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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2021 31.12.2021 for Ikast-Brande Spildevand A/S.
Årsrapporten aﬂægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ikast, den 26.04.2022
Direktion

Kenneth Jensen
direktør
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og
ﬁnansielle stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021.
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Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Ikast-Brande Spildevand A/S
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ikast-Brande Spildevand A/S for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021, der
omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og ﬁnansielle
stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2021
- 31.12.2021 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”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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. Fejlinformation 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 brugerne træﬀer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
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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.

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 konklusioner 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 blandt andet 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 herudover 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
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årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
Kolding, den 26.04.2022

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

MNE-nr. mne28663
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Ledelsesberetning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets virksomhed omfatter transport og rensning af spildevand, tømning af private spildevandstanke,
sideordnede aktiviteter, samt information og service til kunderne.
Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling og dermed også ”forureneren-betaler-princippet” efter
ensartede retningslinjer i form af tilslutningsbidrag, fast bidrag, vejbidrag, vandaﬂedningsbidrag og særbidrag
samt et bidrag for tømning af private spildevandstanke.

Selskabets økonomi er reguleret af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Forsyningssekretariatet fastsætter en økonomisk ramme for selskabets indtægter.
Selskabet håndterer spildevand og regnvand i Ikast-Brande Kommune. Spildevandsoplandet er på ca. 2800 ha
med ca. 41.500 indbyggere og en række industriområder.
Beskrivelse af væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Særlige bemærkninger til året 2021
Pandemien Covid-19 har på mange måder haft stor indﬂydelse på samfundet i 2021, således også på IkastBrande Spildevands organisation og aktiviteter. Det vurderes dog ikke at have haft væsentlig indﬂydelse på
hverken mængden af aktiviteter eller økonomien.
Årets resultat
Årets regnskabsmæssige resultat efter skat blev et overskud på 13.876 t.kr.
Udviklingen har været som forventet i seneste årsrapport.
Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Kapitalberedskab
Ikast-Brande Spildevand A/S er velkonsolideret. Soliditetsgraden udgør 92 % svarende til en egenkapital pr.
31.12.2021 på 885 mio. kr. Selskabet er således ikke påvirket af særlige ﬁnansielle risici.
Investeringer
Selskabet har i 2021 gennemført anlægsinvesteringer for 41,6 mio. kr.
I 2020 startedes et separerings- og saneringsprojekt op i Isenvad omkring Hanningvej. Projektet har, udover
separering og fornyelse af kloakledningsnettet, til hensigt at nedbringe den samlede mængde uvedkommende
vand fra Isenvad til det øvrige spildevandssystem. Dette er særligt hensigtsmæssigt, da der i perioder registreres
kloakoverløb og væsentlig indsivning af drænvand fra netop dette område. Projektet forventes at løbe frem til
2025.
Et større separerings- og saneringsprojekt i Ikast Nord er startet op i 2016. I 2021 blev områderne ved Jens
Holdgaards Vej/Grønnegade/Frejasgade, i et koordineret fælles graveprojekt med Ikast-Brande Kommune og
øvrige ledningsejere færdiggjort. Projektet fortsætter i 2022 omkring Claudisvej/Toftevænget mv.

Penneo dokumentnøgle: 3EUGY-8HLYJ-0OODT-XMXEZ-2N032-G6EN6

I henhold til betalingsregler for spildevandsanlæg skal indtægterne ﬁnansiere de årlige drifts- og
administrationsomkostninger, ﬁnansielle poster og investeringer.

Ikast-Brande Spildevand A/S | Ledelsesberetning

9

Ligeledes er saneringsprojekterne omkring Mylius-Erichsensvej/Ejstrupholmvej i Brande i fuld gang. Disse
projekter foregår i samarbejde med Brande Fjernvarme samt Ikast-Brande Kommune, og vil forløbe over de
næste år. Herved separatkloakeres 33 hektar, som er med til at mindske regnvandstilledning til Brande
Renseanlæg og nedbringe overløb til Goldbækken samt Sædbækken. I 2021 færdiggjordes Mylius-Erichsensvej
og Poppelvej samt N.I. Fjords Allé. I 2022 fortsætter arbejderne omkring Ejstrupholmvej og Elme Allé mv.
I 2021 fortsatte investeringer i byggemodninger på et relativt højt niveau, grundet udviklingen i kommunen. Her
kan nævnes byggemodningerne Arslevvej, Bording (kommunal byggemodning til boligformål) og Svaneparken,
Ikast (Privat udstykning). Endvidere påbegyndtes byggemodning af Kragelundvej, Engesvang (kommunal
byggemodning til boligformål). Desuden er en del tidligere erhvervsgrunde i både Ikast og Brande udviklet til

