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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Stevns Spildevand 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.
Store Heddinge, den 28. april 2021
Direktion:

Line von Benzon Hollesen
administrerende direktør

Jesper Koziara
teknisk direktør

Bestyrelse:

Niels Rolskov
formand

Lars Therkildsen
næstformand

Lene Møller Nielsen

Heidi Serny Jacobsen

Henrik Torsten Larsen

Line Krogh Lay

Torben Hoffmann

Henning Christiansen

Thomas Romalt Overgaard

Susanne Juel Olsen
medarbejdervalgt

Jan Madsen
medarbejdervalgt

Anders Buchardt MøllerHansen
forbrugerrepræsentant

Jan Østerskov Hansen
forbrugerrepræsentant
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Stevns Spildevand A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Stevns Spildevand 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.
Grundlag for konklusion
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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning


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.



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.

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.
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.
København, den 28. april 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael N. C. Nielsen
statsaut. revisor
mne26738
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Ledelsesberetning
Oplysninger om selskabet
Navn
Adresse, postnr., by

Stevns Spildevand A/S
Fægangen 8, 4660 Store Heddinge

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

32 26 82 85
28. maj 2009
Stevns
1. januar - 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.klarforsyning.dk
klar@klarforsyning.dk

Bestyrelse

Niels Rolskov, formand
Lars Therkildsen, næstformand
Lene Møller Nielsen
Heidi Serny Jacobsen
Henrik Torsten Larsen
Line Krogh Lay
Torben Hoffmann
Henning Christiansen
Thomas Romalt Overgaard
Susanne Juel Olsen, medarbejdervalgt
Jan Madsen, medarbejdervalgt
Anders Buchardt Møller-Hansen, forbrugerrepræsentant
Jan Østerskov Hansen, forbrugerrepræsentant

Direktion

Line von Benzon Hollesen, administrerende direktør
Jesper Koziara, teknisk direktør

