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1 Ledelsens regnskabspåtegning 
 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Aalborg Vand A/S for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2021. 
 
Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. 
 
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Aalborg Vand A/S’ aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af Aalborg Vand A/S’ aktiviteter og pengestrømme for 2021. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-
handler.  
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
  
Vodskov, den 6. maj 2022 
 
Direktion: 
 
 
 
 
 
_________________  
Søren Gais Kjeldsen  
Direktør 
 
  
 
Vodskov, den 6. maj 2022 
Bestyrelse: 
 
 
___________________   ___________________ 
Per Clausen   Daniel Borup Jakobsen 
Formand    Næstformand 
 
___________________    ___________________    
Anne Sveistrup Boysen   Jane Østergaard 
  
___________________   ___________________    
Lars Therkildsen   Lasse Frimand Jensen  
  
___________________   ___________________    
Sofie Therese Svendsen    Rikke Gaardboe   
 
___________________  
Tonny Kuno Carlsen  
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2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
Til kapitalejerne i Aalborg Vand A/S 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Vand A/S for regnskabsåret 01.01.2021 - 31.12.2021, der omfatter 
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabs-
praksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31.12.2021 samt at resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2021 
- 31.12.2021 er 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 revisionspåteg-
ningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstem-
melse 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 nødven-
dig 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revi-
sionen. 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 
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Mne 10089   Mne 32785 
 

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 revisionshand-
linger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effek-
tiviteten af selskabets interne kontrol.  

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-
sat 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 noteoplys-
ningerne, 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 revisi-
onen 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 re-
visionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til års-
regnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-
regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejl-
information i ledelsesberetningen.  
 
Aalborg, den 6. maj 2022 
 
Deloitte                                                                                                             
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33963556 
 
  
___________________  ___________________  
Erik Lynge Skovgaard Jensen  Søren Lykke  
Statsautoriseret revisor  Statsautoriseret revisor 
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3 Selskabsoplysninger 
 
Aalborg Vand A/S 
Nefovej 50 
9310 Vodskov 
 
http://www.aalborgforsyning.dk/vand 
E-mail: vand@aalborgforsyning.dk 
 
Telefon: 99 82 82 99 

Aktionær og moderselskab 
Aalborg Forsyning A/S er eneaktionær og moderselskab. 

Bestyrelse 
Bestyrelsen er sammensat af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer: 
 
Per Clausen – formand 
Daniel Borup Jakobsen - næstformand 
Anne Sveistrup Boysen 
Jane Østergaard 
Lars Therkildsen 
Lasse Frimand Jensen 
Sofie Therese Svendsen 
 
Bestyrelsen består endvidere af 2 forbrugervalgte repræsentanter: 
 
Rikke Gaardboe 
Tonny Kuno Carlsen 
 
Disse er valgt i henhold til bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 med senere ændringer om forbrugerindflydelse 
i vandselskaberne. Valget fandt sted i perioden fra den 29. oktober til den 5. november 2021 og godkendt af 
Valgudvalget den 22. november 2021 samt bekræftet ved den generalforsamling den 1. januar 2022. 

Direktion 
Direktør Søren Gais Kjeldsen 

Revisor 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 
City Tower, Værkmestergade 2 
8000 Aarhus C 

Bankforbindelser 
Danske Bank A/S. 
  

http://www.aalborgforsyning.dk/vand
http://www.aalborgforsyning.dk/vand
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4 Koncernoversigt 
 
Aalborg Vand A/S ejes 100 % af Aalborg Forsyning A/S, der er 100 % ejet af Aalborg Kommune. 
 
Aalborg Vand A/S indgår i koncernregnskabet for Aalborg Forsyning A/S. 
 
Aalborg Vand A/S ejer 100 % af datterselskabet Aalborg Vand Entreprise A/S. 
 