Over en 5-årig periode fra 2016-2021 er det planlagt, at alle selskabets pumpestationer bliver CE mærket,
hvilket medfører en samlet investering på ca. 10 mio. kr. Dette projekt er nu stort set færdiggjort, og der vil i de
kommende år fokuseres på CE mærkning af renseanlæggene. Derudover er der i 2021 etableret brovægt ved
Ikast Renseanlæg, så der blandt andet kan laves en massebalance på stof/slam ind/ud på renseanlæggene.
Ligeledes er der etableret nye forbehandlingsanlæg på Brande og Ikast Renseanlæg.
Udviklingsaktiviteter
Struktur- og strategianalysen, Ikast-Brande Spildevand A/S ﬁk udført i 2015, danner det primære grundlag for
de tiltag og aktiviteter, selskabet planlægger for de kommende år.
I analysen er Ikast Nord udpeget som primært indsatsområde med baggrund i ledningstilstand, miljøproblemer
ift. Storå og kapacitetsproblemer. Dette har medført planlægning og opstart af ﬂere projekter i Ikast Nord i 2016
og frem. I 2022 forventes det at kunne omkoble hele området i Ikast centrum, som der har været arbejdet på
siden 2016, ved knudepunkterne i Stensbjerg Allé. Dvs. at første delmål i strategien er nået i bestræbelsen på, at
få isoleret regnvand og uvedkommende vand, til en separat ringkanal på Ikast Renseanlæg og realisere den
driftsbesparelse, der ligger heri.
I 2019 begyndtes et nyt strategiarbejde med henblik på en ny renseanlægsstruktur, der fremover vil inﬂuere på
udviklingsaktiviteterne. Dette arbejde er nu færdigt, og strukturanalysen peger på, at der skal opføres et nyt
renseanlæg udenfor Brande som erstatning for det nuværende renseanlæg i Brande og Nr. Snede. Ikast
Renseanlæg skal bibeholdes på nuværende matrikel og totalrenoveres. De nærmere detaljer om økonomi og
tidsplaner i forhold til de nævnte investeringer blev vedtaget i 2021 og der arbejdes videre med placering og
etablering af et nyt renseanlæg ved Brande i 2022.
Ikast-Brande Kommunes klimatilpasningsplan peger på nogle problemområder i Ikast-Nord, som med fordel
kan løses i et samarbejde imellem Ikast-Brande Spildevand A/S og Ikast-Brande Kommune – eksempelvis
afvanding af Stensbjerg Allé under ekstremregn til eksisterende overløbsbassin ved Stadion Allé. I de kommende
4-5 år bliver der arbejdet med en række anlægstekniske løsninger, der vil tage hånd om disse problematikker.
Heri indgår projekterne ved Stensbjerg Alle i 2020, der er nøglepunkter i vandhåndteringen for Ikast centrum.
Den optimale løsningsmodel er ikke en total-separering, som fastlagt i Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan,
da det vil betyde meget store anlægsudgifter i bycenter-områder, samt opgravning af større ledningsanlæg med
en betragtelig restlevetid. Samtidig vil en total separering betyde, at der bl.a. udledes ﬂere miljøfremmede stoﬀer
fra overﬂadevandet i by-centrale områder til recipient, hvor det i stedet er mere formålstjenligt at rense dette
overﬂadevand gennem renseanlæggene.
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I stedet arbejdes der med kombinationsløsninger – delområder, der hensigtsmæssigt kan separeres, og andre
områder, hvor regnvand bliver tilbageholdt på overﬂaden og i bassiner, indtil det eksisterende system har den
nødvendige kapacitet.

