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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Gribvand Spildevand A/S
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2019.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Græsted, den 16. april 2020
Direktion:

Mette Therkildsen
adm. direktør

Bestyrelse:

Jannich Birger Petersen
formand

Pernille Søndergaard
næstformand

Bo Jul Baandhagen Nielsen

Mogens Kruse Pedersen Birgit Jette Roswall Jonna Hildur Præst

Niels Andersen Kjell Arthursson Nilsson
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Gribvand Spildevand A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Gribvand Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regn-
skabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, 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 (IES-
BA'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 overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen 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 årsregn-
skabet 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 fejlin-
formation, 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 revi-
sion, 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. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.



Gribvand Spildevand A/S
Årsrapport 2019

4

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

► �Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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 usik-
kerhed 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 revisi-
onspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysnin-
ger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisi-
onsbevis, 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 note-
oplysningerne, 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 hen-
hold til årsregnskabsloven.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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 fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 16. april 2020
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael N. C. Nielsen
statsaut. revisor
mne26738

Finn Thomassen
statsaut. revisor
mne33691
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Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive spildevandsafledning- og rensning med fokus på effektivitet, forsy-
ningssikkerhed og miljø.

Gribvand Spildevand A/S er datterselskab til Gribvand A/S, som ejes 100 % af Gribskov Kommune. Med
virkning fra den 1. januar 2010 blev de offentlige spildevandsanlæg i Gribskov Kommune i medfør af
vandsektorloven, udskilt fra den kommunale forvaltning og drives herefter af Gribvand Spildevand A/S.

Usædvanlige forhold vedrørende årsrapporten for 2019

Gribvand Spildevand har i 2019 besluttet en spildevandsstruktur med to renseanlæg - Gilleleje rensean-
læg og Helsinge renseanlæg. Dvs. at renseanlægget i Udsholt også vil blive nedlagt.

For at opnår tillæg i indtægtsrammen og dermed mulighed for at opkræve omkostninger afholdt til pro-
jektet ”Ombygning af Gilleleje og Udsholt Renseanlæg”, skulle anlægget oprindeligt have været færdig-
gjort ultimo 2019. Gribvand Spildevand ansøgte i 2018 imidlertid om dispensation fra færdiggørelses-
tidspunktet og fik bevilliget en forlængelse således at projektet herefter senest skal være færdigt, og
aktiverne ibrugtaget, ultimo 2020. Grundet diverse tilladelser blev projektet påbegyndt en måned se-
nere end planlagt. Efter idriftsættelsen af 1. etape af renseanlægget forventeligt omkring d. 1. juni
2020, vil det være muligt at vurdere, om anlægget bliver færdigt før fristen ved udgangen af 2020 eller
om færdiggørelsestidspunktet bliver i starten af 2021. Usikkerheden ved færdiggørelsestidspunktet
knytter sig bl.a. til om det sætter ind med en hård vinter allerede fra november 2020. Sandsynligheden
herfor er lav, men risikoen er tilstede. Hvorvidt der er brug for en ny dispensation fra færdiggørelses-
tidspunktet kan således ikke på nuværende tidspunkt udmeldes klart.

Bestyrelsen besluttede i 2019 at der skal bygges en havledning fra Gilleleje renseanlæg i 2020. Dette
sker for at sikre at den forøgede udledning fra det udbyggede Gilleleje Renseanlæg, ikke kommer til at
betyde øget risiko for algedannelse i Gilleleje Havn om sommeren. Ledningen skal være færdig i løbet af
2020, så der uden risiko for algedannelse i havnen til sommer, kan ledes spildevandet fra Smidstrup og
Dronningmølle til Gilleleje renseanlæg - allerede ved udgangen af 2020. Myndighedsarbejdet pågår og
projektet forventes finansieret gennem et bevilliget overtræk i banken i 2020, som forventes tilbagebe-
talt i 2021.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der har ikke været væsentlig usikkerhed, der har påvirket indregningen eller målingen i årsregnskabet.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i 2019 været ramt af ekstra omkostninger til rensning af spildevand, som følge af uforud-
sete udgifter til slambehandling og disponering af slam, grundet store forekomster af sommerfuglemyg.
Bortset herfra anses selskabets resultat og økonomiske udvikling for tilfredsstillende.