Det samlede billede af koncernen pr. 31. december 2021 ser således ud: 
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5 Hoved- og nøgletal 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 
 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. 
Resultatopgørelse      
Nettoomsætning 103,7 48,2 115,4 -33,1 182,6 
Bruttoresultat 86,8 31,7 98,3 -48,3 167,8 
Resultat af ordinær drift 29,1 -25,4 -15,3 -114,3 105,1 
Resultat før finansielle poster 29,5 -25,1 -15,0 -114,0 105,5 
Resultat af finansielle poster -1,4 0,5 1,0 0,3 0,7 
Årets resultat efter skat 28,0 -24,6 -15,9 5,6 -4,3 

      
Balance      
Balancesum 1.042,7 1.034,6 955,5 945,2 1.044,10 
Investeringer i materielle anlægsaktiver 52,4 37,5 75,6 53,4 39,0 
Egenkapital 728,9 700,1 725,4 741,3 735,7 

      
Pengestrømme      
Driftsaktivitet 36,4 8,4 33,1 12,1 32,6 
Investeringsaktivitet -39,9 -12,8 -52,1 -26,4 -23,7 
Finansieringsaktivitet -1,9 62,5 0,0 0,0 0,0 
Ændring i likvider -5,5 58,1 -19,0 -14,3 8,9 

      
Nøgletal i %       
Overskudsgrad 28,4 -52,0 13,0 344,5 57,8 
Afkastningsgrad 2,8 -2,5 1,6 -11,5 10,9 
Egenkapitalens forrentning 3,9 -3,4 -1,9 15,4 14,4 
Soliditetsgrad 69,9 67,7 75,9 78,4 70,5 

 
 

Forklaring af nøgletal 
 
Nøgletal

Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning

Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiverSoliditetsgrad =

Egenkapitalens forrentning =

Afkastningsgrad =

Overskudsgrad =

Årets resultat x 100
Gennemsnitlig egenkapital

Resultat før finansielle poster x 100
Gennemsnitlige samlede aktiver
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6 Ledelsesberetning 

Aalborg Vand A/S’ aktiviteter 
Aalborg Vand A/S varetager opgaver inden for produktion og leverance af vand. 
 
Aalborg Vand A/S’ opgaver omfatter anlæg og drift af vandindvindingsanlæg og distributionsanlæg. Anlægsdelene 
omfatter vandværker, boringer, enkelte vandbehandlingsanlæg og udpumpningsanlæg, ledningsnet samt trykfor-
øgere og større beholderanlæg (højdebeholdere og vandtårne). 
 
Aalborg Vand A/S råder således over 891,4 km vandforsyningsnet og 56 vandboringer. 
 
Aalborg Vand A/S udfører desuden tilknyttede aktiviteter inden for de rammer, som Vandsektorloven giver mulig-
hed for. 

Udvikling i økonomiske aktiviteter og forhold 
Aalborg Vand A/S’ regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2021 udviser et overskud på 28.058 t.kr., og 
selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på 728.897 t.kr.  

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling 
Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret. 

Forsyningsområde 
Aalborg Vand A/S’ forsyningsområde ses på nedenstående kort. 
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Udvikling i året  
2021 blev et år præget af forberedelser til at indtræde i en ny selskabsstruktur, hvor de organisatoriske ændringer 
blev igangsat i form af Aalborg Forsyning A/S som et multiforsyningsselskab.   
 
Ved Kongshøj og Vissegård kildepladser, som udgør Aalborg Forsynings største indvindingsområde med en sam-
let indvindingstilladelse på 3 mio. m3/år, er der gennem sommeren og efteråret 2021 gennemført et langvarigt 
indvindingsforsøg med intensiveret vandstandsovervågning, forskellige pumpemønstre samt vandprøveudtag-
ning. Forsøget er udført med henblik på at optimere driftsstrategien for kildepladserne samt med henblik på at 
indsamle data til at give en prognose for den fremtidige nitrat- og pesticidudvikling for kildepladserne. 
 
I 2021 er der igangsat udvikling af et koncept for, hvordan Aalborg Forsynings fremtidige borehuse skal udformes. 
 
I 2021 er der desuden arbejdet med opsætning af en opdateret og sammenhængende ledningsnetsmodel dæk-
kende hele Aalborg Vand A/S’ forsyningsområde. 

Beholdereftersyn  
Der er i 2021 blevet samlet op på rapporten fra 2015 vedrørende beholdereftersyn, og der er lagt en plan for 
eftersyn i 2022. 

Samarbejdspartnere 
Aalborg Vand A/S prioriterer samarbejde højt. 
 
