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Vesthimmerlands Vand A/S
Årsrapport 2020

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Vesthimmerlands Vand
A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Penneo dokumentnøgle: NCDQ6-HY10H-I80SU-GA75K-EFEOJ-I5P5S

Løgstør, den 19. april 2021
Direktion:

Morten Aaby Nielsen

Bestyrelse:

Jens Styrbæk Lauritzen
formand

Rasmus Sven Vetter
næstformand

Anders Kjær Kristensen

Brian Christensen

Morten Brinkmann
Sandersen

Hermann Haldrup

Niels Krebs Hansen
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Vesthimmerlands Vand A/S
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Vesthimmerlands Vand A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Vesthimmerlands Vand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



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



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

Vesthimmerlands Vand A/S
Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning


Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aarhus, den 19. april 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Vangsø Ørts
statsaut. revisor
mne42774
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets formål og aktivitet er at eje og drive spildevands- og drikkevandsforsyningsaktiviteter i Vesthimmerlands Kommune samt udøve tilknyttede aktiviteter, der naturligt og sædvanligvis placeres i denne type selskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Selskabets indtægter fremkommer på spildevandssiden som betaling af tilslutningsbidrag, vejafvandingsbidrag samt fast og variabelt vandafledningsbidrag, og på drikkevandssiden som betaling af tilslutningsbidrag samt fast og variabelt driftsbidrag. Desuden varetages drift og administration af en kommunal tømningsordning, der er en afgrænset hvile-i-sig-selv-aktivitet. Taksterne fastsættes for èt år ad
gangen.



Anlæg og drift af transport- og renseanlæg



Tilslutning af kunder



Administration og service til kunderne.

Drikkevandsforsyningsaktiviteterne udgør i hovedsagen følgende:


Anlæg og drift af vandindvindingsanlæg, vandbehandlingsanlæg og ledningsanlæg



Tilslutning af kunder



Administration og service til kunderne.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Virksomhedens resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på 12.718 t.kr. mod et overskud på
13.663 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på
1.091.343 t.kr.
Aktivitetsniveau ift. anlægsinvesteringer er i 2020 nået op på 81,84 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr.
hidrører fra nedlukning af Aalestrup renseanlæg og er driftsført, mod budgetteret 85,58 mio. kr.
I 2020 er der afholdt omkostninger for ca. 28,5 mio. kr. til projektet vedr. nedlæggelse af Aars
renseanlæg og afskæring af spildevand til Mariagerfjord renseanlæg. Størsteparten af beløbet vedrører
betaling til Mariagerfjord Vand i forhold til udbygningen af Mariagerfjord renseanlæg. Projektet løber
over flere år med forventet igangsætning af anlægsaktiviteter ved Aars renseanlæg ultimo 2021.
Anlægsinvesteringerne i 2020 er foruden ovenstående sket til renovering af eksisterende
pumpestationer og udskiftning af dæksler for knap 2,4 mio. kr. samt renoveringer på renseanlæg for ca.
1,2 mio. kr. Investeringerne er derudover primært sket på separeringsprojekterne i Aalestrup, Ranum
og Ravnstrup, hvor omkostningerne i 2020 beløber sig til ca. 35 mio. kr.
I 2020 udgør investeringerne i nyanlæg i form af bl.a. byggemodninger, nykloakering af
sommerhusområder og tilslutning af nye ejendomme/områder ca. 6,6 mio. kr. Det drejer sig bl.a. om
byggemodning af parcelhusområder ved Galgehøj og Tvebjerg samt sommerhuskloakering ved
Hvalpsund.
På selskabets eksisterende ledningsaktiver er desuden foretaget en række vedligehold og saneringer for
at opretholde funktionalitet og tilstand. I 2020 er der investeret i IT-værktøjer, som bl.a. skal bidrage til
selskabets analyse af en sikker, effektiv og økonomisk indsats og prioritering af de kommendes års
saneringsplanlægning.
På vandforsyningen er der kun investeret 103 t.kr. mod budgetteret 650 t.kr. Investeringen omhandler
en ny forsyningsledning til Stistrup renseanlæg. På budgettet var der afsat 600 t.kr. til ny forbindelser
til Vestrup og Gunnerup vandværker, men disse er endnu ikke realiseret.
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Spildevandsforsyningsaktiviteterne udgør i hovedsagen følgende:

