
1800 Tlf: 33 12 65 45
CVR-nr. 29 79 40 30
odense@bdo.dk
www.bdo.dk

BOO Kommunernes Revision
Godkendt revisions aktieselskab
Fælledvej 1
DK-SOOOOdense C

SVENDBORG FORSYNING AIS

ÅRSRAPPORT

2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den

Dirigent

CVR-NR. 33 2S 42 88

mailto:odense@bdo.dk
http://www.bdo.dk


BOO 1

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger " . 2

Koncernoversigt . 3

Påtegninger

Ledelsespåtegning. . 4

Den uafhængige revisors erklæringer . 5-6

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal for koncernen . 7

Ledelsesberetni ng . 8-11

Koncern- og årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis . 12-17

Resultatopgørelse . 18

Balance....•.....•....••........•....•.....••...........•.•.•....•......•••......•................••........ 19-20

Pengestrømsopgørelse . 21

Noter . 22-27

BODStatsautoriseret revIsionsaktIeselskab, en danskejet revlsions- ag rådgIvnIngsvirksomhed,er medlem af BODInternational LImited - et UK-baseret selskab med begrænset
hæftelse - ag en del af det Internatfanale BODnetværK bestående af uafhængIge medlemsflnnaer.



1800
SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Bestyrelse

Direktion

Revisor

Pengeinstitut

2

Svendborg Forsyning A/S
Ryttermarken 21
5700 Svendborg

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

33254288
15. november 2010
Svendborg
1. januar - 31. december

Pia Dam, Formand
Per Nykjær Jensen, Næstformand
Henrik Buchwald
Ove Engstrøm
Hans Jordan Kroman
Gry Tully
Jesper Ullemose

Ole Steensberg Øgelund

BOOKommunernes Revision
Godkendt revisionsaktieselskab
Fælledvej 1
5000 Odense C

Danske Bank - Finanscenter Fyn
Albani Torv 2-3



BOO 3

KONCERNOVERSIGT

I Tilknyttet I Svendborg Forsyning

I Associeret I AIS

I
I

Svendborg Spildevand Svendborg Vand AIS Svendborg Affald AIS Svendborg VE AIS Svendborg
AIS orsynlngsservlce A/5

(100%) (100 %) (100%) (100%) (100%)

.... SamAqua A/S
(24,3%)

Følgende associerede virksomheder indgår ikke i konsolideringen, men indgår til indre værdi
efter equity-metoden:

SamAqua AIS (24,3%)
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LEDELSESpATEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31.
december 2014 for SvendborgForsyningA/S.

Arsrapporten aflægges i overensstemmelsemed årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af
koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af
resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg,den 14. april 2015

Bestyrelse

Hendt:JPer Nykjær Jensen
NæstformandFormand

Q
HansJordan Kroman

Jesper Ullemose
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i Svendborg Forsyning AIS

PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for SvendborgForsyningA/S for regnskabsåret 1.
januar· 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og
noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelsefor koncernen. Koncernregnskabet
og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et
retvisende billede i overensstemmelsemed årsregnskabsloven.Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores
revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelsemed internationale standarder om revision og
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og
årsregnskabeter uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering,
herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol,
der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et
retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne
kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionenhar ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af
koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af
resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1.
[anuar - 31. december 2014 i overensstemmelsemed årsregnskabsloven.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne
baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
koncernregnskabet og årsregnskabet.

Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor
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HOVED-OG NØGLETALFORKONCERNEN

2014 2013 2012 2011 2010
tkr. tkr. tkr. tkr. tkr.

Resu Itatopgørelse
Nettoomsætning .............................. 169.824 183.055 143.949 169.726 34.824
Bruttoresultat (indeholdt produktions-
og distributionsomkostninger) .............. 42.552 55.898 18.856 35.754 7.865
Driftsresultat. , ................................ 32.944 48.631 8.904 23.475 4.994
Finansielle poster, netto ..................... -12.989 -10.992 -12.203 -9.551 -15.979
Årets resultat før skat ....................... 19.954 37.639 -2.485 7.924 -10.969
Årets resultat .................................. 14.966 29.357 -86 5.943 -10.807

Balance
Balancesum, .................................... 1.848.912 1.797.195 1.750.881 1.717.074 1.697.452
Egenkapital .................................... 1.310.488 1.283.191 1.235.754 1.242.448 1.284.133

Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet .......... 54.682 78.577 71.459 9.635 64.165
Pengestrømme fra investeringsaktivitet .. -105.754 -79.404 -48.258 -75.581 -88.188
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet . 28.243 16.158 -1.591 36.823 42.190
Pengestrømme i alt ........................... -22.829 15.331 21.610 -29.123 18.167
Investeringer i materielle anlægsaktiver. 109.399 79.404 49.089 75.581 88.188