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Stevns Spildevand A/S blev stiftet i 2009 af Stevns Kommune som en del af en koncern under Stevns
Kommune Holding A/S. Det er KLAR Forsyning A/S, der servicerer selskabet.
Stevns Spildevand A/S varetager rensning af spildevand for borgere og virksomheder i Stevns
Kommune. Alt spildevand transporteres til et af selskabets fire renseanlæg, der ligger i Klippinge,
Rødvig, Store Heddinge og Strøby Ladeplads.
Stevns Spildevand A/S varetager desuden behandling og bortskaffelse af slam med mere fra
rensningen af spildevand samt tømningsordningen i Stevns Kommune for ca. 1250 husstande.
Indholdet fra tømningen af tankene køres til renseanlæggene, hvor det behandles på lige fod med det
øvrige spildevand.
Stevns Spildevand A/S har derudover en stor rolle i forhold til klimatilpasningsindsatsen i Stevns
Kommune. Selskabet varetager anlægsprojekter, hvor der anlægges bassiner til opsamling af
regnvand og nye rør, der styrker kloaksystemet og ruster det til at håndtere kraftig regn.
Selskabet varetager derudover byggemodninger, hvor der lægges rør til nyopførte huse og
erhvervsejendomme for, at de kan blive tilkoblet det eksisterende kloaksystem.
Årlige effektiviseringskrav
Stevns Spildevand A/S er underlagt vandsektorloven. Det betyder blandt andet, at selskabet har pligt
til at opfylde årlige effektiviseringskrav, der er fastsat af Forsyningssekretariatet.
Kravene om effektivisering skal sikre, at forbrugerne ikke betaler mere end nødvendigt for håndtering
af regn- og spildevand.
Driftsomkostningerne og investeringsomkostningerne skal generelt reduceres med henholdsvis 2 %
pr. år og 2,84 % pr. år. Derudover kan selskabet blive pålagt et individuelt effektiviseringskrav af den
samlede indtægtsramme, såfremt selskabets omkostninger ifølge den resultatorienterede
benchmarking vurderes at være for høje.
Det individuelle effektiviseringskrav kan være op til 2 %. For Stevns Spildevand A/S var det
individuelle effektiviseringskrav i 2020 på 2 % for både driftsomkostningerne og
investeringsomkostningerne.
Vejbidrag
I henhold til betalingsloven må det maksimale bidrag udgøre 8% af årets anlægsinvesteringer.
Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag 2016-2019
De opkrævede vejbidrag i perioden 2016-2019 er genberegnet efter de nye præmisser, som Østre
Landsret har fastsat i dom af 6. december 2019. Efter drøftelse med brancheorganisation DANVA, er
det vurderet, at selskabet for hvert gennemført anlægsprojekt skal vurdere, om der er etableret
anlæg, som håndterer vejvand, og i bekræftende fald, hvor stor en andel af de samlede
anlægsomkostninger, der knytter sig til disse anlægsdele. Det er herefter denne omkostning, som
kommunen skal betale vejbidrag af ud fra den besluttede vejbidragsprocent.
Ved gennemgang af grundlaget for de opkrævede vejbidrag for perioden 2016-2019 for Stevns
Spildevand A/S er det selskabets konklusion, at der med de ændrede præmisser har været opkrævet
for meget vejbidrag i perioden. Det for meget opkrævet vejbidrag er blevet opgjort til i alt kr. 4.079
t.kr.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat viser et overskud på 6.047 t.kr. Balancen udviser en egenkapital på 1.036.552 t.kr.
Stevns Spildevand A/S har samlet set ved udgangen 2020 opkrævet 3.155 t.kr. for lidt i forhold til de
regulatoriske omsætningsrammer, hvilket selskabet vil indregne i de kommende års regulering.
Ledelsen anser resultatet som værende på niveau med det forventede.
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Væsentlige begivenheder i 2020
Anlægsprojekter
I 2020 blev indsatsen i Stevns Kommunes spildevandsplan om spildevandskloakering af ejendomme i
det åbne land afsluttet. Projektet omfattede ejendomme på Hårlevvejen, Magistraten og langs
Holtelandsvej, som nu ikke længere udleder simpelt renset spildevand i naturen.
I 2020 blev projektet med separatkloakering i Strøby Egede genoptaget. Arbejdet omfattede opstart
på udvidelse af et eksisterende regnvandsbassin og anlæggelse af et nyt i Solgårdsparken.
Der blev også gennemført byggemodninger bl.a. i Strandroseparken i Strøby Egede og på
Høvdingegården i Hårlev. Derudover fortsatte arbejdet med renovering af det eksisterende
kloaksystem.
Drift og udledning
Året har været præget af corona-pandemien. Driftsmæssigt har der været fokus på at sikre det
nødvendige beredskab for at kunne sikre en velfungerende drift, herunder at skaffe tilstrækkeligt med
værnemidler til at fastholde et godt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne.
Der er hen over året arbejdet med forskellige modeller for opretholdelse af forsyningssikkerheden. I
starten af året var driftsmedarbejderne fordelt på flere forskellige stillesteder for at sikre robusthed
ved eventuelt smitteudbrud, mens alle driftsmedarbejdere senere på året igen blev samlet på KøgeEgnens Renseanlæg med indførelse af de nødvendige retningslinjer for at imødegå smittespredning.
Trods pandemien og de sværere arbejdsbetingelser blev drifts- og forsyningssikkerheden opretholdt,
og de nødvendige anlægsforbedringer blev gennemført.
På Store Heddinge Renseanlæg blev der inden sommerferien gennemført renovering af procestanken
og sparebassinet. Anlægget var i drift, mens arbejdet blev udført, og renoveringen gav ikke
anledninger til afvigelser i driften.
Gennem de seneste år er der i KLAR Forsyning fundet en model for, hvordan man kan finde
uvedkommende vand i kloaksystemet og få det nedbragt. Det opleves derfor, at mange af
kloaksystemerne er blevet mere robuste ved kraftige regnhændelser. Indsatsen omfatter en
systematisk gennemgang af kloaksystemerne med oprensninger af både ledningsstrækninger og
bassiner.
Selskaber, der arbejder med at rense og udlede spildevand i naturen, har pligt til at have en
udledningstilladelse, der indeholder visse krav til, hvor højt indholdet af forskellige stoffer maksimalt
må være i det rensede spildevand.
Samtlige renseanlæg under Stevns Spildevand A/S har i 2020 overholdt kravene i
udledningstilladelserne.
Kompetenceudvikling
Medarbejderne i KLAR Forsyning A/S, som er beskæftiget med spildevandsområdet følger løbende
med i udviklingen på lovgivningssiden samt udviklingen i branchen via branchenetværk og uddannelse.
Dermed kan der være fokus på løbende forbedringer og driftsoptimeringer set i et langsigtet
perspektiv.
Forventninger til fremtiden
Anlægsprojekter
I 2021 skal der gennemføres flere større anlægsprojekter.
Arbejdet med separatkloakeringen i Strøby Egede fortsætter. Regnvandsbassinerne i Solgårdsparken
skal færdiggøres, og der skal etableres separate rør til bortledning af spildevand og regnvand i det
område, der grænser op til parken. Projektet gennemføres for, at klimatilpasse kloaksystemet og
hindre overløb af fortyndet spildevand til havet under kraftig regn til gavn for naturen og badevandskvaliteten.
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Byudviklingen i Strøby Egede forventes at fortsætte i 2021 med kloakering af Nicolinelund og
Strandroseparken, og samtidigt forventes Høvdingegården i Hårlev kloakeret.
Der arbejdes videre med etablering af kloak til det kommende Stevns Klint Besøgscenter i Boesdal
Kalkbrud.
Drift
Vi arbejder fortsat videre med at effektivisere arbejdsgange og -metoder.
Arbejdet med strukturplanen for renseanlæg i Stevns Kommune forventes genoptaget i 2021 med
henblik på, at der kan træffes beslutning om, hvilke renseanlæg der skal forblive i drift på sigt.
Miljøforhold
Stevns Spildevand A/S er en miljøvirksomhed, der indberetter afvigelser og dermed arbejder efter
visse af principperne i ISO 14001. Selskaber kan opnå certificeringen, hvis de gør en koordineret og
dokumenteret indsats for at passe på miljøet.
Det er forventningen, at Stevns Spildevand A/S vil opnå en certificering indenfor ISO 14001 i 2022.
Økonomi
Da prisen for håndtering af spildevand forbliver uændret fra 2020 til 2021, forventes der ikke at ske
en væsentlig ændring i resultatet for 2021.
Status i skattesagen
Vandsektoren har været igennem et omfattende sagsforløb om den skattemæssige værdiansættelse
af vandsektorselskabernes anlægsaktiver. Pilotsagerne i sagskomplekset blev afgjort af Højesteret
den 8. november 2018. Selskabet har derfor indregnet konsekvenserne af pilotsagerne i
årsregnskabet og selvangivelsen for 2018, således at årsregnskab og selvangivelse var retvisende.
I løbet af 2019 har Skattestyrelsen udsendt et styresignal, og der har løbende været drøftelser med
Skattestyrelsen om håndtering af afgørelsen. Styresignalet og drøftelserne med Skattestyrelsen
ændrer ikke ved indregningen af Højesteretsafgørelsen i selskabets årsregnskab og selvangivelse for
2018. Status vedrørende skattesagen er derfor uændret i forhold til sidste år og der afventes således
fortsat endelig håndtering af selskabets konkrete sag.
Det forventes, at Skattestyrelsen træffer afgørelse inden for kort tid.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens
finansielle stilling.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
Note

