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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Den uafhængige rev isors rev isionspåtegning 

Til kapitalejerne i Grindsted Renseanlæg A/S 

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Grindsted Renseanlæg A/S for regnskabsåret 01.01.2017 - 

31.12.2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og 

noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 

regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 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”. Vi er uafhængige af 

selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 

henhold til disse regler og krav. 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 overensstem-

melse 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 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 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 regnskabs-

brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover: 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• 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, do-

kumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-

sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 

konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om 

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 

om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 

usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 

evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 

revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 

oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på 

det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begiven-

heder 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 no-

teoplysningerne, 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. 
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Ledelsesberetning 

Ledelsesbere tning 

Hovedaktivitet 

Selskabets formål og aktivitet er at varetage spildevandsrenseforsyningsvirksomhed inden for Billund 

Kommune. Denne aktivitet er overført til selskabet pr. 01.01.2017 fra moderselskabet Billund Spilde-

vand A/S.  

Selskabets aktivitet tager udgangspunkt i Billund kommunes ejerstrategi for Billund Vand-koncernen. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets resultat udgør -5.653 t.kr.  

Der forventes et væsentligt bedre resultat i 2018. Dette baseres på øget omsætning og mere effektiv 

produktion ved tilslutning af ny kunde i løbet af 2018. 

Takstmæssige forhold 

Årsrapporten er aflagt efter driftsøkonomiske principper under hensyntagen til de særlige forhold, der 

gør sig gældende for vandselskaber underlagt prisregulering. Det i årsrapporten præsenterede resultat 

og de indregnede værdier er ikke udtryk for selskabets takstmæssige resultat og værdier. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af 

årsrapporten. 
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Resultatopgørelse for 2017 
Resultatopgøre lse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Nettoomsætning 1 20.246 0 

Produktionsomkostninger 3 (24.407) 0 

Bruttoresultat (4.161) 0 

Administrationsomkostninger (1.073) (39)

Driftsresultat (5.234) (39)

Andre finansielle indtægter 4 609 0 

Andre finansielle omkostninger 5 (1.019) 0 

Resultat før skat (5.644) (39)

Skat af årets resultat 6 (9) 9 

Årets resultat (5.653) (30)

Forslag til resultatdisponering 

Overført resultat (5.653) (30)

(5.653) (30)
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Balance pr. 31.12.2017 
Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Grunde og bygninger 21.581 0 

Produktionsanlæg og maskiner 69.771 0 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 823 0 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 0 0 

Materielle anlægsaktiver 7 92.175 0 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 17.519 0 

Finansielle anlægsaktiver 8 17.519 0 

Anlægsaktiver 109.694 0 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 254 0 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 2.557 0 

Udskudt skat 9 0 9 

Andre tilgodehavender 212 7 

Krav på indbetaling af virksomhedskapital 0 375 

Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 605 0 

Periodeafgrænsningsposter 55 0 

Tilgodehavender 3.683 391 

Likvide beholdninger 1.678 113 

Omsætningsaktiver 5.361 504 

Aktiver 115.055 504 
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Balance pr. 31.12.2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Virksomhedskapital 5.000 125 

Ikke indbetalt registreret kapital 0 375 

Overkurs ved emission 65.178 0 

Overført overskud eller underskud (5.683) (30)

Egenkapital 64.495 470 

Gæld til tilknyttede virksomheder 40.945 0 

Langfristede gældsforpligtelser 10 40.945 0 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 10 8.124 0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 624 0 

Gæld til tilknyttede virksomheder 401 24 

Anden gæld 466 10 

Kortfristede gældsforpligtelser 9.615 34 

Gældsforpligtelser 50.560 34 

Passiver 115.055 504 

Eventualforpligtelser 12

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13

Koncernforhold 14
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Egenkapitalopgørelse for 2017 
Egenkapita lopgørelse fo r 2017 

Virksom-

hedskapital

t.kr.

Ikke indbetalt 

registreret 

kapital

t.kr.

Overkurs ved 

emission

t.kr.

Overført 

overskud eller 

underskud

t.kr.

Egenkapital primo 125 375 0 (30)

Indskudt ved 

stiftelse 
375 0 0 0 

Kapitalforhøjelse 4.500 0 65.178 0 

Indbetaling 

tilgodehavende 

selskabskapital 

0 (375) 0 0 

Årets resultat 0 0 0 (5.653)

Egenkapital 

ultimo 
5.000 0 65.178 (5.683)

I alt

t.kr.

Egenkapital primo 470 

Indskudt ved stiftelse 375 

Kapitalforhøjelse 69.678 

Indbetaling tilgodehavende selskabskapital (375)

Årets resultat (5.653)

Egenkapital ultimo 64.495 

I henhold til særlovgivning er selskabets egenkapital bundet i selskabet og kan ikke udloddes som 

udbytte. 
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Pengestrømsopgørelse for 2017 
Pengestrømsopgørelse for 2017 

Note

2017

t.kr.

2016

t.kr.