Gennemsnitligt antal medarbejdere ....... 73 74 74 74 75

Nøgletal
Bruttomargin ................................... 25,1 30,5 13,1 21,1 22,6

Overskudsgrad ................................. 19,4 26,6 6,2 13,8 14,3

Soliditetsgrad .................................. 70,9 71,4 70,6 72,4 75,7

Nøgletallene følger i al væsentlighed Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Der henvises
til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Svendborg Forsyning A/S' hovedaktivitet er at eje kapitalandele i datterselskaberne Svendborg
Forsyningsservice A/S, Svendborg VE A/S, Svendborg Spildevand A/S, Svendborg Vand A/S og Svendborg
Affald A/S.

Svendborg Forsyning A/S blev stiftet i 2010 som moderselskab for koncernen.

Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Vand A/S er vandselskaber i henhold til vandsektorloven.

Svendborg Spildevand A/S modtager og renser al spildevand på renseanlæg og afleder spildevand og
regnvand i kloakerede områder for Svendborg Kommune.

Svendborg Vand A/S producerer og leverer drikkevand i Svendborg Kommune.

Svendborg Affald A/S administrerer afhentning af affald og drift af genbrugsstationer.

Svendborg VE A/S er stiftet med henblik på at opføre, eje og drive energiproducerende anlæg baseret
på vedvarende energikilder. Svendborg VE A/S har været uden væsentlig aktivitet i 2014.

Svendborg Forsyningsservice A/S fungerer som serviceselskab for koncernens øvrige selskaber og har
koncernens 73 medarbejdere ansat.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat:
Årets resultat udviser et overskud 14.966 tkr.

Pr. 31. december 2014 udgør egenkapitalen 1.310.488 tkr. mod 1.283.191 tkr. i 2013.

Koncernen har i 2014 realiseret følgende resultater:

Resultat af Skat af
Netto- primær Resultat årets Årets

tkr. omsætning drift før skat resultat resultat

Svendborg Forsyning A/S O -89 14.515 -34 14.481
Svendborg Forsyningsservice A/S 45.624 375 -1 -2.469 -2.470
Svendborg Affald A/S 54.349 687 -135 135 O
Svendborg Vand A/S 22.032 5.590 3.555 498 4.051
Svendborg Spildevand A/S 93.443 27.515 16.649 -3.124 13.525
Svendborg VE A/S O -27 -26 6 -20
Elimineringer -45.624 O -14.604 O -14.604

I alt for koncernen 169.824 34.051 19.953 -4.988 14.966

Investeringer:
Koncernen har samlet set foretaget investeringer for 109.399 tkr. i 2014.

Kapitalberedskab:
Koncernen Svendborg Forsyning A/S er velkonsolideret. Soliditetsgraden udgør 70,9 %, svarende til en
egenkapital på 1.310.488 tkr. og en balancesum på 1.848.912 tkr. pr. 31. december 2014.

Bestyrelse og direktion:
I forbindelse med generalforsamling den 13. maj 2014 tiltrådte en ny bestyrelse, heraf tre
byrådsmedlemmer, to forbrugervalgte samt to medarbejderrepræsentanter, hvoraf en er genganger.
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LEDELSESBERETNING

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selska-
bets finansielle stilling.

Særlige risici
Serviceselskabets væsentligste drittsrisiko er knyttet til evnen til at efterkomme den koncerninterne
efterspørgsel fra driftsselskaberne.

For vand- og spildevandsforsyningen består den væsentligste driftsrisika i evnen til at have konstant
fokus på sikker drift, varen skal leveres 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året
kombineret med konstant fokus på effektivisering af de interne processer. Desuden er det væsentligt
for forsyningen hele tiden at være på forkant med den teknologiske udvikling inden for administration,
produktion og distribution af drikkevand samt administration, transport og rensning af spildevand.

Der vurderes ikke at være særlige risici knyttet til koncernens affaldshåndteringsaktivitet.

Finansielle risici:
Selskabet er som følge af sine gældsforpligtelser svagt eksponeret over for ændringer i renteniveauet.
Selskabet er ikke eksponeret over for valuta risici.

Samfundsansvar
Selskabet har indført politikker indeholdende interne retningslinjer, målsætninger og strategier,
hvorefter der målrettet arbejdes med at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og således at miljø og
klimamæssige forhold tænkes ind i selskabets processer.