Konkret arbejdes der med følgende projektideer:
•
Udbygning af kapacitet på Brande Renseanlæg og reduktion af regnvand til renseanlæg ved yderligere
separatkloakering med bl.a. det formål, at kunne håndtere stigende spildevandsmængder i Brande.
•
I forbindelse med byggemodninger og fornyelsesprojekter genereres der i stigende omfang overskudsjord,
som pga. transport og deponeringskrav skaber nogle miljø- og ressourcemæssige udfordringer. Som en
mulig løsning på denne udfordring, arbejdes der med løsninger til, at kalk-stabilisere den lerholdige del af
jorden, hvilket udgør hovedparten. Denne jord kan efterfølgende genindbygges lokalt, med
ressourcebesparelser og mindre miljøbelastninger til følge. Princippet er brugt med succes ifm.
byggemodningerne Egelyst og Birkelyst, Ikast. Herudover ses der på muligheder for at etablere bynære
jorddepot-områder, der kan afsluttes rekreativt med fokus på natur, biodiversitet og ”leg” (ex kælkebakker
og MTB-tracks).
•
For oplandet til Brande Renseanlæg, deltager selskabet i et Erhvervspostdoc-projekt, med støtte fra
innovationsfonden, der skal kortlægge styringspotentialet og -muligheder i kloaksystemet – Det vil sige,
tilbageholde og styre spildevandet til de punkter i systemet, der har ”overskudskapacitet” under regn.
Herved kan der potentielt, sikres en mere optimal tilledning til det kapacitets-pressede renseanlæg og
overløb til recipienterne kan minimeres yderligere.
I forhold til klimaproblematikker kan det nævnes, at terrænnært grundvand udgør en større udfordring i
forhold til mængden af uvedkommende vand i ledningsnettet og på renseanlæggene. Uvedkommende vand
udgøres primært af terrænnært grundvand. Hvert år udføres der analyser af indsivende grundvand for at
lokalisere særlige udfordrede ledningsstrækninger. Disse analyser danner efterfølgende grundlag, for
prioritering af indsatser for at minimere mængden af uvedkommende vand i ledningssystemerne.
Målsætning
Det er målsætningen
•
at forbrugerne oplever forsyningssikkerhed, god service og god vejledning.
•
at regnvand og spildevand håndteres og behandles på en stabil, eﬀektiv og miljømæssig forsvarlig måde.
•
at sikre og forbedre værdien af hele infrastrukturen af renseanlæg, pumpestationer, bassiner og
ledningsanlæg
•
at Ikast-Brande Spildevand er blandt de mest kosteﬀektive vandselskaber.
Der er meget fokus på samarbejdet med borgere og virksomheder, sådan at Ikast-Brande Spildevand opleves
som en aktiv medspiller i kommunens fremtidige udvikling.
Stabile og konkurrencedygtige priser for levering af spildevandsydelser med en høj kvalitet og en aktiv
deltagelse i sikringen af en ren natur vil være vigtige bidrag for at sikre, at kommunen fortsat er et attraktivt
område.
Gennem investeringer i aﬂøbssystemet sker håndteringen af regnvand og spildevand uden oversvømmelser og
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med et minimum af overløb til vandløbene, der medvirker til at sikre et rent vandmiljø med god økologisk
tilstand.
Ved en langsigtet investeringsstrategi tilstræbes det at have renseanlæg og et kloaksystem, der så vidt muligt
er uafhængige af klimaforandringer og andre ydre påvirkninger.
Samtidig vælges der robuste og eﬀektive løsninger, som er med til at sikre den bedst mulige samlede økonomi.
Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling
Selskabet har indregnet tilgodehavende selskabsskat vedrørende årene 2010-2015 på i alt 9.675 t.kr. Beløbet
forventes udbetalt af SKAT i 2022. Efter Forsyningssekretariatets retningslinjer vil det udbetalte beløb blive
modregnet i efterfølgende økonomiske rammer over en 6-årig periode. Det er vurderet, at denne modregning vil
begrænse selskabets opkrævningsmuligheder i den 6-årige periode så meget, at det vil påvirke

