsyning A/ S, der servicerer selskabet .
Stevns Spildevand A/ S varet ager rensning af spildevand f or borgere og virksomheder i St evns
Kommune. Alt spildevand t ransport eres t il et af selskabet s f ire renseanlæg, der ligger i Klippinge,
Rødvig, St ore Heddinge og St røby Ladeplads.

Stevns Spildevand A/ S har derudover en st or rolle i forhold t il klimat ilpasningsindsatsen i St evns
Kommune. Selskabet varet ager anlægsprojekt er, hvor der anlægges bassiner t il opsamling af
regnvand og nye rør, der st yrker kloaksyst emet og rust er det t il at håndt ere kraft ig regn.
Selskabet varet ager derudover byggemodninger, hvor der lægges rør t il nyopførte huse og
erhvervsejendomme f or, at de kan blive t ilkoblet det eksist erende kloaksyst em.
Årlige effektiviseringskrav

Stevns Spildevand A/ S er underlagt vandsekt orloven. Det bet yder blandt andet , at selskabet har pligt
t il at opfylde årlige eff ekt iviseringskrav, der er fast sat af Forsyningssekret ariat et .
Kravene om ef fekt ivisering skal sikre, at f orbrugerne ikke bet aler mere end nødvendigt for håndt ering
af regn- og spildevand.
Drift somkost ningerne og invest eringsomkost ningerne skal generelt reduceres med henholdsvis 2 %
pr. år og 2,8 4 % pr. år. Derudover kan selskabet blive pålagt et individuelt eff ekt iviseringskrav af den
samlede indt ægt sramme, såfremt selskabet s omkost ninger if ølge den result at orient erede
benchmarking vurderes at være for høje.
Det individuelle ef fekt iviseringskrav kan være op t il 2 %. For St evns Spildevand A/ S var det
individuelle ef fekt iviseringskrav i 20 20 på 2 %for både drift somkost ningerne og
invest eringsomkost ningerne.
Vejbidrag

I henhold t il bet alingsloven må det maksimale bidrag udgøre 8%af året s anlægsinvest eringer.

Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag 2016-2019
De opkrævede vejbidrag i perioden 2016-2019 er genberegnet ef t er de nye præmisser, som Øst re
Landsret har fast sat i dom af 6. december 201 9. Eft er drøft else med brancheorganisat ion DANVA, er
det vurderet , at selskabet f or hvert gennemført anlægsprojekt skal vurdere, om der er et ableret
anlæg, som håndt erer vejvand, og i bekræft ende fald, hvor st or en andel af de samlede
anlægsomkost ninger, der knyt t er sig t il disse anlægsdele. Det er heref t er denne omkost ning, som
kommunen skal bet ale vejbidrag af ud fra den beslut t ede vejbidragsprocent .
Ved gennemgang af grundlaget f or de opkrævede vejbidrag f or perioden 2016-2019 for St evns
Spildevand A/ S er det selskabet s konklusion, at der med de ændrede præmisser har været opkrævet
for meget vejbidrag i perioden. Det for meget opkrævet vejbidrag er blevet opgjort t il i alt kr. 4.079
t .kr.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Året s result at viser et overskud på 6.047 t .kr. Balancen udviser en egenkapit al på 1.036.552 t .kr.
Stevns Spildevand A/ S har samlet set ved udgangen 2020 opkrævet 3.155 t .kr. for lidt i f orhold t il de
regulatoriske omsæt ningsrammer, hvilket selskabet vil indregne i de kommende års regulering.
Ledelsen anser result at et som værende på niveau med det f orvent ede.
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Stevns Spildevand A/ S varet ager desuden behandling og bort skaff else af slam med mere fra
rensningen af spildevand samt t ømningsordningen i St evns Kommune for ca. 1250 husst ande.
Indholdet fra t ømningen af t ankene køres t il renseanlæggene, hvor det behandles på lige fod med det
øvrige spildevand.