t.kr.

2020

2019

50.673
-40.696

43.390
-44.894

9.977
-2.765

-1.504
-2.477

7.212
499
-1.407

-3.981
140
-2.000

6.304
-257

-5.841
-473

Årets resultat

6.047

-6.314

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

6.047

-6.314

6.047

-6.314

2 Nettoomsætning
Produktions- og distributionsomkostninger
Bruttoresultat
Administrationsomkostninger
Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
3 Finansielle omkostninger
Resultat før skat
4 Skat af årets resultat
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note

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
5 Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Produktions- og distributionsanlæg
Materielle anlægsaktiver under udførelse

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
6 Reguleringsmæssig underdækning

AKTIVER I ALT
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note

t.kr.

PASSIVER
Egenkapital
Virksomhedskapital
Overkurs ved emission
Reserve for opskrivninger
Overført resultat
Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser i alt
Gældsforpligtelser
7 Langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Anden gæld
Periodiserede tilslutningsbidrag
Kortfristede gældsforpligtelser
7 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
6 Reguleringsmæssig overdækning
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Gæld til associerede virksomheder
Skyldigt sambeskatningsbidrag
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
Personaleomkostninger
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualaktiver
Sikkerhedsstillelser
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Egenkapitalopgørelse
Virksomhedskapital

Overkurs ved
emission

Reserve for
opskrivninger

Overført
resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 2019
Overført via resultatdisponering
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 resultatdisponering
Overført fra overkurs ved emission
Værdiregulering af
sikringsinstrumenter
Opløsning af tidligere 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.

Virksomhedskapitalen sammensættes af 40.000 t.kr. fordelt på aktier af nominelt 1.000 kr. eller
multipla heraf.
Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen de seneste 4 år.
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Noter
1

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Stevns Spildevand A/S for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Præsentationsvaluta
Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (t.kr.).
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter præsenteres som særskilte regnskabsposter i balancen.
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.
For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen der omfatter bidrag fra vandafledning, periodiseret tilslutningsbidrag m.v.
indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering/modtagelse, hvis levering til kunden har fundet
sted inden årets udgang, hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Indtægter fra årets leverancer opgøres på grundlag af kundernes måleraflæsning m.v.
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.
Nettoomsætningen reguleres med en eventuel over-/underdækning.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.
Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, omkostninger til
leje af personale, vedligehold samt afskrivninger på produktionsanlæg.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til vedligehold af ledningsnettet, ledningsregistrering,
leje af personale samt afskrivninger på distributionsanlæg.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til ledelse og administration,
herunder omkostninger til leje af administrativt personale og kontoromkostninger samt afskrivninger
på aktiver, som benyttes i administrationen.
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Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Afskrivninger
Af- og nedskrivninger 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
Produktions- og distributionsanlæg