Samarbejdspartnerne omfatter primært vandforbrugerne, men f.eks. også VVS-firmaer, rådgivende ingeniør- og 
byggefirmaer, offentlige myndigheder, private og offentlige virksomheder, andre ledningsejere samt ikke mindst 
de knap 90 private, almene vandværker i Aalborg Kommune. Aalborg Forsyning deltager bl.a. i Foreningen Grund-
vandssamarbejde Aalborg om beskyttelsen af grundvandet, sammen med 36 private vandværker.  
 
Vi mener, at samarbejde medvirker til, at vi kan sikre forbrugerne rent drikkevand, baseret på urenset grundvand 
til en fornuftig pris. 
 
Aalborg Vand A/S samarbejder med selskaberne i multiforsyningsvirksomheden Aalborg Forsyning A/S, herunder 
de øvrige vand- og energiselskaber. Kundekontakt, -betjening og -afregning foregår via den fælles kundeservice i 
Aalborg Service A/S. 

Overtagelse af og leverance til andre vandværker 
Aalborg Vand A/S har ikke indgået aftale med andre vandværker om overtagelse i 2021. 
 
Aalborg Vand A/S havde i 2021 den fulde vandleverance til 4 private vandværker (Hennedal, Sdr. Tranders, 
Lundby og Nøvling). Leverancen udgjorde 42.210 m3. 
 
Herudover leveres lejlighedsvis til 13 private vandværker, som der er etableret forbindelsesledninger til i henhold 
til Vandforsyningsplanen for Aalborg Kommune. Det samlede salg af vand til andre vandværker udgjorde 14.857 
m3 i 2021. 

Køb af vand fra andre vandværker 
Aalborg Vand A/S købte i 2021 i alt 52.071 m3 vand fra henholdsvis Lindholm Vandværk til forsyning af Hvorup-
gaard og fra Nr. Uttrup vandværk til forsyning af Bouet. 
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Forsyningssikkerhed 
Det er Aalborg Vand A/S’ klare målsætning at sikre forbrugerne rent og koldt drikkevand, hver dag og uden gene-
rende afbrydelser af forsyningen. 
 
Det er også målsætningen, at drikkevandet skal indvindes på grundlag af den bedste og mest sikre råvare: Urenset 
grundvand. Aalborg Vand A/S prioriterer derfor den forebyggende grundvandsbeskyttelse meget højt og kan i dag 
fortsat levere vandet uden rensning for miljøfremmede stoffer.  
 
Aalborg Vand A/S har fokus på at udbygge og dimensionere ledningsnettet til at klare de efterspurgte vandmæng-
der, men samtidigt sikre, at vandet ikke får for stor opholdstid eller for høj temperatur i ledningerne. 
På grund af forureningen af grundvandet i byområderne er der siden 1996 nedlagt en indvindingskapacitet i Aal-
borg og Nørresundby på mere end 4 mio. m3/år. Indvindingerne er derfor efterhånden flyttet udenfor tæt-byområ-
derne.  
 
Det er Aalborg Vand A/S’ målsætning at have en reservekapacitet på 25 % målt på årsbasis både med hensyn til 
indvindingstilladelser og produktionsanlæg. Derfor har Aalborg Vand A/S siden 2004 arbejdet på at renovere og 
udbygge de eksisterende kildepladser, samt på at få etableret de to nye kildepladser/vandværker i henholdsvis 
Lundby Krat og Volsted Plantage.  
 
Vandværkerne i Lundby Krat og Volsted Plantage kører nu i normal drift og er med til, at sikre den nødvendige 
vandkapacitet bl.a. i forbindelse med det kommende supersygehus og den øvrige del af byens udvikling i øvrigt. 
 
Hvis forsyningen svigter - ved udfald på et af vores vandværker eller brud på en forsyningsledning - kan vores 
kunder komme i kontakt med os døgnet rundt. Vores vagtordning sikrer, at vi hurtigt kan rykke ud og genetablere 
forsyningen. 
 