Stevns Spildevand A/ S

Årsrapport 2020

Ledelsesberet ning
Væsentlige begivenheder i 20 20

Anlægsprojekter
I 2020 blev indsat sen i St evns Kommunes spildevandsplan om spildevandskloakering af ejendomme i
det åbne land afslut t et . Projekt et omfat t ede ejendomme på Hårlevvejen, Magist raten og langs
Holt elandsvej, som nu ikke længere udleder simpelt renset spildevand i nat uren.
I 2020 blev projekt et med separat kloakering i St røby Egede genopt aget . Arbejdet omfat t ede opst art
på udvidelse af et eksist erende regnvandsbassin og anlæggelse af et nyt i Solgårdsparken.
Der blev også gennemført byggemodninger bl.a. i St randroseparken i St røby Egede og på
Høvdingegården i Hårlev. Derudover fortsat t e arbejdet med renovering af det eksist erende
kloaksyst em.

Året har været præget af corona-pandemien. Drift smæssigt har der været f okus på at sikre det
nødvendige beredskab f or at kunne sikre en velf ungerende drift , herunder at skaffe t ilst rækkeligt med
værnemidler t il at f ast holde et godt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne.
Der er hen over året arbejdet med f orskellige modeller f or opret holdelse af f orsyningssikkerheden. I
st art en af året var drif t smedarbejderne f ordelt på f lere f orskellige st illest eder for at sikre robust hed
ved event uelt smit t eudbrud, mens alle drif t smedarbejdere senere på året igen blev samlet på KøgeEgnens Renseanlæg med indf ørelse af de nødvendige ret ningslinjer for at imødegå smit t espredning.
Trods pandemien og de sværere arbejdsbet ingelser blev drift s- og f orsyningssikkerheden opret holdt ,
og de nødvendige anlægsf orbedringer blev gennemført.
På St ore Heddinge Renseanlæg blev der inden sommerferien gennemf ørt renovering af procest anken
og sparebassinet . Anlægget var i drif t , mens arbejdet blev udført, og renoveringen gav ikke
anledninger t il afvigelser i drif t en.
Gennem de senest e år er der i KLAR Forsyning f undet en model for, hvordan man kan f inde
uvedkommende vand i kloaksyst emet og få det nedbragt . Det opleves derfor, at mange af
kloaksyst emerne er blevet mere robust e ved kraft ige regnhændelser. Indsat sen omfat t er en
syst emat isk gennemgang af kloaksyst emerne med oprensninger af både ledningsst rækninger og
bassiner.
Selskaber, der arbejder med at rense og udlede spildevand i nat uren, har pligt t il at have en
udledningst illadelse, der indeholder visse krav t il, hvor højt indholdet af f orskellige st off er maksimalt
må være i det rensede spildevand.
Samt lige renseanlæg under St evns Spildevand A/ S har i 2020 overholdt kravene i
udledningst illadelserne.

Kompetenceudvikling
Medarbejderne i KLAR Forsyning A/ S, som er beskæf t iget med spildevandsområdet f ølger løbende
med i udviklingen på lovgivningssiden samt udviklingen i branchen via branchenet værk og uddannelse.
Dermed kan der være f okus på løbende f orbedringer og drif t sopt imeringer set i et langsigt et
perspekt iv.
Forventninger til fremtiden

Anlægsprojekter
I 2021 skal der gennemføres f lere st ørre anlægsprojekt er.
Arbejdet med separat kloakeringen i St røby Egede f ort sæt t er. Regnvandsbassinerne i Solgårdsparken
skal f ærdiggøres, og der skal et ableres separate rør t il bort ledning af spildevand og regnvand i det
område, der grænser op t il parken. Projekt et gennemføres f or, at klimat ilpasse kloaksyst emet og
hindre overløb af f ort yndet spildevand t il havet under kraft ig regn t il gavn for naturen og badevandskvalit et en.
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Ledelsesberet ning
Byudviklingen i St røby Egede f orvent es at fortsæt t e i 2021 med kloakering af Nicolinelund og
Strandroseparken, og samt idigt f orvent es Høvdingegården i Hårlev kloakeret .
Der arbejdes videre med et ablering af kloak t il det kommende St evns Klint Besøgscent er i Boesdal
Kalkbrud.

Drift
Vi arbejder fortsat videre med at ef fekt ivisere arbejdsgange og -met oder.
Arbejdet med st rukt urplanen for renseanlæg i St evns Kommune forvent es genopt aget i 2021 med
henblik på, at der kan t ræff es beslut ning om, hvilke renseanlæg der skal forblive i drif t på sigt .