10-75 år
5-75 år

Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen på et materielt anlægsaktiv opdeles i seperate bestandele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestandele er forskellige.
Forventet brugstid og restlevetid revurderes årligt.
Der foretages nedskrivning hvis geninvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter samt tillæg og godtgørelse under
acontoskatteordningen m.v.
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.
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen national sambeskatning med Stevns kommune
Holding A/S. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag
mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning
hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder,
der har kunnet anvende dette til at nedsætte eget skattemæssigt overskud.

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.
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.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
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.
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.
Tilgoehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt
niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. De objektive
indikationer, som anvendes for porteføljer, er fastsatbaseret på historiske tabserfaringer.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og
nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne
sikkerhedsstillelser.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Reguleringsmæssig over-/underdækning
Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb er mindre end den udmeldte økonomiske ramme med
fradrag eller tillæg af kendte og godkendte reguleringer, indregnes forskellen i balancen som et
tilgodehavende i det omfang underdækningen forventes opkrævet.
Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb overstiger den økonomiske ramme med fradrag eller
tillæg af kendte og godkendte reguleringer, indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
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.
Udskudt skat måles af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige
beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet,
henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver
indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger og måles I efterfølgende perioder til amortiseret kostpris.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, vedrørende
indtægter i efterfølgende regnskabsår. Tilslutningsbidrag vedrørende ledningsanlæg indtægtsføres
over 75 år, svarende til den forventede brugstid på distributionsnet 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
Tilslutningsbidrag
Andre indtægter
Reguleringsmæssig over-/underdækning

3

2020

Finansielle omkostninger
Kreditinstitutter
Garantiprovision
Andre finansielle omkostninger
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4

t.kr.

2020

2019

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst

257

473

257

473

Af skat af årets skattepligtige indkomst udgør 274 t.kr. skat af egenkapitalposteringer.
5

Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger

Produktions- og
distributionsanlæg

Materielle
anlægsaktiver
under udførelse

I alt

Kostpris 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

Kostpris 31. december 2020

37.779

796.686

17.258

851.723

Opskrivninger 1. januar 2020

0

602.571

0

602.571

Opskrivninger
31. december 2020

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 2020

12.646

339.942

0

352.588

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2020

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 (tilbagebetaling af vejbidrag)
Overdækning - Spildevand (kortfristet)

Langfristede gældsforpligtelser
t.kr.

Kreditinstitutter
Anden gæld
Periodiserede tilslutningsbidrag

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 afledte finaniselle instrumenter bestående af renteswap med 4.715 t.kr.
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Afledte finansielle instrumenter
Selskabets mellemværender samt de relaterede sikringstransaktioner er pr. 31. december 2020
sammensat således:

t.kr.

Variabel til fast, udløb 2033-2041

Regnskabsmæssig værdi

Dagsværdi

Niveau for
opgørelse af
dagsværdi

29.972

34.689

-4.717

Selskabet har indgået kontrakter til sikring af fremtidige rentebetalinger. I forhold til markedsrenten
på balancedagen har kontrakterne en negativ værdi på 4.717 t.kr. Værdien af kontrakterne er
indregnet under anden gæld, og værdireguleringen inklusive skat er indregnet i egenkapitalen.
9

Personaleomkostninger
Der er ingen ansatte i Stevns Spildevand A/S. Drift varetages af KLAR Forsyning A/S

10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Eventualforpligtelser
Selskabet er sambeskattet med Stevns Kommune Holding A/S (administrationsselskab). Som helejet
datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen
for danske selskabsskatter indenfor sambeskatningskredsen. De sambeskattede selskabers samlede
kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.
Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomsten vil medføre at selskabets hæftelse
ændres.
Selskabets eventualforpligtelser omfatter iøvrigt de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.
11 Eventualaktiver
Selskabet har en ikke-indregnet skattemæssig merværdi på 190.762 t.kr. Den nominelle værdi heraf
udgør 22 %, i alt 41.968 t.kr. Det skatteaktiv er ikke indregnet i balancen som følge af usikkerhed om
muligheden for anvendelse af aktivet.
12 Sikkerhedsstillelser
Selskabet har ingen aktiver, der er stillet til sikkerhed overfor tredjemand.
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