Et strømsvigt i byen sætter ikke nødvendigvis vandforsyningen ud af drift. I store dele af forsyningsområdet er 
forsyningen baseret på vand fra vandtårne eller højdebeholdere, og forbrugerne vil derfor ikke mærke kortereva-
rende strømsvigt på vandværkerne. Den samlede beholderkapacitet svarer til vandforbruget i et gennemsnits-
døgn. På flere af vandværkerne er der etableret nødstrømsanlæg ligesom der er anskaffet et mobilt nødstrøms-
anlæg med henblik på at kunne opretholde forsyningssikkerheden ved strømsvigt. 

Ledningsaktiviteter 
Det er også afgørende for forsyningssikkerheden, at forsyningsnettet holdes ved lige og optimeres løbende. Aal-
borg Vand A/S har et forsyningsnet med en gennemsnitsalder på 36,02 år (kilde: DANVA-benchmarking 2021) 
 
I 2021 renoverede vi vandforsyningsnettet og etablerede nye ledninger. I alt blev der etableret 23,1 km ny distri-
butionsledning og taget 11,0 km ud af drift. Der blev renoveret 455 stik. 
 
Der har i 2021 været en del renoveringer/omlægninger som følge af +Bus-projektet. 
 
Aalborg Kommune og ledningsejerne har siden 1992 haft et succesfuldt og formaliseret samarbejde om planlæg-
ning og udførelse af lednings- og vejarbejder. Denne planlægning sikrer, at borgerne ikke generes med flere led-
nings- og vejarbejder end højst nødvendigt, samtidigt opnås en besparelse i anlægsudgifterne for de deltagende 
parter.  
 
Aalborg Vand A/S’ ledningsrenovering foretages derfor i overvejende grad som fællesprojekter i samarbejde med 
øvrige ledningsejere i Aalborg Kommune.  
 
Med den hidtidige renoveringstakt vil den beregnede middellevetid af vandforsyningsledningerne blive 94 år (kilde: 
DANVA-benchmarking 2021). Dette er højere end den forventede mulige tekniske levetid, som i følge POLKA er 
75 år.   
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Ledninger (km) 2021 2020 2019 2018 2017 
      
Råvandsledninger primo året 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 
Tilgang – etableret 0 0,0 0,2 0,0 0,0 
Afgang – taget ud af drift 0 0,0 0,3 0,0 0,0 
Råvandsledninger ultimo året 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 
 
 

     

Distributionsledninger primo året 879,3 876,8 861,7 853,5 840,1 
Tilgang – etableret 23,1 13,8 24,6 18,3 23,0 
Afgang – taget ud af drift 11,0 11,3 9,5 10,0 9,7 
Distributionsledninger ultimo året 891,4 879,3 876,8 861,7 853,5 

Vandmålere 
I 2021 har Aalborg Vand A/S opsat/udskiftet i alt 244 målere. Der er ikke udskiftet vandmålere som led i statistisk 
målerkontrol, men i stedet følger en totaludskiftning af målerparken fra analoge målere til elektroniske fjernaflæste 
målere, som er igangsat i 2021. 
 
 
Målere (antal) 2021 2020 2019 2018 2017 
      
Qn 1,5 17.587 17.065 16.661 16.357 16.062 
Qn 2,5 2.939 3.242 3.248 3.263 3.240 
Qn 6 2.565 2.560 2.546 2.535 2.533 
Qn 10 909 832 823 821 812 
Qn 15 19 97 95 83 83 
Qn 25 9 7 6 6 6 
Qn 40 20 1 1 2 2 
I alt 24.048 23.804 23.380 23.074 22.738 
Heraf fjernaflæste vandmålere  5.504 505 677 860 881 

Vandindvinding 
Den oppumpede vandmængde ekskl. vandkøb fra private værker udgjorde 7.373.260 m3 i 2021. 
 
 
Vandindvinding (1.000 m3) 2021 2020 2019 2018 2017 
      
Oppumpet vand og køb fra private værker 7.425 7.255 7.581 6.984 7.093 
Vandsalg 7.012 6.681 6.837 6.739 6.599 
Tab, ikke-slutafregnet salg 413 574 744 245 494 
Nettotab i pct. 5,56% 7,91% 9,81% 3,51% 6,96% 

 

Boringer og udpumpningsanlæg 
Ved planlagte kildepladsrenoveringer vurderes det om boringer, borehus inventar (rør, el, styring etc.) samt pum-
per stadig er egnede under hensyntagen til grundvandsressource, energi og driftsøkonomi. I forbindelse med såvel 
planlagte som ikke planlagte udskiftninger af dykpumper vurderes det, hvorvidt boringen skal efterses med bore-
hulslogs og videoinspektion.  
 