Forventet udvikling
I 2017 indførtes den nuværende regulering af vandsektoren med eﬀektiviseringskrav mod totaløkonomien.
Lovgivningen der ligger til grund for denne regulering er varslet ændret fra 2024, og der er derfor særligt fokus
på, hvad det vil betyde for økonomien og aktiviteterne i selskabet.
Ikast-Brande Spildevand ønsker at være blandt de mest eﬀektive selskaber. Derfor udføres der løbende
økonomiske analyser af selskabet med henblik på at fastsætte en strategi, der sikrer dette ambitionsniveau.
I forhold til de langsigtede investeringer, herunder særligt investeringer i nye renseanlæg (i perioden 2025-2040),
og ﬁnansieringen af disse, kræves et ændret fokus efter den nye lovgivning. Bestyrelsen har i dette henseende
vedtaget en beslutningstidslinje for valg af renseanlægsstrategi frem mod reinvesteringerne i et eller ﬂere
renseanlæg i den angivne periode. I 2021 blev strukturanalysen færdiggjort med anbefalinger til den fremtidige
renseanlægsstruktur. I 2022 skal denne danne beslutningsgrundlag for den fremtidige renseanlægsstruktur og
placering af nyt renseanlæg i Brande.
Videnressourcer
Medarbejderne er en vigtig intern ressource, og for at sikre en attraktiv arbejdsplads er der fokus på
medarbejdernes forventninger til trivsel og udvikling med medansvar og medindﬂydelse. Det er væsentligt for
Ikast-Brande Spildevand A/S at fastholde og tiltrække dygtige og engagerede medarbejdere, idet personlige- og
faglige kompetencer er nøgleord i selskabets fortsatte udvikling. Der tilstræbes til stadighed, at have 1-2 lærlinge
under uddannelse i selskabet.
Miljømæssige forhold
Der er ikke sket hændelser i perioden, som har givet påvirkninger på det eksterne miljø af ekstraordinær
karakter.
Spildevandet bortledes og renses, således at miljømyndighedens krav overholdes, der arbejdes målrettet på at
imødekomme de forhold, der giver risiko for kravoverskridelser.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke indtruﬀet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning.
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Note

2021
t.kr.

2020
t.kr.

1

67.427

63.138

(48.040)

(47.070)

19.387

16.068

(5.058)

(5.069)

2.011

1.700

Andre driftsomkostninger

(1.870)

(1.566)

Driftsresultat

14.470

11.133

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

2

Andre driftsindtægter

Andre ﬁnansielle indtægter

4

253

279

Andre ﬁnansielle omkostninger

5

(1.322)

(707)

13.401

10.705

475

500

13.876

11.205

Overført resultat

13.876

11.205

Resultatdisponering

13.876

11.205

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

6

Forslag til resultatdisponering
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Balance pr. 31.12.2021
Note

2021
t.kr.

2020
t.kr.

Færdiggjorte udviklingsprojekter

8

236

295

Immaterielle aktiver

7

236

295

23.854

24.420

866.655

860.185

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

8.764

7.498

Materielle aktiver under udførelse

8.978

3.584

908.251

895.687

908.487

895.982

Råvarer og hjælpematerialer

814

537

Varebeholdninger

814

537

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2.235

3.647

Andre tilgodehavender

2.444

1.352

Tilgodehavende skat

9.675

9.200

42

2.705

276

627

Tilgodehavender

14.672

17.531

Andre værdipapirer og kapitalandele

34.587

35.374

Værdipapirer og kapitalandele

34.587

35.374

1.602

2.442

51.675

55.884

960.162

951.866

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner

Materielle aktiver
Anlægsaktiver

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver

9
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2021
t.kr.

2020
t.kr.