Stevns Spildevand A/ S er en miljøvirksomhed, der indberet t er afvigelser og dermed arbejder ef t er
visse af principperne i ISO 14001. Selskaber kan opnå cert if iceringen, hvis de gør en koordineret og
dokument eret indsats f or at passe på miljøet .
Det er forvent ningen, at St evns Spildevand A/ S vil opnå en certif icering indenfor ISO 14001 i 20 22.

Økonomi
Da prisen f or håndt ering af spildevand f orbliver uændret f ra 20 20 t il 2021, f orvent es der ikke at ske
en væsent lig ændring i result at et f or 2021.
Status i skattesagen

Vandsekt oren har været igennem et omf att ende sagsf orløb om den skat temæssige værdiansæt t else
af vandsekt orselskabernes anlægsaktiver. Pilot sagerne i sagskomplekset blev afgjort af Højest eret
den 8. november 2018. Selskabet har derfor indregnet konsekvenserne af pilot sagerne i
årsregnskabet og selvangivelsen f or 2018, således at årsregnskab og selvangivelse var ret visende.
I løbet af 2019 har Skat t est yrelsen udsendt et st yresignal, og der har løbende været drøf t elser med
Skatt est yrelsen om håndt ering af afgørelsen. St yresignalet og drøf t elserne med Skat t est yrelsen
ændrer ikke ved indregningen af Højest eret safgørelsen i selskabet s årsregnskab og selvangivelse for
2018. St at us vedrørende skat t esagen er derfor uændret i f orhold t il sidst e år og der afvent es således
fortsat endelig håndt ering af selskabet s konkret e sag.
Det f orvent es, at Skatt est yrelsen t ræff er afgørelse inden f or kort t id.
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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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

2020

2019

50.673
-40.696

43.390
-44.894

Bruttoresultat
Administ rationsomkost ninger

9.977
-2.765

-1.504
-2.477

3

Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

7.212
499
-1.407

-3.981
140
-2.000

4

Resultat før skat
Skat af året s result at

6.304
-257

-5.841
-473

Årets resultat

6.047

-6.314

Forslag til resultatdisponering
Overført result at

6.047

-6.314

6.047

-6.314

2

t.kr.

Nettoomsætning
Produkt ions- og dist ribut ionsomkost ninger
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Resultatopgørelse
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Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

5

t.kr.

2020

2019

25.133
1.059.315
17.258

25.560
1.074.142
13.282

1.101.706

1.112.984

1.101.706

1.112.984

6.966
50
0
2.321
301
7.761

3.177
18
6
3.893
231
5.584

17.399

12.909

Likvide beholdninger

31.432

29.160

Omsætningsaktiver i alt

48.831

42.069

1.150.537

1.155.053

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Produkt ions- og dist ribut ionsanlæg
Materielle anlægsakt iver under udførelse

Anlægsaktiver i alt

6

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og t jenest eydelser
Tilgodehavender hos t ilknyt t ede virksomheder
Tilgodehavende sambeskat ningsbidrag
Andre t ilgodehavender
Periodeafgrænsningspost er
Reguleringsmæssig underdækning

AKTIVER I ALT
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Balance

Stevns Spildevand A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

t.kr.

PASSIVER
Egenkapital
Virksomhedskapit al
Overkurs ved emission
Reserve for opskrivninger
Overført result at
Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser

7

7
6

Hensatte forpligtelser i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Kredit inst it ut t er
Anden gæld
Periodiserede t ilslut ningsbidrag
Kortfristede gældsforpligtelser
Kort frist et del af langfrist ede gældsforpligt elser
Reguleringsmæssig overdækning
Leverandører af varer og t jenest eydelser
Gæld t il t ilknyt t ede virksomheder
Gæld t il associerede virksomheder
Skyldigt sambeskat ningsbidrag
Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

1
8
9
10
11
12

2020

2019

40.000
0
470.005
526.547

40.000
389.173
639.878
-37.574

1.036.552

1.031.477

0

4.518

0

4.518

63.875
4.291
29.341

67.140
3.470
27.113

97.507

97.723

4.113
4.049
5.386
0
1.558
5
1.367

3.647
8.099
8.354
15
0
0
1.220

16.478

21.335

113.985

119.058

1.150.537

1.155.053

Anvendt regnskabspraksis
Afledte finansielle instrumenter
Personaleomkost ninger
Kont rakt lige f orpligt elser og event ualpost er m.v.
Event ualakt iver
Sikkerhedsst illelser
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Balance