Omsætningen for 2019 udviser en mindre positiv afvigelse i forhold til budgettet.  Resultatet for året er
positivt.

Derudover har selskabet haft fokus på stram omkostningsstyring, hvilket har medført at resultatet fra
primær drift er blevet bedre end budgetteret - når der ses bort fra omkostningerne til myggebekæm-
pelse.

Gribvand Spildevand har i 2019 ikke optaget lån, men alene finansieret anlægsprojekterne gennem tak-
sterne. Selskabet har i lighed med tidligere år fået reduceret indtægtsrammen med historisk overdæk-
ning der opstod i forbindelse med kommunens overdragelse af spildevandsaktiviteterne til selskabet.
2020 er sidste år hvor indtægtsrammen vil blive reduceret som følge af den historiske overdækning.
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Ledelsesberetning

Status for selskabets strategi for effektivisering

Selskabets strategi for effektivisering omhandler centralisering af spildevandsrensningen og bekæm-
pelse af uvedkommende vand.

Restruktureringen af spildevandsrensningen indebærer, at 9 renseanlæg senest i 2022 reduceres til 2
anlæg. Restruktureringen vil sikre en mere effektiv spildevandsrensning og 100% biologisk slambehand-
ling. Da de tilbageværende renseanlæg renser bedre end de nuværende anlæg vil dette betyde mindre
kørsel, mindre forbrug af energi og kemikalier, samt mindre udledning af forurening. I 2019 er gennem-
ført de anlægsarbejder der sikrer, at både Smidstrup og Dronningmølle Renseanlæg kan nedlægges, så
snart Gilleje renseanlæg er ombygget og havledningen er taget i drift.

Det nye biologisk slambehandlingsanlæg ved Pårup var færdigt ultimo 2018 og fra foråret 2019 er der
gradvis tilført slam fra Gilleleje Renseanlæg via pumpning fra renseanlægget.

I 2019 har Gribvand Spildevand fortsat indsatsen mod uvedkommende vand. Uvedkommende vand ska-
ber unødige overløb til vandløbene og kysterne, koster unødige driftsudgifter og belaster renseanlæg-
gene med deraf følgende forhøjede udledninger af renset spildevand.

I 2019 er gennemført en række undersøgelser af fejlkoblede tagflader og af private ejendommes afled-
ning af indsivende grundvand via utætte kloakker. Generelt er konstateret, at hver 10. tagflade er fejl-
koblet til spildevandskloakken i områder hvor der ikke er kloakeret for spildevand.

Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer

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 indregnin-
gen 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.
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Ledelsesberetning

Anlægsinvesteringerne

Der er i 2019 anvendt ca. 73 mio.kr. på anlægsinvesteringer, ud af et budget på 63 mio. kr.

Anlægsarbejderne udgør i hovedtræk:

► Ombygning af Gilleleje renseanlæg

► Ledningsarbejder i forbindelse med slammineraliseringsanlæg ved Pårup

► Nedlægning af Smidstrup renseanlæg samt afskærende ledning til Gilleleje renseanlæg.

► Bekæmpelse af svovlbrinte på Sandet, hvor der placeres kompressorbrønde og ledninger på privat
ejendom

► Uvedkommende vand (undersøgelser og tætning af ledninger ved strømpeforing)

► Fortsat afkobling af tagflader i Arresøoplandene

Driften

I 2019 har Gribvand Spildevand oplevet flere ekstreme regnskyl. Således indtrådte i marts en del kraf-
tige regnhændelser og igen i august indtrådte nogle særdeles kraftige regnhændelser - så sjældne at de i
nogle tilfælde statistisk set kun optræder 2 gange på 100 år.