Der er i de senere år udført en række undersøgelser med henblik på at vurdere udviklingen af nitratindholdet på 
kildepladserne Brunsted, Engkilden, Drastrup, Kongshøj og Vissegård. På sigt er der også behov for at få 
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undersøgt Flødal og evt. Ferslev kildepladser på tilsvarende måde. Resultatet af de udførte undersøgelser er, at 
der løbende skal foretages driftsmæssige tilpasninger og investeringer, som sikrer, at der fortsat kan leveres drik-
kevand med et nitratindhold, der til stadighed overholder den lovfastsatte grænseværdi.   
 
Foruden udfordringerne med nitrat er der på en stor del af vores kildepladser fund af pesticider i indvindingsborin-
gerne. Alle fund fra afgang vandværk er under den fastsatte grænseværdi. På boringsniveau er der fundet over-
skridelse af grænseværdien for Desphenyl-Chloridazon (DPC) i flere boringer. Undersøgelser har vist fund af 
Desphenyl-Chloridazon på 5 ud af 12 kildepladser. Der er siden 2017 overvåget på udviklingen i koncentrationerne 
for Despehnyl-Chloridazon på de hårdest ramte kildepladser. På baggrund af undersøgelsesresultaterne foreta-
ges der løbende driftsmæssige tilpasninger under hensyntagen til blandingstilladelser fra Aalborg Kommune. I 
2021 har der været en tendens til stigende koncentrationer., Ved Engkilden kildeplads arbejdes der på at i drifts-
sætte en ny boring, så den kan indgå vandindvindingen på kildepladsen som delvis erstatning for en tidligere 
pesticidbelastet boring. 
 
I 2021 er der færdiggjort en undersøgelse af alle vores indvindingsboringer med henblik på at udarbejde en plan 
for renovering af boringerne. Tidligere undersøgelser har vist, at der i nogle af boringerne sker nitrat- og pesticid-
indtrængning gennem utætte boringskonstruktioner. 
 
Ultimo 2020 blev der påvist indhold af pesticidet N.N-Dimethylsulfamid (DMS) i den eneste boring på Tranholm 
kildeplads i koncentrationer over grænseværdien. Kildepladsen er med øjeblikkelig virkning taget ud af drift og 
pågår undersøgelser af, om indvindingen kan bruges til varme/køle-formål. 
 
Vandboringer (antal) 2021 2020 2019 2018 2017 
      
Boringer 56 57 57 55 51 

 

Trykforøgere 
Det er målsætningen, at vandforsyningen skal kunne opretholdes, uanset hvilken af Aalborg Vand A/S’ kildeplad-
ser, der måtte blive sat ud af kraft i en kortere periode. Derfor er der lavet sikkerhedsforbindelser mellem de enkelte 
forsyningsområder (tryk-zoner) samt etableret de nødvendige trykforøgere.  

Sikring mod hærværk og terror 
Alle vandforsyningsanlæg er sikret (boringer, vandværker, beholdere). Sikringen omfatter fysisk sikring, adgangs-
kontrol og indbrudssikring samt videoovervågning af strategiske punkter. 

Nybyggeri  
I løbet af året er der etableret 4,6 km nye vandledninger og 340 antal stik i forbindelse med nye udstykninger.  
 
Byggemodningen af nye områder herunder omdannelsen og fortætningen af den eksisterende bygningsmasse 
fortsatte i 2021, især indenfor boligbyggerierne. Der var store byggemodninger i gang ved bl.a. Spritfabrikken, 
Østre Havn, Eternitten, Sofiendal Enge, flere steder i Nibe by, Aalborg Øst samt på Stigsborg ved Nørresundby.  

Ledningsregistrering 
Aalborg Vand A/S’ ledningsnet er registeret i Geografisk Informations System, GIS. 