Selskabet omsætter sine politikker til handling gennem indførelse af ledelsessystemer og
kontrolsystemer som opfølgning på arbejdsprocessen. Selskabet har certificeret sine ledelsessystemer
og foretager løbende en evaluering, der systematisk gennemgår implementeringen af politikkerne .

.Svendborg Forsyningsservice AJS

Det fælles vandsamarbejde:
Svendborg Forsyningsservice AIS ejer 24,3 % af et fælles serviceselskab SamAqua AIS, der leverer
ydelser indenfor IT, indkøb, løn, kommunikation og HR. Selskabet blev i 2012 stiftet sammen med
Vandcenter syd AIS og Middelfart Spildevand AIS og Svendborg Forsyningsservice A/S, ejerkredsen er i
2014 vokset til i alt 11 forsyninger.

Udviklingsaktiviteter:
Selskabet har igangsat en række tværgående udviklingsprojekter, hvoraf større og væsentlige
aktiviteter er oplistet i det nedenstående: Der henvises til Koncernens (SR rapport 2014 for komplet
rapportering.

• Fastholdt certificering efter kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed standarder ved
ekstern auditeririg af DNV-GLcertificering.

• Udviklet fælles indkøbsfunktion i SamAqua AIS og startet implementering af fælles indkøbssystem
RAKAT.

• Implementeret ERP (Entreprise Ressource Planning) system i samarbejde mellem Vandcenter syd A/S
og os i regi af Samaqua AIS. Processen omfatter i første omgang økonomi og resourcesystemer.

• Undersøgt det miljømæssig- og forretningsmæssige potentiale i solcelleanlæg, hvor konkret projekt
forventes implementeret på Egsmade renseanlæg i 2015.

• Videreudviklet undervisningsprojektet således at det i dag omfatter vand, spildevand og affald.
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LEDELSES BERETNING

Svendborg Vand A/S

Udviklingsaktiviteter:
Svendborg Vand AIS har løbende arbejdet med at optimere de administrative og driftsmæssige
processer. En lang række udviklingsaktiviteter er igangsat. De tværgående aktiviteter er beskrevet
ovenfor under serviceselskabet.

Devæsentligste specifikke udviklingsaktiviteter for SvendborgVandAIS er opllstet i det nedenstående:

• Svendborg Vand AIS er fortsat certificeret efter fødevarestandarden ISO22000:2005 og har i 2014
været igennem ekstern audit med få mindre afvigelser.

• I forbindelse med vandets dag den 22. marts 2014, blev der udleveret drikkedunke til
børnehaveklasser. I forbindelse med fødevaremessen "Kulinarisk Sydfyn" den 28. og 29. juni blev en
vandbar opstillet og frisk vand blev uddelt.

• Første tiltag i Masterplan for Fremtidens Vand er igangsat i form af projektering og udbud af
Sørupværket, samt undersøgelseaf mulig resource ved SørupSø.

• Der er renoveret 6.391 m ledning og nyanlagt 505 m ledning, og der er etableret 3 sektioner på
ledningsnettet.

• Der er udskiftet 1.390 vandmålere i henhold til udskiftningsplanen, som vil optimere de løbende
lovpligtige stikprøvekontroller væsentligt.

Svendborg Spildevand A/S

Udviklingsaktiviteter:
SvendborgSpildevand AIS har løbende arbejdet med at optimere de administrative og driftsmæssige
processer. En lang række udviklingsaktiviteter er igangsat. De tværgående aktiviteter er beskrevet
ovenfor under serviceselskabet.

De væsentligste specifikke udviklingsaktiviteter for Svendborg Spildevand AIS er oplistet i det
nedenstående:

• 12014 er der etableret 67 minipumpestationer og kloakeret 15 ejendomme ved gravitation i området
Brudager, Vestre Nørremarksvej og Gravvængevej. Brudager renseanlæger nedlagt.

• Kloaknettet er udvidet med ca. 14 km trykledning. De nye store pumpestationer på Edelsmindevej,
Klienvej og Brudager Bygadeer blevet idriftsat. Pumpestationen på Krovej er blevet renoveret.

• Området Grønningen/Thorseng er blevet byggemodnet, og der er etableret et regnvandsbassinpå ca.
1.000 m>, Ved Tved Kirkevej IÆskelund er 16 parcelhusgrunde byggemodnet, og der er etableret et
regnvandsbassinpå ca. 2.500 m>.

• Regnvandsbassinernepå Højskolevej (8.000 m-) og ved Hammesbrovej (5.900 m-) er blevet udvidet.

• Der er renoveret ca. 5,4 km kloakledninger.

• Analyse for fremtidig struktur for renseanlæggennemført.