Flere områder har derfor været særligt ramt af oversvømmelser. Topografiske forhold, kloakkernes ka-
pacitet og det forhold at der bygges i lavt beliggende områder, er medvirkende til at ejendomme og in-
frastrukturer forskellige steder har været påvirket. I nogle tilfælde i sådan en grad at de skal totalreno-
veres.

Oversvømmelserne er sket både i fællessystemet og regnvandssystemet.

Som følge af problemerne, etableres i 2020 et måleprogram til måling af vandmængder i særligt bela-
stede områder. Dette gøres for at få vished for hvor store vandmængder der er tale om.

Driften af renseanlæggene og transportsystemet har været stabil året igennem, dog har der været en
del flere overløb fra renseanlæg og pumpestationer end normalt, grundet de kraftige regnhændelser
nævnt ovenfor.

Selskabet nyrenoverede mange pumpestationer i perioden 2011-2014. Dette har betydet et fald i hæn-
delser som følge af dårligt fungerende pumpestationer.

Alle renseanlæg har generelt overholdt gældende tilladelser året igennem. Der har i løbet af året været
korte overskridelser af udledningsværdierne, men beregnet på årsbasis har renseanlæggene overholdt
tilladelserne. Dog er der for flere af renseanlæggene udfordringer med overholdelse af ammoniumkra-
vet, der til tider og kortvarigt overskrider kravværdien.
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Ledelsesberetning
Det er fortsat erfaringen, at de 800 huspumper på Sandet, kun har medført en lille stigning i driftens
arbejde med servicering af pumper.

Alle lukkede og åbne spildevandsbassiner er overgået til regelmæssig service og følger nu godkendt
driftsinstruks, så de til stadighed vil være oprensede og i optimal funktion.

Planlægning og registreringer

Der er månedligt rapporteret til myndigheden om aflastninger fra overløb og alarmer for højt slamspejl.
Højt niveau for slamspejl i renseanlæggenes efterklaringstanke er udtryk for, om der er en risiko for
slamflugt fra renseanlæggene. Både overløb og slamflugt medfører ukontrolleret udledning af spilde-
vand til omgivelserne.

Servicering af pumpestationer sker nu overvejende efter driftstilstanden af pumperne og ikke efter et
fast mønster. Driftswebben styrer nu indsatsen overfor uvarslede hændelser.

Tilgodehavende hos kunderne

Tilgodehavender hos kunderne udgør ved årets udgang DKK 5,6 mio. Heraf er DKK 3,3 mio. sendt til
inddrivelse hos SKAT.

For at sikre stabil økonomi har selskabet, igennem en årrække, løbende hensat til muligt tab på debitor.

Nordkøb A/S

Selskabet har sammen med en række andre forsyningsselskaber i Nordsjælland stiftet et selskab, Nord-
køb A/S. Selskabet skal fremadrettet forestå fællesindkøb, med henblik på at sikre lavere priser og der-
med besparelser for det enkelte selskab, samt professionaliseret indkøb generelt. Selskabet har i 2019
gennemført en række udbud, herunder brøndgods og forsikringsmægler. Ved udgangen af 2019 er No-
vafos trådt ud af samarbejdet.

Valutarisici

Det er selskabets politik at lån optages i danske kroner. Selskabet har med andre ord ikke en valutari-
siko.

Renterisici

Rentebærende gæld i Gribvand Spildevand A/S er optaget som fastforrentet lån. Dette eliminerer risi-
koen for uforudsete finansielle meromkostninger og påvirker derfor ikke selskabets indtægtsramme.
Selskabet har derfor ikke foretaget yderligere for at afdække eventuelle renterisici.

Den forventede udvikling

Den aktuelle COVID-19-krise kan påvirke forbrugernes betalingsevne negativt. Ledelsen vil have fokus
på dette i 2020. Gribvand Spildevand budgetterer med et nul resultat i 2020, hvilket er i overensstem-
melse med lovgivningen.