Tilknyttet virksomhed 
Aalborg Vand A/S har i 2021 opsat og nedtaget brandhaner i Aalborg Kommune for Beredskabscenter Aalborg. 
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DANVA benchmarking 
Aalborg Vand A/S har i 2021 deltaget i DANVA’s benchmarking og dermed opfyldt kravet om deltagelse i en årlig 
procesbenchmarking. Aalborg Vand A/S har desuden deltaget i den obligatoriske performancebenchmarking fra 
Miljøstyrelsen. 

Indtægtsramme 
Regeringen vedtog i 2016 den nye vandsektorlov og efterfølgende en række bekendtgørelser til loven, bl.a. be-
kendtgørelsen om nye økonomiske rammer for vand- og spildevandsselskaberne.  
 
I bekendtgørelsen fastlægges nye regler for de økonomiske rammer som vand- og spildevandsselskaberne un-
derlægges med virkning for forsyningsårene 2017 og fremefter. De nye økonomiske rammer baseres på selska-
bernes faktiske driftsomkostninger i 2013-2015 samt et historisk investeringstillæg og tillæg for gennemførte fak-
tiske investeringer i perioden 2010-2015. Herudover er følgende ligeledes ændret: 
 

 Selskabernes indtægtsramme låses som udgangspunkt på 2016-niveau og vil ikke længere udvides i takt 
med selskabets investeringer i anlægsaktiver. De økonomiske rammer vil fremadrettet alene prisfremskri-
ves med udviklingen i et fastlagt prisindeks. 

 Selskaberne kan ansøge Forsyningssekretariatet om godkendelse af tillæg til indtægtsrammen jf. §11 i 
bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vand-selskaber. 

 Selskaberne vil fremadrettet blive benchmarket på både drifts- og anlægsomkostninger (totalomkostnin-
ger) og årligt modtage effektiviseringskrav til totalomkostningerne fra Forsyningssekretariatet 

 Den hidtidige skarpe adskillelse af drift og anlæg udgår og de nye økonomiske rammer giver selskaberne 
bedre mulighed for selvstændigt at beslutte, om opkrævede indtægter anvendes til drifts- eller anlægsop-
gaver. 

 Den seneste ændring pr. 1. juli 2018 - hilses velkommen, nemlig at væsentlige indtægter i forbindelse 
med salg af fast ejendom eller større aktiver kan genanbringes i et tilsvarende aktiv, når køb og salg sker 
inden for en periode på 4 år. Inden bekendtgørelsesændringen skulle disse indtægter medregnes i det år, 
hvor salget opstod i den økonomiske ramme. 

 
I praksis vil de nye regler stille øgede krav til selskabernes langsigtede planlægning af drift- og anlægsopgaver, 
da den samlede økonomi på lang sigt skal holdes inden for de økonomiske rammer. Selskaberne kan fortsat 
lånefinansiere større anlægsprojekter, men skal samtidigt sikre, at fremtidige finansieringsomkostninger og afdrag 
på den optagne anlægsgæld også kan indeholdes i de økonomiske rammer. 
 
Aalborg Vand A/S har foretaget indledende analyser af selskabets forventede langsigtede økonomiske udvikling 
inden for de nye økonomiske rammer. Analyserne viser, at selskabet vil have udfordringer med at gennemføre de 
allerede planlagte investerings-aktiviteter inden for rammerne. En lang række andre vand- og spildevandsselska-
ber ser tilsvarende langsigtede udfordringer og selskaberne har i øjeblikket drøftelser med Forsyningssekretaria-
tet.  
 
Det er ledelsens vurdering, at selskabet vil kunne finansiere de planlagte drifts- og anlægsopgaver i 2022 under 
de nye økonomiske rammer.  
 
I henhold til de seneste udmeldinger fra Forsyningssekretariatet forventes der implementeret nye justerede ind-
tægtsramme regler med baggrund i nye lovforslag, der træder i kraft i 2024. 

Indtægtsramme 2021 
Forsyningssekretariatet fastsætter indtægtsrammen for de vandforsyninger i Danmark, der er omfattet af reglerne 
om fastsættelse af indtægtsrammer.  
 
Indtægtsrammen er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve 
for selskabets vandforsynings aktiviteter.  
 
Indtægtsrammen for 2021 udgjorde 169.974.309 kr. 