Vesthimmerlands Vand A/S
Årsrapport 2020

Ledelsesberetning
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder med betydning for selskabets finansielle stilling
eller årsrapport for 2020.
Forventet udvikling
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Anlægsinvesteringerne i det kommende år forventes at udgøre 102 mio. kr. Det er dog fortsat en vis
usikkerhed i forhold til dette budget, idet tidspunktet for de nødvendige tilladelser til projektet med en
fællesløsning med Mariagerfjord Vand og Rebild Forsyning endnu ikke er på plads, og anlægsarbejderne
kan derfor blive forsinket.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

t.kr.

2020

2019

2 Nettoomsætning
Andre driftsindtægter
Andre eksterne omkostninger

82.566
586
-27.644

77.275
237
-27.303

Bruttoresultat
Af- og nedskrivninger
Andre driftsomkostninger

55.508
-30.396
-11.814

50.209
-30.161
-5.935

Resultat før finansielle poster
4 Finansielle indtægter
5 Finansielle omkostninger

13.298
49
-690

14.113
113
-563

Resultat før skat
6 Skat af årets resultat

12.657
61

13.663
0

Årets resultat

12.718

13.663

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

12.718

13.663

12.718

13.663
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Resultatopgørelse

Vesthimmerlands Vand A/S
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

t.kr.

2020

2019

23.689
850.359
214.726
1.432
36.159

23.487
827.167
227.700
1.178
7.532

1.126.365

1.087.064

1.126.365

1.087.064

161

56

161

56

10.219
2.223
10.553
61
15.751
617

7.661
11.323
10.553
0
6.063
383

39.424

35.983

Likvide beholdninger

32.724

6.002

Omsætningsaktiver i alt

72.309

42.041

1.198.674

1.129.105

AKTIVER
Anlægsaktiver
7 Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Distributionsanlæg
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende selskabsskat
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

AKTIVER I ALT
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Balance

Vesthimmerlands Vand A/S
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

t.kr.

2020

2019

PASSIVER
Egenkapital
8 Aktiekapital
Overført resultat

10.000
1.081.343

10.000
1.068.625

Egenkapital i alt

1.091.343

1.078.625

20.652
15.552

21.716
8.347

36.204

30.063

1.506
34.963
5.239
26.281
2.651
487

4.502
0
6.797
8.672
0
446

71.127

20.417

107.331

50.480

1.198.674

1.129.105

Gældsforpligtelser
9 Langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter i øvrigt
Tilslutningsbidrag
Kortfristede gældsforpligtelser
9 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Byggekredit
Gæld til forbrugere
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

1
3
10
11
12
13

Anvendt regnskabspraksis
Personaleomkostninger
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualaktiver
Sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter
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Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse
Aktiekapital

Overført resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2020
Overført via resultatdisponering

10.000
0

1.068.625
12.718

1.078.625
12.718

Egenkapital 31. december 2020

10.000

1.081.343

1.091.343

t.kr.
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Det er endnu uafklaret, i hvilket omfang "Overført resultat" kan udloddes til aktionærerne.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Vesthimmerlands Vand A/S for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Virksomheden har med virkning for regnskabsåret 2020 implementeret ændringslov nr. 1716 af 27.
december 2018 til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ikke påvirket virksomhedens regnskabspraksis for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, men har alene betydet
krav om yderligere oplysninger. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Regulatorisk over-/underdækning
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb den økonomiske ramme for salg af vand og håndtering
af spildevand, indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
Er de hos forbrugerne opkrævede beløb lavere end den økonomiske ramme for salg af vand og håndtering af spildevand, indregnes forskellen under tilgodehavender, hvis forskellen forventes opkrævet.
Korrektion til tidligere års indregnede over-/underdækning indregnes i nettoomsætningen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg og distribution af vand samt håndtering af spildevand indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.
Nettoomsætningen korrigeres med en eventuel over- eller underdækning.
Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver,
gebyrindtægter samt indtægter fra el-produktion på biogasmotor.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der
er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab
på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.
Afskrivninger
Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Distributionsanlæg
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