Stevns Spildevand A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Virksomhedskapital

Overkurs ved
emission

Reserve for
opskrivninger

Overført
resultat

I alt

Egenkapit al 1. januar 2019
Overført via result at disponering
Værdiregulering af
sikringsinstrumenter

40.000
0

389.173
0

639.878
0

-29.537
-6.314

1.039.514
-6.314

0

0

0

-1.723

-1.723

Egenkapital 1. januar 2020
Overført via result at disponering
Overført fra overkurs ved emission
Værdiregulering af
sikringsinstrumenter
Opløsning af t idligere års
opskrivning

40.000
0
0

389.173
0
-389.173

639.878
0
0

-37.574
6.047
389.173

1.031.477
6.047
0

0

0

0

-972

-972

0

0

-169.873

169.873

0

Egenkapital 31. december 2020

40.000

0

470.005

526.547

1.036.552

t.kr.

Virksomhedskapit alen sammensæt t es af 40.000 t .kr. f ordelt på aktier af nominelt 1.000 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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Egenkapitalopgørelse

Stevns Spildevand A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten f or St evns Spildevand A/ S for 202 0 er aflagt i overensst emmelse med årsregnskabslovens best emmelser for 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.).
Afledte finansielle instrumenter

Af ledt e f inansielle inst rument er indregnes f ørst e gang i balancen t il kost pris og måles eft erfølgende t il
dagsværdi. Posit ive og negat ive dagsværdier af afledt e f inansielle inst rument er præsent eres som særskilt e regnskabspost er i balancen.
Ændringer i dagsværdien af afledt e f inansielle inst rument er, der er klassificeret som og opfylder krit erierne f or sikring af dagsværdien af et indregnet akt iv eller en indregnet f orpligt else, indregnes i result at opgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede f orpligt else.
For afledt e f inansielle inst rument er, som ikke opf ylder bet ingelserne f or behandling som sikringsinst rument er, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i result at opgørelsen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Net t oomsæt ningen der omfat t er bidrag f ra vandafledning, periodiseret t ilslut ningsbidrag m.v.
indregnes i result at opgørelsen i t akt med levering/ modt agelse, hvis levering t il kunden har fundet
st ed inden året s udgang, hvis indt ægt en kan opgøres pålideligt og forvent es modt aget .
Indt ægter f ra året s leverancer opgøres på grundlag af kundernes måleraflæsning m.v.
Net t oomsæt ningen indregnes ekskl. moms og afgift er opkrævet på vegne af t redjepart.
Net t oomsæt ningen reguleres med en event uel over-/ underdækning.
Produktionsomkostninger

Produkt ionsomkost ninger omfat t er omkost ninger, der afholdes for at opnå året s net t oomsæt ning.
Herunder indgår direkt e og indirekt e omkost ninger t il råvarer og hjælpematerialer, omkost ninger t il
leje af personale, vedligehold samt afskrivninger på produkt ionsanlæg.
Distributionsomkostninger

Dist ribut ionsomkost ninger omfat t er omkost ninger t il vedligehold af ledningsnet t et , ledningsregist rering,
leje af personale samt afskrivninger på dist ribut ionsanlæg.
Administrationsomkostninger

I administ rat ionsomkost ninger indregnes omkost ninger, der er afholdt t il ledelse og administ rat ion,
herunder omkost ninger t il leje af administ rativt personale og kont oromkost ninger samt afskrivninger
på aktiver, som benyt t es i administ rationen.
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1

Stevns Spildevand A/ S

Årsrapport 2020

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

Af - og nedskrivninger omf att er afskrivninger på 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:
Bygninger
Produkt ions- og dist ribut ionsanlæg

10-75 år
5-75 år

Der afskrives ikke på grunde.
Kost prisen på et mat erielt anlægsakt iv opdeles i seperat e best andele, der afskrives hver for sig, hvis
brugst iden på de enkelt e best andele er forskellige.
Forvent et brugst id og rest levet id revurderes årligt .
Der foret ages nedskrivning hvis geninvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indt ægt er og 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 oskat t 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.
Selskabet er omfat t et af de danske regler om t vungen nat ional sambeskat ning med Stevns kommune
Holding A/ S. Den akt uelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskat ningsbidrag
mellem de sambeskat tede virksomheder i f orhold t il disses skat tepligt ige indkomst er. I t ilknyt ning
hertil modt ager virksomheder med skat temæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder,
der har kunnet anvende det t e t il at nedsæt t e eget skat t emæssigt overskud.