• IgangsatLAR(Lokal Afledning af Regnvand)pilot projekt.
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LEDELSESBERETNING

Svendborg Affald A/S

Udviklingsaktiviteter:
Svendborg Affald A/S har løbende arbejdet med at optimere de administrative og driftsmæssige
processer. En lang række udviklingsaktiviteter er igangsat. De tværgående aktiviteter er beskrevet
ovenfor under serviceselskabet.

De væsentligste specifikke udviklingsaktiviteter for Svendborg Affald A/S er oplistet i det
nedenstående:

• Abonnementsordning for virksomheders brug af genbrugsstationerne indført 1. januar 2014. Dermed
kan virksomhederne frit vælge mellem klippekortsordning og abonnementsordning.

• Modernisering af genbrugsstationen i Hesselagerer forsat i 2014 med nyt slidlag på de asfalterede
områder, nye skilte efter samme koncept som Miljøvej, ny kontorpavillon samt udvidelse af
containerkapacitet og antallet af fraktioner.

• Forberedelserne til indgåelse af koncessionsaftale med Virksomhedsporten om sortering af
dåseemballager fra vand og affalds indsamlingsordninger, har pågået i andet halvår af 2014.

Forventninger til fremtiden
Det er ledelsens forventning, at den positive udvikling i koncernen vil fortsætte de kommende
regnskabsårog bidrage til en stabil takstudvikling.

Der består dog en vis usikkerhed både i forhold til effekten af den statslige regulering, som sektoren er
blevet underlagt og udfaldet af den pågåendeafklaring af skatteforholdene.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Arsrapporten for Svendborg Forsyning A/S for 2014 er aflagt i overensstemmelse med den danske års-
regnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed.

Ændring 1anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er ændret fra at produktions- og distributionsomkostninger blev præsenteret
i en samlet regnskabspost i resultatopgørelsen til at produktions- og distributionsomkostninger
præsenteres i særskilte regnskabsposter i resultatopgørelsen i henhold til årsregnskabslovens
skemakrav.

Praksisændringen har ikke haft indvirkning på indeværende år eller sidste års resultat før skat, resultat
efter skat, egenkapital og balancesum.

Bortset fra ovennævnte er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at
afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Hvile-i-sig-selv
Koncernselskaberne er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip. Princippet medfører, at årets over-
eller underdækning, skal tilbagebetales henholdsvis opkræves hos kunderne ved indregning i de
efterfølgende års priser. Arets over- eller underdækning indregnes derfor som en korrektionspost i
nettoomsætningen. Den akkumulerede over- eller underdækning er udtryk for et mellemværende med
selskabernes kunder og indregnes i balancen under gældsforpligtelser eller tilgodehavender.

Ved over- eller underdækning forstås, at de opkrævede betalinger fra kunderne henholdsvis overstiger
eller ikke dækker de i selskaberne afholdte omkostninger.
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ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS

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 indgår i tilgode-
havender henholdsvis forpligtelser.

Ændring 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 eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den
sikrede forpligtelse.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder beting-
elserne for sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller gæld samt på
egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, over-
føres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, fra egenkapitalen og indregnes i kostprisen for
henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller
omkostninger, overføres beløb, som blev indregnet på egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den
periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som
sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende.

Koncernregnskab
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Svendborg Forsyning A/S samt dattervirksomheder,
hvori SvendborgForsyningA/S direkte eller indirekte besidder mere end 50%af stemmerettighederne
eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem
20%og 50%af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes
somassocieredevirksomheder, jf. koncernoversigten.

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af modervirksomhedens og dattervirk-
somhedernes årsregnskaber ved sammenlægning af ensartede regnskabsposter. Ved konsolideringen
foretages fuld eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne
mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner
mellem de konsoliderede virksomheder.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet.
Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til
afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede
virksomheder.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes
dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet.

Positive forskelsbeløb mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne identificerede aktiver og
forpligtelser, inklusiv hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under immaterielle
anlægsaktiver som goodwill og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel
vurdering af den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Negative forskelsbeløb, der modsvarer en
forventet ugunstig udvikling i de pågældendevirksomheder, indregnes i balancen som negativ goodwill
under periodeafgrænsningsposter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at den ugunstige
udvikling realiseres.