Virksomhedskapital

10.100

10.100

Reserve for dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter

(1.022)

(1.507)

Overført overskud eller underskud

876.297

862.421

Egenkapital

885.375

871.014

Andre hensatte forpligtelser

2.475

2.375

Hensatte forpligtelser

2.475

2.375

Gæld til realkreditinstitutter

27.400

29.160

Reguleringsmæssige overdækninger

10.615

9.200

Note

Anden gæld

10

1.022

1.507

Langfristede gældsforpligtelser

11

39.037

39.867

Kortfristet del af langfristede forpligtelser

11

1.760

1.760

20.791

23.652

6.137

7.227

4.587

5.971

Kortfristede gældsforpligtelser

33.275

38.610

Gældsforpligtelser

72.312

78.477

960.162

951.866

Bankgæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

12

Passiver
Af- og nedskrivninger

3

Dagsværdioplysninger

14

Eventualaktiver

15

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

16

Nærtstående parter med bestemmende indﬂydelse

17
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Egenkapitalopgørelse for 2021
Reserve for

Virksomhedskapital
t.kr.
Egenkapital primo

Overført

sikrings- overskud eller
underskud
instrumenter
t.kr.
t.kr.

I alt
t.kr.

10.100

(1.507)

862.421

871.014

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter

0

485

0

485

Årets resultat

0

0

13.876

13.876

10.100

(1.022)

876.297

885.375

Egenkapital ultimo
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2021
t.kr.

2020
t.kr.

Driftsresultat

14.470

11.133

Af- og nedskrivninger

28.833

28.332

100

0

1.415

9.200

584

766

0

(96)

45.402

49.335

Modtagne ﬁnansielle indtægter

253

230

Betalte ﬁnansielle omkostninger

(652)

(707)

45.003

48.858

(41.578)

(44.226)

240

470

(41.338)

(43.756)

3.665

5.102

(1.760)

(3.096)

116

(2.977)

0

3.407

Afdrag på lån på kassekredit

(2.861)

0

Pengestrømme vedrørende ﬁnansiering

(4.505)

(2.666)

Ændring i likvider

(840)

2.436

Likvider primo

2.442

6

Likvider ultimo

1.602

2.442

Likvide beholdninger

1.602

2.442

Likvider ultimo

1.602

2.442

Note

Andre hensatte forpligtelser
Regulering af over- og underdækning
Ændringer i arbejdskapital
Øvrige reguleringer
Pengestrømme vedrørende primær drift

Pengestrømme vedrørende drift
Køb mv. af materielle aktiver
Salg af materielle aktiver
Pengestrømme vedrørende investeringer
Frie pengestrømme frembragt fra drift og investering før
ﬁnansiering
Afdrag på lån mv.
Andre værdipapirer og kapitalandele
Optagelse af lån på kassekedit

13

Likvider ultimo sammensætter sig af:

Penneo dokumentnøgle: 3EUGY-8HLYJ-0OODT-XMXEZ-2N032-G6EN6

Pengestrømsopgørelse for 2021

Ikast-Brande Spildevand A/S | Noter

17

Noter
1 Nettoomsætning
I nettoomsætningen er modregnet regulering af tidsmæssige forskelle på 9.200 t.kr. i 2020 vedrørende
regulering af opkrævningsret knyttet til tilgodehavende selskabsskat fra tidligere år. Der bør tages højde herfor
ved sammenligning med 2020.
2 Administrationsomkostninger
Personaleomkostninger er fordelt på henholdsvis administrationsomkostninger, produktionsomkostninger og
materielle anlægsaktiver. Gennemsnitligt antal ansatte udgør 27 i 2021.

2021

2020

t.kr.

t.kr.

25.431

25.021

3.402

3.311

28.833

28.332

2021

2020

t.kr.

t.kr.

Renteindtægter i øvrigt

23

34

Dagsværdireguleringer

0

49

230

196

253

279

2021
t.kr.

2020
t.kr.

Renteomkostninger i øvrigt

652

707

Dagsværdireguleringer

670

0

1.322

707

2021

2020

t.kr.

t.kr.