Balancen
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.
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.
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Stevns Spildevand A/ S

Årsrapport 2020

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

Den regnskabsmæssige værdi af mat erielle anlægsakt iver vurderes årligt f or 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.
Tilgoehavender, 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. De objekt ive
indikationer, som anvendes f or port ef øljer, er fast sat baseret 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.
Reguleringsmæssig over-/ underdækning

Såfremt de hos f orbrugerne opkrævede beløb er mindre end den udmeldt e økonomiske ramme med
fradrag eller t illæg af kendt e og godkendt e reguleringer, indregnes f orskellen i balancen som et
t ilgodehavende i det omfang underdækningen f orvent es opkrævet .
Såfremt de hos f orbrugerne opkrævede beløb overst iger den økonomiske ramme med f radrag eller
t illæg af kendt e og godkendt e reguleringer, indregnes f orskellen i balancen som en gældsf orpligt else.
Likvider

Likvider omfat t er likvide beholdninger.
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Stevns Spildevand 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 perioder t il amort iseret kost pris.
Øvrige gældsf orpligt elser måles t il net t orealisat ionsværdien.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er, indregnet under forpligt elser, omf att er modt agne bet alinger, vedrørende
indt ægter i eft erfølgende regnskabsår. Tilslut ningsbidrag vedrørende ledningsanlæg indt ægt sføres
over 75 år, svarende t il den forvent ede brugst id på dist ribut ionsnet m.v.

t.kr.

2

2019

45.805
782
434
783
2.869

42.007
417
398
1.208
-640

50.673

43.390

703
552
152

1.088
679
233

1.407

2.000

Nettoomsætning

Vandafledningsbidrag
Vejbidrag
Tilslut ningsbidrag
Andre indt ægter
Reguleringsmæssig over-/ underdækning

3

2020

Finansielle omkostninger
Kredit inst it ut t er
Garant iprovision
Andre finansielle omkostninger
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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.

Stevns Spildevand A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter

4

t.kr.

2020

2019

Skat af årets resultat
Beregnet skat af året s skat tepligt ige indkomst

257

473

257

473

Af skat af året s skat tepligt ige indkomst udgør 274 t .kr. skat af egenkapit alpost eringer.
Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger

Produktions- og
distributionsanlæg

Materielle
anlægsaktiver
under udførelse

I alt

Kost pris 1. januar 2020
Tilgange
Overførsel

37.779
0
0

777.766
0
18.920

13.282
22.896
-18.920

828.827
22.896
0

Kost pris 31. december 202 0

37.779

796.686

17.258

851.723

Opskrivninger 1. januar 2020

0

602.571

0

602.571

Opskrivninger
31. december 202 0

0

602.571

0

602.571

Af - og nedskrivninger
1. januar 2020
Afskrivninger

12.219
427

306.195
33.747

0
0

318.414
34.174

Af - og nedskrivninger
31. december 202 0

12.646

339.942

0

352.588

Regnskabsmæssig værdi
31 . december 2 02 0

25.133

1.059.315

17.258

1.101.706

2020

2019

577
7.184
-4.049

465
5.119
-8.099

3.712

-2.515

t.kr.

t.kr.

6

7

Årets over-/ underdækning
Underdækning - Tømningsordningen
Underdækning - Spildevand (t ilbagebet aling af vejbidrag)
Overdækning - Spildevand (kort frist et )

Langfristede gældsforpligtelser
t.kr.

Kredit inst it ut t er
Anden gæld
Periodiserede t ilslut ningsbidrag

Gæld i alt
31/ 12 2020

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

67.129
4.715
29.775

3.254
424
434

63.875
4.291
29.341

50.797
2.702
27.604

101.619

4.112

97.507

81.103

Under anden gæld indgår afledt e f inaniselle inst rument er best ående af rent eswap med 4.715 t .kr.
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Stevns Spildevand A/ S

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
8

Afledte finansielle instrumenter

t.kr.