10-75 år
30-75 år
10-60 år
5 år

Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, der på balancedagen endnu ikke er klar til at blive taget i brug.
Anlæg under udførelse afskrives ikke.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Grunde afskrives ikke.
Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den
regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets
resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.
Virksomheden indgår i sambeskatning med øvrige koncernvirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).
Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende
satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug.
For egenproducerede aktiver omfatter kostprisen løn- og materialeomkostninger m.v., der direkte er
medgået til produktionen samt en andel af de produktionsomkostninger, der indirekte kan henføres hertil.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere
består.
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Vesthimmerlands Vand A/S
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som
salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere
salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning
på individuelt niveau.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
Selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte
acontoskatter.
Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende sambeskatningsbidrag" eller "Skyldigt sambeskatningsbidrag"
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og
jurisdiktion.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
Tilslutningsbidrag:
Tilslutningsbidrag omfatter periodiserede indtægter vedrørende tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag
indtægtsføres over 40 år.

14

Penneo dokumentnøgle: NCDQ6-HY10H-I80SU-GA75K-EFEOJ-I5P5S

1

Vesthimmerlands Vand A/S
Årsrapport 2020

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

2

2019

79.356
3.210

74.065
3.210

82.566

77.275

18
31

80
33

49

113

690

563

690

563

-61

0

-61

0

Nettoomsætning
Omsætning
Over-/underdækning

3

2020

Personaleomkostninger

4

5

6

7

Finansielle indtægter
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder
Andre finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst

Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Distributionsanlæg

Produktionsanlæg og
maskiner

Andre
anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Kostpris 1. januar 2020
Tilgange
Afgange
Overført

26.064
505
0
0

996.704
0
-2.540
44.614

325.640
0
-10.091
3.525

19.343
0
-72
739

7.532
77.505
0
-48.878

1.375.283
78.010
-12.703
0

Kostpris 31. december 2020

26.569

1.038.778

319.074

20.010

36.159

1.440.590

Af- og nedskrivninger 1. januar 2020
Afskrivninger
Af- og nedskrivninger af afhændede aktiver

2.577
303
0

169.537
19.594
-712

97.940
10.027
-3.619

18.165
472
-59

0
0
0

288.219
30.396
-4.390

Af- og nedskrivninger 31. december 2020

2.880

188.419

104.348

18.578

0

314.225

23.689

850.359

214.726

1.432

36.159

1.126.365

t.kr.

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2020

Materielle
anlægsaktiver
under
udførelse

I alt
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Virksomheden har ingen ansatte.

Vesthimmerlands Vand A/S
Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
8

Aktiekapital
Virksomhedens aktiekapital har uændret været 10.000 t.kr. de seneste 5 år.
Langfristede gældsforpligtelser
t.kr.

Gæld i alt
31/12 2020

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

21.717
15.993

1.065
441

20.652
15.552

16.211
13.788

37.710

1.506

36.204

29.999

Kreditinstitutter i øvrigt
Tilslutningsbidrag

10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre eventualforpligtelser
Vesthimmerlands Vand A/S' eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.
Selskabet er sambeskattet med danske koncernvirksomheder og hæfter ubegrænset og solidarisk med
koncernvirksomhederne for danske selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen.
11 Eventualaktiver
Selskabet har pr. 31. december 2020 et udskudt skatteaktiv på 154 mio. kr. Skatteaktivet er ikke
indregnet i balancen, da det er uvist i hvilket omfang skatteaktivet vil blive udnyttet de kommende år.
Selskabet har en reguleringsmæssig underdækning på 522 t.kr. vedrørende 2020. Underdækningen kan
indregnes i taksterne og opkræves inden udgangen af 2023. Underdækningen er ikke indregnet i
årsregnskabet idet den ikke forventes opkrævet.
12 Sikkerhedsstillelser
Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2020.
13 Nærtstående parter
Oplysning om koncernregnskaber
Modervirksomhed

Hjemsted

Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Løgstør
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