Selskabet forventer, at myndighederne i de kommende år vil pålægge forsyningsbranchen, herunder
spildevandsselskaberne, yderligere effektiviseringskrav. Selskabet har arbejdet proaktivt for at identifi-
cere mulige effektiviseringsområder og har blandt andet gennemført den lovpligtige procesbenchmar-
king. Dette har resulteret i tiltag, hvor der er indgået en samarbejdsaftale med en naboforsyning, der på
sigt skal være med til at reducere selskabets omkostninger og sikre øget robusthed.
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Ledelsesberetning
Derudover er følgende aktiviteter identificeret til gennemførelse i 2020.

► Ombygning af Gilleleje renseanlæg

► Lukning af Smidstrup- og Dronningmølle renseanlæg.

► Uvedkommende vand, særligt TV-inspektion og udpegning af kilder til uvedkommende vand

► Kundehåndtering og kommunikation

► Rapportering på overløb

► Systematisk planlægning

Begivenheder efter balancedagen

Der er, efter balancedagen, ikke indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig
indflydelse på bedømmelse af årsrapporten. Den aktuelle COVID-19-krise vil alene have regnskabsmæs-
sige konsekvenser fremadrettet.

Med virkning fra 1. januar 2020 træder en revideret bekendtgørelse om økonomiske rammer for vand-
selskaber i kraft. Ændringerne følger af den reviderede vandsektorlov, der ligeledes træder i kraft den
1. januar 2020.

Ultimo januar 2020 offentliggjorde selskabet sit grønne regnskab for 2019.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note t.kr. 2019 2018

Bruttoomsætning 108.547 112.258
Skattesagen 0 -225.290

3 Nettoomsætning 108.547 -113.032
Produktionsomkostninger -81.704 -95.508

Bruttoresultat 26.843 -208.540
Administrationsomkostninger -3.235 -5.402

Resultat af primær drift 23.608 -213.942
4 Finansielle indtægter 174 1.086
5 Finansielle omkostninger -6.370 -6.583

Resultat før skat 17.412 -219.439
6 Skat af årets resultat -41 2.144
6 Skattesagen 0 225.290

Årets resultat 17.371 7.995

Forslag til resultatdisponering
Overført til egenkapitalreserver 17.371 7.995

17.371 7.995



Gribvand Spildevand A/S
Årsrapport 2019

12

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note t.kr. 2019 2018

AKTIVER
Langfristede aktiver

7 Materielle aktiver
Grunde og bygninger 55.029 55.714
Produktionsanlæg og maskiner 1.829.709 1.815.779
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 937 1.074
Materielle anlægsaktiver under udførelse 76.775 68.989

1.962.450 1.941.556

Langfristede aktiver i alt 1.962.450 1.941.556

Kortfristede aktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.407 4.862
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 36.162 34.773
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 3.350 3.177
Andre tilgodehavender 4.549 12.136
Periodeafgrænsningsposter 70 124

48.538 55.072

Likvide beholdninger 0 0

Kortfristede aktiver i alt 48.538 55.072

AKTIVER I ALT 2.010.988 1.996.628
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note t.kr. 2019 2018

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital 10.000 10.000
Overkurs ved emission 0 1.766.254
Overført resultat 1.797.444 13.819

Egenkapital i alt 1.807.444 1.790.073

Langfristede forpligtelser
8 Gæld til kreditinstitutter 165.471 172.648
9 Reguleringsmæssig overdækning, spildevand 0 5.523

Langfristede forpligtelser i alt 165.471 178.171

Kortfristede forpligtelser
8 Kortfristet del af langfristede forpligtelser 7.167 7.054

Bankgæld 5.104 2.456
Leverandører af varer og tjenesteydelser 19.198 12.359

9 Reguleringsmæssig overdækning, spildevand 5.515 5.514
9 Reguleringsmæssig overdækning, tømningsordning 46 34

Anden gæld 1.043 967

Kortfristede forpligtelser i alt 38.073 28.384

Forpligtelser i alt 203.544. 206.555

PASSIVER I ALT 2.010.988 1.996.628

1 Anvendt regnskabspraksis
2 Særlige poster

10 Medarbejderforhold
11 Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v.
12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
13 Nærtstående parter
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Egenkapitalopgørelse

t.kr. Aktiekapital
Overkurs ved

emission
Overført
resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2018 10.000 1.766.254 5.824 1.782.078
Overført, jf. resultatdisponering 0 0 7.995 7.995