Kapitalandele i associerede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virk-
somhedernesværdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksisog med forholdsmæssig eliminering
af urealiserede koncerninterne avancer og tab. I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige
andel af de associerede virksomheders resultat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern
avance og tab.
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RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning
Nettoomsætning, som omfatter afledningsafgifter, faste afgifter, vejbidrag og tilslutningsbidrag i
Svendborg Spildevand A/S, vandafgifter, faste afgifter og tilslutningsbidrag i Svendborg Vand A/S,
affaldsgebyrer i Svendborg Affald A/S samt salg og produktion af ydelser i Svendborg Forsyningsservice
A/S, indregnes i resultatopgørelsen, i takt med levering, 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.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand,
drift og vedligehold af renseanlæg, drift af affaldsordninger og genbrugspladser, indvinding af vand,
personaleomkostninger, afskrivninger, lokaleomkostninger samt omkostninger til miljø og udvikling
m.v.

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til transport af spildevand og
distribution af vand. Under regnskabsposten hører reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, drift af
pumpestationer, ledningsregistrering, personaleomkostninger og afskrivning på distributionsaktiver.
Omkostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til
medarbejdere i administrationen, kundeadministration og information, administrativ lt, revision,
kontorhold, afskrivninger vedrørende aktiver der benyttes til administration, inkassobehandling og tab
på kunder.

Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedernes væsentligste aktiviteter.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder
I selskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomheder og
associerede virksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning
på goodwill.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle om-
kostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forplig-
telser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkost-
ninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat
Arets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-
opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del,
der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat
fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og med
fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i
acontoskatteordningen.
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BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver
Software og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Software afskrives
lineært over aktiyets forventede levetid, dog maksimalt 5 år. Licenser afskrives over aftaleperioden,
dog maksimalt 5 ar.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnederestværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte
produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi herefter:

Brugstid Restværdi

Bygninger .
Tekniske anlæg og maskiner .
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .

30-75 år
8-100 år
4-50 år

0%
0%
0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssigeværdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre drifts-
omkostninger.

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder og associeredevirksomheder måles i moderselskabetsbalance efter
den indre værdis metode.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles i balancen til den for-
holdsmæssigeandel af virksomhedernes regnskabsmæssigeindre værdi opgjort efter moderselskabets
regnskabspraksismed fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg
eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder overføres under
egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den
regnskabsmæssigeværdi overstiger anskaffelsesværdien. Ved køb af dattervirksomheder anvendes
overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor under koncernregnskabet.

Dattervirksomheder og associeredevirksomheder med negativ regnskabsmæssigindre værdi måles til O
kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af
den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige
negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte
forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække
dattervirksomheder og associeredevirksomheders underbalance.
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Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer. reservedele og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger .

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Regulatorisk underdækning
Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb er mindre end omkostningerne ved
vandforsyningsaktiviteterne, behandling af spildevand samt håndtering af affald, indregnes forskellen i
balancen som et tilgodehavende i det omfang underdækningen forventes opkrævet.

Periodeafgrænsningsposter , aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligteIser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver
og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af
fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske
skatteenhed.

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 bortset fra poster, der føres direkte på
egenkapitalen.

Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld, og
for obligationslån svarer til en restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på
låneoptagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Regulatorisk overdækning
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb indtægtsrammen for vandforsyningsaktiviteterne,
behandling af spildevand og håndtering af affald, indregnes forskellen i balancen som en
gældsforpligtelse .
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Periodeafgrænsningsposter, passiver
Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indgår modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømmene for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet
og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og
slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet:
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet:
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immate-
rielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af
selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rentebærende
gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider:
Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 86 er udarbejdelse af pengestrømsopgørelse udeladt for
moderselskabet.

NØGLETAL

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Bruttomargin:
Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning

Overskudsgrad :
Driftsresultat x 100
Nettoomsætning

Soliditetsgrad :
Egenkapital ekskl. minoritetsint., ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo

Nøgletallene følger i al væsentlighed Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Koncernen Moderselskabet
Note 2014 2013 2014 2013

tkr. tkr. tkr. tkr.

NETTOOMSÆTNING .....•••.•.....••••... 169.824 183.055 O O

Produktionsomkostninger .............••• -80.898 -82.030 O O

BRUTTORESULTAT ..••••.........•...••.• 88.926 101.025 O O

Distributionsomkostninger •......•....... -46.374 -45.126 O O
Administrationsomkostninger ••.......•. -8.501 -11.211 -89 -84

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT.......... 34.051 44.688 -89 -84

Andre driftsindtægter .................... 1.199 4.459 O O
Andre driftsomkostninger .......•....•... -2.306 -516 O O

DRIFTSRESULTAT........•••...••...•.•... 32.944 48.631 -89 -84

Resultat af kapitalandele i
tilknyttede og associerede virksom-
heder ......•.....•........•.•...••••..•.•.... -1 O 15.088 29.421
Finansielle indtægter .•...•••.....•.••.... 2 662 2.027 1 O
Finansielle omkostninger ........•.•...••. 3 -13.651 -13.019 O O