(475)

(500)

(475)

(500)

Afskrivninger på materielle aktiver
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle aktiver

4 Andre ﬁnansielle indtægter

Øvrige ﬁnansielle indtægter

5 Andre ﬁnansielle omkostninger

6 Skat af årets resultat

Regulering vedrørende tidligere år
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7 Immaterielle aktiver
Færdiggjorte
udviklingsprojekter
t.kr.
Kostpris primo

1.676

Kostpris ultimo

1.676

Af- og nedskrivninger primo

(1.381)

Årets afskrivninger

(59)

Af- og nedskrivninger ultimo

(1.440)

Regnskabsmæssig værdi ultimo

236

9 Materielle aktiver
Materielle
Grunde

Produktions- Andre anlæg,
anlæg og driftsmateriel

aktiver
under

og bygninger
t.kr.

maskiner
t.kr.

og inventar
t.kr.

32.053

1.519.574

13.880

3.584

120

33.552

2.513

(36.184)

Tilgange

0

0

0

41.578

Afgange

0

(7.907)

(1.040)

0

Kostpris ultimo

32.173

1.545.219

15.353

8.978

Af- og nedskrivninger primo

(7.633)

(659.389)

(6.382)

0

(686)

(23.639)

(1.047)

0

0

4.464

840

0

Af- og nedskrivninger ultimo

(8.319)

(678.564)

(6.589)

0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

23.854

866.655

8.764

8.978

2021

2020

t.kr.

t.kr.

Kostpris primo
Overførsler

Årets afskrivninger
Tilbageførsel ved afgange

udførelse
t.kr.

10 Anden gæld (langfristet)

Aﬂedte ﬁnansielle instrumenter

1.022

1.507

1.022

1.507

Selskabet har indgået renteswap til sikring af renten på et lån hos realkreditinstitut. Renteswappen dækker
lånets løbetid frem til 2038 og bytter en rente på -0,28 % med en fast rente på 2,29 %. Hovedstolen udgør 10.000
t.kr. og restgælden udgør 6.600 t.kr. Swappen anses for eﬀektiv sikring og markedsværdien reguleres derfor
direkte på selskabets egenkapital.
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8 Udviklingsprojekter
Omfatter omkostninger til oversvømmelseskort og forundersøgelse til CE-mærkning.
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11 Langfristede forpligtelser
Forfald inden

Forfald inden

Forfald

for 12
måneder

for 12
måneder

efter 12
måneder

Restgæld
efter 5 år

2021
t.kr.

2020
t.kr.

2021
t.kr.

2021
t.kr.

1.760

1.760

27.400

20.360

Reguleringsmæssige overdækninger

0

0

10.615

0

Anden gæld

0

0

1.022

0

1.760

1.760

39.037

20.360

2021

2020

t.kr.

t.kr.

409

1.104

Feriepengeforpligtelser

1.250

2.782

Anden gæld i øvrigt

2.928

2.085

4.587

5.971

2021
t.kr.

2020
t.kr.

Ændring i varebeholdninger

(277)

(84)

Ændring i tilgodehavender

3.334

(2.139)

(2.473)

2.989

584

766

Gæld til realkreditinstitutter

Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.

13 Ændring i arbejdskapital

Ændring i leverandørgæld mv.

14 Dagsværdioplysninger
Aﬂedte

Dagsværdi ultimo
Urealiserede dagsværdireguleringer indregnet i resultatopgørelsen
Urealiserede dagsværdireguleringer

Obligationer

ﬁnansielle
instrumenter

t.kr.

t.kr.

34.587

1.022

671

0

0

485

indregnet i dagsværdireserven under egenkapitalen
15 Eventualaktiver
Selskabet råder over tilstrækkelige skattemæssige afskrivningsgrundlag til ikke at skulle betale selskabsskat i en
længere årrække. Der er ikke indregnet et skatteaktiv, da det vurderes, at skøn for udnyttelse af aktivet er
behæftet med væsentlig usikkerhed.
16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Værdipapirer for i alt 20.775 t.kr. er stillet til sikkerhed for bankgæld.
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12 Anden gæld (kortfristet)
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17 Nærtstående parter med bestemmende indﬂydelse
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Ikast-Brande kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast, ejer alle aktier i selskabet og har dermed bestemmende
indﬂydelse.
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Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsrapporten er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med
tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.
Ændringer i anvendt regnskabspraksis
I overensstemmelse med en fortolkning fra Erhvervsstyrelsen klassiﬁceres træk på selskabets kassekredit i
pengestrømsopgørelse som pengestrømme fra ﬁnansieringsaktiviteter, hvor trækket på kassekreditten tidligere
blev klassiﬁceret som likvider i pengestrømsopgørelsen. Ændringen medfører en negativ eﬀekt på
pengestrømme fra ﬁnansieringsaktiviteter på 2.861 t.kr. i 2021 (positiv på 3.407 t.kr. for 2020) og en stigning i

Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.
Bortset fra ovennævnte er årsrapporten aﬂagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg og distribution af spildevand indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har
fundet sted. Der reguleres for årets over-/underdækning, hvis denne indregnes i balancen.
Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms og afgifter.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt for at opnå regnskabsårets nettoomsætning. I
produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til til rensning af spildevand, drift og
vedligehold af renseanlæg, bassiner mv., afskrivninger, lokaleomkostninger mv.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder
løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger og nedskrivninger af
tilgodehavender.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens
hovedaktivitet.
Andre ﬁnansielle indtægter
Andre ﬁnansielle indtægter består af modtagne renter fra bankindestående og debitorer. Derudover indgår
kursreguleringer og renter af værdipapirer.
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likvide beholdninger på 20.791 t.kr. pr. 31.12.2021 (23.652 t.kr. pr. 31.12.2020).
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Andre ﬁnansielle omkostninger
Andre ﬁnansielle omkostninger består af renteomkostninger på gæld til kreditinstitutter og bankgæld samt
øvrige ﬁnansielle omkostninger og kursregulering af værdipapirer.
Skat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer
direkte på egenkapitalen.
Balancen

Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart deﬁnerede og identiﬁcerbare, hvor den
tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor
det er hensigten at anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle
anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når
omkostningerne afholdes. Ved indregning af udviklingsprojekter som immaterielle anlægsaktiver bindes et beløb
svarende til de afholdte omkostninger på egenkapitalen under reserve for udviklingsomkostninger, der
nedbringes i takt med af- og nedskrivninger på udviklingsprojekterne.
Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og
indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne.
Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på
immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i udviklingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på
det medgåede timeforbrug for det enkelte projekt.
Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid, der fastsættes ud fra en
konkret vurdering af det enkelte udviklingsprojekt. Såfremt brugstiden ikke kan skønnes pålideligt fastsættes den
til 10 år. For udviklingsprojekter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, udgør den maksimale
afskrivningsperiode restløbetiden for de pågældende rettigheder. De anvendte afskrivningsperioder udgør 5-10
år.
Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den
regnskabsmæssige værdi.
Materielle aktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaﬀelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaﬀelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver
omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og
lønninger.
Indirekte omkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på immaterielle
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Immaterielle rettigheder mv.
Immaterielle rettigheder mv. omfatter færdiggjorte udviklingsprojekter med tilknyttede immaterielle rettigheder
og erhvervede immaterielle rettigheder
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og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i fremstillingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på det
medgåede timeforbrug for det enkelte aktiv.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger

20-50 år

Produktionsanlæg og maskiner

20-75 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

3-15 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvis denne er
lavere.
Kostprisen omfatter anskaﬀelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet brugsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Tilgodehavende og skyldig skat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver)
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer,
der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.
Andre hensatte forpligtelser
Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til tømning af slambede.
Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige
for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over et år fra
balancedagen måles til tilbagediskonteret værdi.

Penneo dokumentnøgle: 3EUGY-8HLYJ-0OODT-XMXEZ-2N032-G6EN6

Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer
til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld
til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle
værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en ﬁnansiel omkostning
ved anvendelse af den eﬀektive rentes metode.

Over- og underdækninger
Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og
tilgodehavender med modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb, som
virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster. Udgangspunktet for opgørelsen
er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter i forhold til virksomhedens årlige
indtægtsrammer, som udmeldes af Forsyningssekretariatet.
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og ﬁnansiering samt likviderne ved
årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som
driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb, udvikling,
forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Pengestrømme vedrørende ﬁnansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af
virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån og afdrag på
rentebærende gæld.
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af
kortfristet bankgæld.
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Andre ﬁnansielle forpligtelser
Andre ﬁnansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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