 

 
Side 16 af 36

Beskatning af vandselskabernes værdier 
Den 8. november 2018 vandt Danske Vandværker og DANVA ”Danmarks største skattesag” i Højesteret mod 
skatteministeriet. 
 
Dette medfører, at selskabet skattemæssige åbningsbalance skal fastsættes i henhold til en værdiansættelse ud 
fra Pris- og levetidskataloget.  
 
Skat havde i 2014 ændret værdiansættelsen væsentlig og dermed grundlaget for beregningen af selskabsskatten.  
 
Ud fra dette beregningsgrundlag har Aalborg Vand A/S for perioden 2010-2018 opkrævet via indtægtsrammerne 
hos kunderne ca. 9,1 mio. kr. Dette beløb skal igen tilbageføres til kunderne, når det tilsvarende beløb er tilbage-
betalt fra Skat.  

Eftervisning af indtægtsramme 2021 
Der skal hvert år foretages en kontrol af indtægtsrammen for at sikre, at den udmeldte økonomiske ramme fra 
Forsyningssekretariatet er overholdt. 
 
Kontrollen af indtægtsrammen for 2021 udgør en underdækning på 34.376.278 kr.  
 
I underdækningen er der ikke taget højde, at de samlede indregnede ikke-påvirkelige omkostninger i indtægts-
rammen er for høje i forhold til de faktiske ikke-påvirkelige omkostninger. De ikke-påvirkelige omkostninger er 
hovedsagelig reducerede udgifter angående tjenestemandspensionsopsparing på 15,1 mio. kr. og dermed samlet 
40,6 mio. kr. for årene 2019-2021. Den samlede ikke-påvirkelige mindre omkostning udgør 17.640.720 kr. for 
2021. Forsyningssekretariatet vil efterfølgende korrigere for de manglende ikke-påvirkelige omkostninger i den 
udmeldte indtægtsramme for 2023. 
 
Den opgjorte underdækning der indgår i regnskab 2021 udgør, således 52.016.998 kr.  
 
Det bemærkes, at den endnu ikke opsparede tjenestemandspensionsforpligtelse pr. 31.12.2019 blev indregnet i 
indtægtsrammen for 2019. Beløbet udgjorde 55,3 mio. kr. og den sidste tjenestemandspension opspares i 2022 
og udgør 14,8 mio. kr. 
 
Den samlede akkumulerede underdækning pr. 31.12.2021 udgør herefter 23,7 mio. kr. 
 
En andel af denne akkumulerende underdækning er der allerede taget højde for i prissætningen for taksterne 
2022. 

Kundetilfredshed og profilering 
Det er altafgørende for os, at vores kunder er tilfredse med den service, vi tilbyder. Det er også vigtigt for os, at 
kunderne hurtigt og nemt kan komme i kontakt med os, når de har behov for det. Dialogen med kunderne og 
åbenhed i vores kommunikation er i fokus. Vi deltager hvert andet år i en tilfredshedsundersøgelse i forbindelse 
med DANVA Benchmarking. 
 
Vores Kundeservice i Aalborg Service A/S varetager regningsudskrivning, inkasso, til- og afmelding, flytning samt 
en række andre service-orienterede funktioner. Kunderne betjener vi i tæt samarbejde med de øvrige driftsvirk-
somheder. Det betyder, at vores kunder kan få svar på spørgsmål vedrørende flere forsyningsarter ved at hen-
vende sig ét sted. 
 
Hvis en kunde ikke betaler sin vandregning, har Aalborg Vand A/S mulighed for at lukke for vandet for forbrugeren, 
jf. Aalborg Vand A/S’ leveringsbestemmelser. I 2021 blev lukket på 10 adresser, hvor 8 af disse efterfølgende er 
genåbnet igen – efter betaling.   
 
På hjemmesiden www.aalborgforsyning.dk/vand kan vores kunder betjene sig selv, når de har tid. Man kan bl.a. 
melde flytning, give besked, hvis man ønsker en opringning, indsende måleraflæsning, følge sit forbrug online, få 

http://www.aalborgforsyning.dk/vand
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oplysninger om driftsforstyrrelser samt bliver opdateret på koncernens anlægsarbejder. Vi udsender SMS-varsel 
til kunderne ved driftsforstyrrelser.  
 