RESULTAT FØR SKAT..•••••..•••.......•. 19.954 37.639 15.000 29.337

Skat af årets resultat ..................... 4 -4.988 -8.282 -34 21

ORDINÆRT RESULTAT EFTER SKAT... 14.966 29.357 14.966 29.358

ÅRETS RESULTAT......................... 14.966 29.357 14.966 29.358

KONCERNENSANDEL AF ÅRETS
RESULTAT•..•.••................•........•• 14.966 29.357

FORSLAGTIL RESULTATDISPONERING

Reserve for nettoopskrivning efter
indre værdis metode ....•.•...•..••.••••.. 20.593 O
Overført resultat •..••.•...•............... -5.627 29.358

I ALT ......................................... 14.966 29.358
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BALANCE 31. DECEMBER

Koncernen Moderselskabet
AKTIVER Note 2014 2013 2014 2013

tkr. tkr. tkr. tkr.

Software .................................... 1.156 2.402 O O
Licenser ..................................... 134 211 O O
Immaterielle anlægsaktiver ............ 5 1.290 2.613 O O

Grunde og bygninger, ..................... 96.829 100.366 O O
Tekniske anlæg og maskiner ............ 1.593.190 1.531.543 O O
Andre anlæg, driftsmateriel og inven-
tar, ..........................................• 11.275 27.787 O O
Materielle anlægsaktiver under
udførelse, .......•........................... 71.165 42.621 O O
Materielle anlægsaktiver ............... 6 1.772.459 1.702.317 O O

Kapitalandele i tilknyttede virksom-
heder ........................................ O O 1.310.274 1.282.855
Kapitalandele i associerede virksom-
heder ........................................ 269 270 O O
Finansielle anlægsaktiver .............. 7 269 270 1.310.274 1.282.855

ANLÆGSAKTlVER .....................•... 1.714.018 1.705.200 1.310.274 1.282.855

Råvarer og hjælpematerialer ........... 3.003 3.880 O O
Varebeholdninger ........................ 3.003 3.880 O O

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser ...........•........ " ...... 45.208 40.902 O O
Tilgodehavende hos tilknyttede
virksomheder, .............................. O O O 2.300
Udskudte skatteaktiver .................. 9 O O 19 58
Andre tilgodehavender ............... , ... 11.548 8.964 O O
Tilgodehavende
sambeskatningsbidrag .................... O O 4 343
Periodeafgrænsningsposter, ............. 218 500 16 16
Ti Igodehavender, ......................... 56.974 50.366 39 2.717

Likvide beholdninger .................... 14.917 37.749 229 2.281

OMSÆTNINGSAKTIVER................... 74.894 91.995 268 4.998

AKTlVER .................................... 1.848.912 1.797.195 1.310.542 1.287.853
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Koncernen Moderselskabet
PASSIVER Note 2014 2013 2014 2013

tkr. tkr. tkr. tkr.

Aktiekapital ................................ 1.000 1.000 1.000 1.000
Reserve for nettoopskrivning efter
indre værdis metode ..................... O O 32.924 O
Værdi af sikringsinstrumenter .......... -3.907 -16.238 O O
Reserve / overført overskud .............. 1.313.395 1.298.429 1.276.564 1.282.193

EGENKAPITAL............................. 8 1.310.488 1.283.191 1.310.488 1.283.193

Hensættelse til udskudt skat ........... 9 11.366 6.377 O O

HENSATTEFORPLIGTELSER............ 11.366 6.377 O O

Gæld til realkreditinstitutter ........... 369.220 344.962 O O
Anden gæld. ................................ 66.367 59.705 O O
Langfristede gældsforpligtelser ....... 10 435.587 404.667 O O

Kortfristet del af langfristet gæld ..... 10 15.690 13.704 O O
Leverandører af varer og
tjenesteydelser ............................ 29.530 29.288 49 12
Gæld til tilknyttede virksomheder ..... O O 5 4.305
Skyldigt sambeskatningsbidrag ......... O O O 343
Anden gæld. ................................ 13.571 28.737 O O
Periodeafgrænsningsposter .............. 992 O O O
Regulatorisk overdækning ............... 31.688 31.231 O O
Kortfristede gældsforpligtelser ....... 91.471 102.960 54 4.660

GÆLDSFORPLIGTELSER................. 527.058 507.627 54 4.660

PASSIVER................................... 1.848.912 1.797.195 1.310.542 1.287.853

Eventualposter mv. 11

Pantsætninger og
sikkerhedsstillelser 12

Nærtstående parter 13

Ejerforhold 14

Medarbejderforhold 15
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PENGESTRØMSOPGØRELSE

Arets resultat .