Egenkapital 1. januar 2019 10.000 1.766.254 13.819 1.790.073
Overførsel 0 -1.766.254 1.766.254 0
Overført, jf. resultatdisponering 0 0 17.371 17.371

Egenkapital 31. december 2019 10.000 0 1.797.444 1.807.444

Aktiekapitalen består af 1.000 aktier a nominelt 10.000 kr. lngen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Gribvand Spildevand A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser fra klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter bidrag fra vandafledning, tilslutningsbidrag m.v. og indregnes i resultatopgø-
relsen i takt med levering/modtagelse, hvis levering til køber har fundet sted inden årets udgang, og
hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Nettoomsætningen reguleres med en eventuel over-/underdækning samt regulering af opkrævningsret-
ten vedrørende udskudt skat.

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb indtægtsrammen, indregnes forskellen i balancen som
en gældsforpligtelse.

Er de hos forbrugerne opkrævede beløb lavere end den økonomiske ramme, indregnes forskellen som en
underdækning, hvis forskellen forventes opkrævet.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion og rensningsydelser i forbindelse med
behandling af spildevand, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og
indirekte omkostninger til hjælpematerialer, vedligehold samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder kundeadmi-
nistration og information, nedskrivninger af tilgodehavender, administrativt it, revision, kontorhold, af-
skrivninger vedrørende aktiver, der benyttes til administration m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og –omkostninger, herunder renteind-
tægter og –omkostninger vedrørende tilgodehavender hos/gæld til tilknyttede virksomheder samt tillæg
og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen national sambeskatning af Gribvand A/S-koncer-
nens virksomheder. Virksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsoli-
deringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. Gribvand
A/S er administrationsselskab for koncernen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambe-
skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virk-
somheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet an-
vende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat – herunder som følge af æn-
dring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balance

Materielle aktiver

Materielle anlægsaktiver anskaffet før 1. januar 2010 er målt til standardpriser med fradrag af akkumu-
lerede afskrivninger baseret på standardlevetider. Standardpriser og standardlevetider er udmeldt af
forsyningssekretariatet i forbindelse med opgørelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance.

Materielle aktiver anskaffet 1. januar 2010 eller senere måles ved første indregning til kostpris.

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar må-
les efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og re-
duceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffel-
sestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører
afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret-
tet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte
omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af akti-
vernes forventede brugstider:
Bygninger 75 år
Produktionsanlæg og maskiner 10-50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år
Distributionsanlæg 50-75 år
Fællesfunktionsanlæg 20-30 år

Der foretages ikke afskrivninger på grunde.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af langfristede aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle aktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse,
ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

Det er alene indikationer på værdiforringelse, der relaterer sig til begivenheder indtrådt efter aktivernes
anskaffelse, som udløser nedskrivningstest.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der forelig-
ger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning
på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt ni-
veau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres
primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisiko-
styringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske
tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nu-
tidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikker-
hedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller
portefølje.

Reguleringsmæssig underdækning

Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb er mindre end omkostningerne ved vandforsyningsaktivi-
teterne, indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende i det omfang underdækningen forventes
opkrævet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte
acontoskatter.

Udskudt skat måles af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af ak-
tiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative be-
skatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis af-
vikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-
ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventu-
elle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. Ændring i udskudt skat, som
følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virk-
somheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret
kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Reguleringsmæssig overdækning

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb indtægtsrammen for vandforsyningsaktiviteterne, ind-
regnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser består af modtagne betalinger vedrørende indtæg-
ter i de efterfølgende regnskabsår.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

2 Særlige poster

Særlige poster vedrører i 2018 tilbageførsel af den udskudte skat som i 2017 blev indregnet i årsregn-
skabet som følge af skattesagen i vandsektoren. Den 8. november 2018 blev skattesagen afgjort i Høje-
steret til vandsektorens fordel, hvorfor den udskudte skat blev tilbageført i 2018.