Driftsresultat (5.234) (39)

Af- og nedskrivninger 8.840 0 

Ændringer i arbejdskapital 11 (1.491) (348)

Pengestrømme vedrørende primær drift 2.115 (387)

Modtagne finansielle indtægter 609 0 

Betalte finansielle omkostninger (1.019) 0 

Pengestrømme vedrørende drift 1.705 (387)

Køb mv. af materielle anlægsaktiver (1.545) 0 

Modtagne afdrag 956 0 

Pengestrømme vedrørende investeringer (589) 0 

Afdrag på lån mv. (6.185) 0 

Optagelse af gæld til tilknyttede virksomheder  41.500 0 

Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder (34.866) 0 

Kontant kapitalforhøjelse 0 500 

Pengestrømme vedrørende finansiering 449 500 

Ændring i likvider 1.565 113 

Likvider primo 113 0 

Likvider ultimo 1.678 113 
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Noter 
Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

1. Nettoomsætning 

Faste og variable bidrag 18.194 0 

Særbidrag 1.139 0 

Øvrige indtægter 913 0 

20.246 0 

2017 2016

2. Personaleomkostninger 

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 5 

Beskæftigede medarbejdere i selskabet er alle ansat i Billund Vand A/S. Gennemsnitligt antal beskæfti-

gede medarbejdere henførebare til selskabet udgjorde 5 i regnskabsåret.  

2017

t.kr.

2016

t.kr.

3. Af- og nedskrivninger 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 7.177 0 

Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 1.663 0 

8.840 0 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

4. Andre finansielle indtægter 

Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 609 0 

609 0 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

5. Andre finansielle omkostninger 

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder 338 0 

Renteomkostninger i øvrigt 25 0 

Øvrige finansielle omkostninger 656 0 

1.019 0 



Grindsted Renseanlæg A/S 13 

Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

6. Skat af årets resultat 

Ændring af udskudt skat 9 (9)

9 (9)

Grunde og 

bygninger

t.kr.

Produk-

tionsanlæg 

og maskiner

t.kr.

Andre 

anlæg, 

drifts- 

materiel og 

inventar

t.kr.

Materielle 

anlægs-

aktiver 

under 

udførelse

t.kr.

7. Materielle 

anlægsaktiver 

Tilgang ved virksomhedskøb 

o.l. 
22.106 73.373 1.432 2.559 

Overførsler 0 2.559 0 (2.559)

Tilgange 656 889 0 0 

Afgange 0 (2.544) 0 0 

Kostpris ultimo 22.762 74.277 1.432 0 

Årets afskrivninger (1.181) (5.387) (609) 0 

Tilbageførsel ved afgange 0 881 0 0 

Af- og nedskrivninger 

ultimo 
(1.181) (4.506) (609) 0 

Regnskabsmæssig værdi 

ultimo 
21.581 69.771 823 0 

Tilgode-

havender 

hos 

tilknyttede 

virk-

somheder

t.kr.

8. Finansielle anlægsaktiver 

Tilgang ved virksomhedskøb o.l. 19.460 

Afgange (1.941)

Kostpris ultimo 17.519 

Regnskabsmæssig værdi ultimo 17.519 
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Noter 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

9. Udskudt skat 

Fremførbare skattemæssige underskud 0 9 

0 9 

Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv. 

Forfald inden 

for 12 

måneder

2017

t.kr.

Forfald efter 

12 måneder

2017

t.kr.

Restgæld efter 

5 år

t.kr.

10. Langfristede 

gældsforpligtelser 

Gæld til tilknyttede virksomheder 8.124 40.945 32.370 

8.124 40.945 32.370 

2017

t.kr.

2016

t.kr.

11. Ændring i arbejdskapital 

Ændring i tilgodehavender (2.316) (382)

Ændring i leverandørgæld mv. 825 34 

(1.491) (348)

12. Eventualforpligtelser 

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Billund Vand A/S som administrationsselskab. Selskabet 

hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2016 for ind-

komstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 2016 ligeledes for eventuelle forpligtel-

ser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.  

13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Ingen.  

14. Koncernforhold 

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern:  

Billund Vand A/S, Billund 
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Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabsklasse 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller 

faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og for-

pligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 

beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Virksomhedssammenslutninger 

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de ny tilkøbte virksomheders iden-

tificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes alene til 

dækning af omkostninger ved omstruktureringer i den erhvervede virksomhed i det omfang, de er besluttet 

i den erhvervede virksomheden inden overtagelsen. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne 

omvurderinger.  

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. 

Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter. 

Årets udvikling i den reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Saldo 

for den reguleringsmæssige over- eller underdækning optages som en særskilt post i balancen.  

En reguleringsmæssig overdækning svarer til et takstmæssigt overskud.  

En reguleringsmæssig underdækning svarer til et takstmæssigt underskud. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoom-

sætningen, herunder omkostninger til drift af anlæg, håndtering og transport af slam, samt afskrivninger 

på produktionsanlæg.  

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selska-

bet.  

Andre finansielle indtægter 

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos til-

knyttede virksomheder.  

Andre finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til til-

knyttede virksomheder.  

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 

Materielle anlægsaktiver 

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.  

Indirekte omkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på immate-

rielle 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 den forventet restværdi efter afsluttet brugstid, restvær-

dien revurderes løbende.   

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

Bygninger 10-25 år 

Produktionsanlæg og maskiner 3-20 år 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  5-10 år 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi.  

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 

nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  

Krav på indbetaling af virksomhedskapital 

Krav på indbetaling af virksomhedskapital omfatter tegnet, men ikke indbetalt virksomhedskapital, der 

indregnes som henholdsvis et særskilt tilgodehavende under aktiver og en særskilt reserve under egenka-

pitalen (bruttometoden). Tilgodehavendet måles til amortiseret kostpris.  

Udskudt skat 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier 

af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den 

planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, ind-

regnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i ud-

skudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.  

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterføl-

gende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.  

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.  

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  

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 drifts-

resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb, forbedring og 

salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af 

virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af 

finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte. 

Likvider omfatter likvide beholdninger, med fradrag af kortfristet bankgæld.  