Arets afskrivninger tilbageført .
Resultat af associerede selskaber .
Resultat af tilknyttede selskaber .
Tilbageførelse af realisationsavancer .
Værdiregulering af sikringsinstrumenter .
Skat af årets resultat tilbageført ..
Ændring i tilslutningsbidrag .
Ændring i reguleringsmæssige overdækninger ,
Ændring i varebeholdninger .
Ændring i tilgodehavender ..
Ændring i kortfristet gæld (ekskl. bank, skat og udbytte) .

PENGESTRØMMEFRA DRIFTSAKTIVITETER.....••••...............••••........••.•. ,

Køb af materielle anlægsaktiver .
Salg af materielle anlægsaktiver .

PENGESTRØMMEFRA INVESTERINGSAKTIVITET.........•...•..........••..•...•...

Afdrag på lån, .
Provenu ved langfristet låneoptagelse .

PENGESTRØMMEFRA FINANSIERINGSAKTIVITET...•....•••....•••.....•...........

ÆNDRING I LIKVIDER. ..

Likvider 1. januar .

LIKVIDER 31. DECEMBER "

Likvider 31. december specificeres således:
Likvide beholdninger .

LIKVIDER, NETTOGÆLD ..•.............•••.....•........................•.•.............

21

Koncernen
2014 2013
tkr. tkr.

14.966 29.357

38.156 35.426
1 O
O O

-1.217 5.413
-11.503 18.078
4.988 8.283
6.662 604
457 -20.274
876 1.187

-6.639 4.503
7.935 -2.778

54.682 79.799

-109.399 -79.404
3.645 O

-105.754 -79.404

-13.762 -12.574
42.005 27.510

28.243 14.936

-22.829 15.331

37.750 22.419

14.921 37.750

14.921 37.750

14.921 37.750
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NOTER

Koncernen
2014 2013
tkr. tkr.

Moderselskabet
2014 2013
tkr. tkr.

Note

Nettoomsætning 1

Omsætning .
Regulering af over-/underdækning .

170.305
-481

162.764
20.291

O
O

O
O

169.824 183.055 o o

Finansielle indtægter 2
Tilknyttede virksomheder ................ O -146 O O
Finansielle indtægter i øvrigt ........... 662 2.173 1 O

662 2.027 1 O

Finansielle omkostninger 3
Finansielle omkostninger i øvrigt ...... 13.651 13.019 O O

13.651 13.019 O O

Skat af årets resultat 4
Beregnet skat af årets skattepligtige
indkomst .................................... O 16 -4 O
Regulering skat vedrørende tidligere
år............................................. -3.655 O 54 O
Regulering af udskudt skat .............. 8.643 8.266 -16 -21

4.988 8.282 34 -21

Immaterielle anlægsaktiver 5

Koncernen
Software Licenser

Kostpris 1. januar 2014.................................................. 3.188 493
Interne overførsler/ reklassifikation ................................... -452 O
Kostpris 31. december 2014 .......................................... 2.736 493

Afskrivninger 1. januar 2014 ........................................... 786 281
Interne overførsler /reklassifikation. .................................. -80 O
Arets afskrivninger ...................................................... 874 78
Afskrivninger 31. december 2014 ................................... 1.580 359

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 ..................... 1.156 134
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Materielle anlægsaktiver

Koncernen

23

Note

6

Kostpris 1. januar 2014 ..
Interne overførsler / reklassifikation .
Overførsler til/fra andre poster .
Tilgang .
Afgang .
Kostpris 31. december 2014 ..

Af- og nedskrivninger 1. januar 2014 .
Interne overførsler / reklassifikatfon .
Afskrivninger solgte aktiver .
Årets afskrivninger .
Af- og nedskrivninger 31. december 2014 .

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014.

Andre anlæg,
Grunde ogTekniske anlæg og driftsmateriel og
bygninger maskiner Inventar

121.346 1.719.767
700 23.677

O 72.781
O 1.647
O -6.711

122.046 1.811.161

20.980 188.225
623 1.976

O -4.285
3.614 32.055

25.217 217.971

96.829 1.593.190

Kostpris 1. januar 2014 ..
Overførsler til/fra andre poster ..
Tilgang ...............................................................•.........................
Kostpris 31. december 2014 ..

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 ..

33.020
-23.141

O
6.428

-60
16.247

5.233
-1.738

-58
1.535
4.972

11.275

Koncernen
Materielle

anlægsaktiver
under udførelse

42.622
-74.406
102.949
71.165

71.165
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Note

Finansielle anlægsaktiver 7

Koncernen
Kapitalandele I as-
socierede virksom-

heder

Kostpris 1. januar 2014 .
Kostpris 31. december 2014 .