Særlige poster

t.kr. 2019 2018

Indtægter
Indregning og tilbageførsel af opkrævningsret vedrørende udskudt skat 0 -225.290
Regulering vedrørende tidligere betalt selskabsskat 0 2.144
Tilgodehavende renter, SKAT 0 1.033

0 --222.113

Omkostninger
Indregning og tilbageførsel af udskudt skat vedrørende anlægsaktiver 0 225.290

0 225.290

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet
Nettoomsætningen 0 -225.290
Finansielle indtægter 0 1.033
Skat af årets resultat 0 2.144
Skattesagen 0 225.290

Resultat af særlige poster, netto 0 3.177

3 Nettoomsætning
Indtægter fra variable bidrag 84.369 85.858
Indtægter fra faste bidrag 15.443 14.892
Indtægter fra tilslutningsbidrag 887 1.991
Indtægter fra kommunalt vejbidrag 391 795
Indtægter fra andre ydelser 1.947 3.197
Regulering af opkrævningsret vedrørende udskudt skat 0 -225.290
Regulering af over-/underdækning 5.510 5.525

108.547 -113.032

4 Finansielle indtægter
Renteindtægter, skattetillæg 173 1.033
Øvrige renteindtægter 1 53

174 1.086

5 Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til KommuneKredit 5.378 5.602
Garantiprovision til Gribskov Kommune 898 933
Andre finansielle omkostninger 94 48

6.370 6.583
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

t.kr. 2019 2018

6 Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0 0
Årets regulering af udskudt skat 0 4.430
Skattesagen 0 -229.720
Regulering af skat tidligere år 41 -2.144

41 -227.434

7 Materielle aktiver

t.kr.
Grunde og
bygninger

Produktions-
anlæg og
maskiner

Andre
anlæg,
drifts-

materiel og
inventar

Materielle
anlægs-
aktiver

under
udførelse I alt

Kostpris 1. januar 2019 61.021 2.320.822 7.290 68.989 2.458.122
Tilgang 0 4.763 0 72.682 77.445
Afgang -291 0 0 0 -291
Overførsel 0 64.679 217 -64.896 0

Kostpris 31. december 2019 60.730 2.390.264 7.507 76.775 2.535.276

Ned- og afskrivninger 1. januar 2019 -5.307 -505.043 -6.216 0 -516.566
Årets afskrivninger -394 -55.512 -354 0 -56.260

Ned- og afskrivninger 31. december
2019 -5.701 -560.555 -6.570 0 -572.826

Regnskabsmæssig værdi 31. decem-
ber 2019 55.029 1.829.709 937 76.775 1.962.450

t.kr. 2019 2018

Af- og nedskrivninger af materielle aktiver indregnes under følgende po-
ster:

Produktionsomkostninger 56.260 55.458

56.260 55.458

8 Gæld til kreditinstitutter

t.kr.
Gæld i alt

31/12 2019
Afdrag

næste år
Langfristet

andel
Restgæld
efter 5 år

Gæld til kreditinstitutter 172.638 7.167 165.471 135.593

172.638 7.167 165.471 135.593
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Noter

9 Reguleringsmæssig over-/underdækning inkl. tømningsordning

t.kr. 2019 2018

Over- eller underdækning 1. januar 11.071 16.595
Årets ændring i over- eller underdækning -5.510 -5.524

Over- eller underdækning 31. december 5.561 11.071

Heraf indregnet under langfristede forpligtelser 0 5.523
Heraf indregnet under kortfristede forpligtelser 5.561 5.548

Over- eller underdækning 31. december 5.561 11.071

Overdækningen vedrørende tømningsordningen udgør 46 t.kr. (2018; 34 t.kr.).