Variabel t il f ast , udløb 2033-2041

Regnskabsmæssig værdi

Dagsværdi

Niveau for
opgørelse af
dagsværdi

29.972

34.689

-4.717

Selskabet har indgået kont rakt er t il sikring af fremt idige rent ebet alinger. I forhold t il markedsrent en
på balancedagen har kont rakt erne en negat iv værdi på 4.717 t .kr. Værdien af kont rakt erne er
indregnet under anden gæld, og værdireguleringen inklusive skat er indregnet i egenkapit alen.
9

Personaleomkostninger

Der er ingen ansatt e i St evns Spildevand A/ S. Drift varet ages af KLAR Forsyning A/ S
1 0 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskatt et med St evns Kommune Holding A/ S (administ rationsselskab). Som helejet
dat t erselskab hæf t er selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskat ningen
for danske selskabsskatt er indenfor sambeskat ningskredsen. De sambeskat t ede selskabers samlede
kendt e net t oforpligt else i sambeskat ningen f remgår af administ rationsselskabet s årsregnskab.
Event uelle senere korrekt ioner af sambeskat ningsindkomst en vil medf øre at selskabet s hæf t else
ændres.
Selskabet s event ualforpligt elser omfat t er iøvrigt de f or branchen sædvanlige miljøf orpligt elser.
1 1 Eventualaktiver

Selskabet har en ikke-indregnet skat t emæssig merværdi på 190.762 t .kr. Den nominelle værdi heraf
udgør 22 %, i alt 41 .968 t .kr. Det skat t eaktiv er ikke indregnet i balancen som følge af usikkerhed om
muligheden f or anvendelse af akt ivet .
1 2 Sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen akt iver, der er st illet t il sikkerhed overfor t redjemand.
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Selskabet s mellemværender samt de relaterede sikringst ransaktioner er pr. 31. december 2020
sammensat således:

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Jesper Koziara

Line von Benzon Hollesen

Direktion
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9802-2002-2-022370002906
IP: 2.106.xxx.xxx
2021-04-29 12:04:58Z

Direktion
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-617935455322
IP: 83.95.xxx.xxx
2021-05-05 15:24:17Z

Susanne Juel Olsen

Niels Rolskov

Bestyrelse
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-721980678940
IP: 5.186.xxx.xxx
2021-05-06 05:21:25Z

Bestyrelse
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-452193648270
IP: 83.95.xxx.xxx
2021-05-06 06:55:11Z

Lars Therkildsen

Jan Madsen

Bestyrelse
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-760555963588
IP: 195.41.xxx.xxx
2021-05-06 08:43:46Z

Bestyrelse
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-292050071999
IP: 193.150.xxx.xxx
2021-05-06 09:22:41Z

Lene Møller Nielsen

Heidi Serny Jacobsen

Bestyrelse
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-327848709048
IP: 185.151.xxx.xxx
2021-05-18 11:36:06Z

Bestyrelse
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-607578448920
IP: 192.38.xxx.xxx
2021-05-18 12:22:48Z
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Henning Christiansen

Thomas Romalt Overgaard

Bestyrelse
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-029113328267
IP: 5.186.xxx.xxx
2021-05-20 09:03:33Z

Bestyrelse
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-879975396542
IP: 80.196.xxx.xxx
2021-05-21 07:28:27Z

Jan Østerskov Hansen

Torben Hoffmann

Bestyrelse
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-903839257054
IP: 87.58.xxx.xxx
2021-05-24 17:49:58Z

Bestyrelse
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-703644565650
IP: 87.49.xxx.xxx
2021-05-25 11:15:23Z

Henrik Torsten Larsen

Line Krogh Lay Christensen

Bestyrelse
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-928160058751
IP: 77.66.xxx.xxx
2021-05-25 12:28:17Z

Bestyrelse
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-342558641865
IP: 5.103.xxx.xxx
2021-05-25 12:53:29Z

Anders Buchardt Møller-Hansen

Michael N. C. Nielsen

Bestyrelse
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9208-2002-2-434461364537
IP: 5.186.xxx.xxx
2021-05-26 06:49:00Z

Statsautoriseret revisor
På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:1278656398902
IP: 188.177.xxx.xxx
2021-05-26 09:59:40Z
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Dirigent
På vegne af: Stevns Spildevand A/S
Serienummer: PID:9802-2002-2-022370002906
IP: 94.189.xxx.xxx
2021-05-26 10:11:37Z
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