270
270

Årets opskrivninger .
Opskrivninger 31. december 2014 .

-1
-1

Saldo 31. december 2014 . 269

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 . 269

Moderselskabet
Kapitalandele I til-
knyttede virksom-

heder

Kostpris 1. januar 2014 .
Kostpris 31. december 2014 .

Årets opskrivninger .
Regulering sikringsinstrumenter .
Opskrivninger 31. december 2014 ..

1.277.350
1.271.350

20.593
12.331
32.924

Saldo 31. december 2014 . 1.310.274

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 .. 1.310.274

Kapitalandele i assoderede virksomheder (tkr.)

Navn OBhjemsted EBenkapital Årets resultat
Stemme oB
ejerandel %

SamAqua AIS, Odense .. 1.105 -5 24,3
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Note

Egenkapital 8

Koncernen
Reserve for

nettoopskrlv-
nlns efter

Indre værdis
Aktiekapital metode

Værdi af
slkrlnsslnstr Reserve/over-

menter ført overskud I alt

Egenkapital 1. januar 2014 .... " 1.000 O -16.238 1.298.429 1.283.191
Årets værdi reguleringer ......... , O O 12.331 O 12.331
Forslag til årets
resultatdisponering ............... O O O 14.966 14.966

Egenkapital 31. december
2014 ............................... " 1.000 O -3.907 1.313.395 1.310.488

Moderselskabet
Reserve for

nettoopskrlv-
nlns efter

Indre værdis
Aktiekapital metode

Værdi af
slkrlnsslnstr Reserve/over-

menter ført overskud I alt

Egenkapital 1. januar 2014 ..... 1.000 O
Andre reguleringer ................ O 12.331
Forslag til årets
resultatdisponering ............... O 20.593

Egenkapital 31. december
2014 ................................. 1.000 32.924

O
O

O

1.282.191
O

1.283.191
12.331

-5.627 14.966

O 1.276.564 1.310.488

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Aktiekapitalen har ikke været ændret i de seneste 4 år.

2014 2013
tkr. tkr.

Aktiekapital
Aktiekapitalen er fordelt således:
A-aktier, 1.000 stk. a nom. 1.000 kr .. 1.000 1.000

1.000 1.000

Hensættelse til udskudt skat 9
Hensættelse til udskudt skat vedrører forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige
værdier på tilgodehavender, immaterielle anlægsaktiver, materielle anlægsaktiver,
overdækning, tilslutningsbidrag samt skattemæssige underskud.
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Langfristede gældsforpligtelser 10

Koncernen
1/1 2014
gæld I alt

31/122014 Afdrag
gæld I alt næste år

Restgæld
efter 5 år

Gæld til realkreditinstitutter .
Anden gæld .

344.962
59.705

369.220
66.367

15.690
O

311.128
66.367

404.667 435.587 15.690 377.495

Eventualposter mv. 11
Eventualforpligtelser
Koncernselskaberneseventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige forpligtelser,
herunder miljøforpligtelser samt forpligtelser vedrørende indgåede entrepriseaftaler.

Hæftelse isambeskatningen
Koncernensdanskeselskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst
og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fællesregistrering
af moms.

Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst udgør O tkr. pr. balancedagen.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Koncernenhar ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

12

Nærtstående parter
Virksomhedensnærtstående parter omfatter følgende:

13

Bestemmende indflydelse
SVendborg Kommune, Ramsherred 5, 5700 Svendborg, der ejer samtlige kapitalandele
SvendborgForsyningA/S.

Transaktioner med nærtstående parter
Samhandelmed nærtstående parter er foregået på markedsmæssigevilkår eller omkostnings-
dækkende basis.

Ejerforhold 14
Følgende aktionær er noteret i selskabets særlige aktionærfortegnelse over betydelige
kapitalposter som ejende minimum 5%af stemmerne eller aktiekapitalen:
SvendborgKommune
Ramsherred5
5700Svendborg
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Koncernen Moderselskabet
2014 2013 2014 2013 Note
tkr. tkr. tkr. tkr.

Medarbejderforhold 15
Gennemsnitligt antal medarbejdere ... 73 74 O O

Gager og lønninger ........................ 27.103 27.091 O O
Pensioner ................................... 4.095 3.904 O O
Omkostninger til social sikring.......... 390 563 O O

31.588 31.558 O O

Vederlag til direktion og bestyrelse .... 1.293 1.173 O O

1.293 1.173 O O