10 Medarbejderforhold

Der er ingen ansatte i Gribvand Spildevand A/S. Administrationen varetages af Gribvand A/S.

11 Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v.

Andre eventualforpligtelser

Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i Gribvand A/S-koncernen. Som helejet datter-
selskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for dan-
ske selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede selskabers samlede kendte
nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter fremgår af årsregnskabet pr. 31. december 2019 for Grib-
vand A/S. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomsten vil kunne medføre, at selska-
bets hæftelse udgør et større beløb.

Eventualaktiver

Selskabet har pr. 31. december 2019 skattemæssige merværdier på 10.135 t.kr. Den nominelle værdi
heraf udgør 22 %, i alt 2.230 t.kr. Det udskudte skatteaktiv er ikke indregnet i balancen som følge af
usikkerheden om mulighed for anvendelse af aktivet.

Selskabet har pr. 31. december 2019 akkumulerede underdækninger på i alt 9.057 t.kr., der ikke er ind-
regnet i balancen. Underdækningen er ikke indregnet i balancen, da selskabet ikke har planlagt at ud-
nytte retten til at opkræve denne del af underdækningen hos forbrugerne.

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen aktiver, der er stillet til sikkerhed over for tredjepart.



Gribvand Spildevand A/S
Årsrapport 2019

22

Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

13 Nærtstående parter

Gribvand Spildevand A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Gribvand A/S, Holtvej 18 C, 3230 Græsted (moderselskab) og

Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge (hovedaktionær).

Selskabets transaktioner med nærtstående parter

Salg af vandafledning til Gribskov Kommune samt køb af administrative ydelser hos Gribvand A/S er sket
på markedsvilkår.

Herudover har der i årets løb ikke været gennemført transaktioner med nærtstående parter.

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernregnskabet for moderselskabet Gribvand A/S.


	Ledelsespåtegning
	Den uafhængige revisors revisionspåtegning
	Til kapitalejerne i Gribvand Spildevand A/S
	Konklusion
	Grundlag for konklusion
	Uafhængighed

	Ledelsens ansvar for årsregnskabet
	Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet


	Den uafhængige revisors revisionspåtegning
	Udtalelse om ledelsesberetningen

	Den uafhængige revisors revisionspåtegning
	Ledelsesberetning
	Virksomhedens væsentligste aktiviteter
	Usædvanlige forhold vedrørende årsrapporten for 2019
	Usikkerhed ved indregning eller måling


	Ledelsesberetning
	Status for selskabets strategi for effektivisering
	Status på vandsektorens skattemæssige udfordringer


	Ledelsesberetning
	Anlægsinvesteringerne
	Driften


	Ledelsesberetning
	Planlægning og registreringer
	Tilgodehavende hos kunderne
	Nordkøb A/S
	Valutarisici
	Renterisici
	Den forventede udvikling


	Ledelsesberetning
	Begivenheder efter balancedagen

	Årsregnskab 1. januar – 31. december
	Resultatopgørelse

	Årsregnskab 1. januar – 31. december
	Balance

	Årsregnskab 1. januar – 31. december
	Balance

	Årsregnskab 1. januar – 31. december
	Egenkapitalopgørelse

	Årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter
	Nettoomsætning
	Produktionsomkostninger
	Administrationsomkostninger
	Finansielle indtægter og omkostninger


	Årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter
	Skat af årets resultat
	Materielle aktiver


	Årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter
	Værdiforringelse af langfristede aktiver
	Tilgodehavender
	Reguleringsmæssig underdækning

	Periodeafgrænsningsposter


	Årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter
	Selskabsskat og udskudt skat
	Gældsforpligtelser
	Reguleringsmæssig overdækning

	Periodeafgrænsningsposter


	Årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter

	Årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter

	Årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter
	Andre eventualforpligtelser
	Eventualaktiver



	Årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter
	Bestemmende indflydelse
	Selskabets transaktioner med nærtstående parter
	Koncernregnskab