Desuden informerer vi på hjemmesiden om vandkvaliteten på den enkelte forbrugers adresse og oplyser om ak-
tuelle driftsforstyrrelser. Vi henviser også til kontaktpersoner og evt. hjemmesider for de private, almene vandvær-
ker i kommunen. 

IT-platform 
Aalborg Vand A/S foretager konstant vedligeholdelse og udvikling af IT-platformen med henblik på at sikre den 
nødvendige sikkerhed. Informations- og kommunikationsteknologien skal understøtte Aalborg Vand A/S’ forretning 
udadtil og indadtil og være en vigtig del af fundamentet for videreudvikling af denne. 
 
Aalborg Vand A/S har ”datahotel” for grundvandsdata i Aalborg Kommune og har dermed et særligt ansvar for, at 
relevante og korrekte data er til rådighed for kommunens planlægnings- og sagsbehandlingsopgaver.  

Salgstakster for vand 
Udviklingen i salgstaksterne for vand er angivet i nedenstående tabel. Taksterne er kalkuleret på baggrund af den 
godkendte indtægtsramme udmeldt af Forsyningssekretariatet. 
 
Øvrige pt. gældende takster forefindes på hjemmesiden. 
 
Salgstaksterne er de pt. gældende pr. 31. december hvert år og er angivet i kr. ekskl. moms. 
 
Salgstakster (kr.) 2022(01.01) 2021 2020 2019 2018 2017 
 
Abonnement (pr. måler), pr. år       
-Qn 1,5 m3 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
-Qn 2,5 m3 1.075 1.475 1.475 1.475 1.475 1.475 
-Qn 6,0 m3 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 
-Qn 10,0 m3 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 
-Qn 15,0 m3 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 
-Qn 25,0 m3 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 
-Qn 40,0 m3 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 
Forbrug i kr. pr. m3 vand *) 6,82 7,24 5,40 5,30 5,30 5,10 

 
*) Herudover betales den til enhver tid gældende statslige vandafgift. 
 

Samfundsansvar 
Aalborg Forsyning har udarbejdet en CSR-redegørelse (Corporate Social Responsibility) der udgør koncernens 
samlede redegørelse for samfundsansvar for de virksomheder i koncernen, som er underlagt krav om redegørelse 
for samfundsansvar jf. årsregnskabslovens § 99 a for regnskabsåret 2021. CSR-rapporten findes på Aalborg For-
synings hjemmeside: https://www.aalborgforsyning.dk/csr-redegorelse 
 
Bestyrelserne i Aalborg Forsyning vedtog i juni 2020 en CSR-politik og Code of Conduct for forretningsrelationer 
der efterlever de internationalt anerkendte principper. Disse principper er gjort operationelle i FN’s retningslinjer 
for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs) for så vidt angår social bæredygtighed og OECDs retningslinjer for 
så vidt angår miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. 
Aalborg Forsynings Code of Conduct for forretningsrelationer blev første gang taget i anvendelse ultimo 2020 og 
forventes løbende implementeret i forbindelse med indgåelse af nye kontrakter. Udarbejdelsen af Aalborg Forsy-
nings første indvirkningsanalyser er udarbejdet, hvor den sidste indvirkningsanalyse for de af datterselskaberne 
der er underlagt kravet i årsregnskabsloven § 99 a, forventes færdiggjort i 2022.  
UNGPs/OECD-standarden forventes fuldt implementeret i Aalborg Forsyning ved udgangen af 2022.  
 

https://www.aalborgforsyning.dk/csr-redegorelse
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CSR-redegørelsen indeholder en beskrivelse af koncernens samlede CSR-politik samt Miljø- og Arbejdsmiljøpo-
litik. CSR-redegørelsen indeholder desuden en beskrivelse af politik, aktiviteter for indeværende år, herunder spe-
cifikke cases, hvor samfundsansvar har spillet en rolle samt aktiviteter for fremtiden inden for miljø og klima, soci-
ale- og medarbejderforhold, menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption.  
 
CSR-redegørelsen redegør endvidere for det underrepræsenterede køn på koncernniveau, jf. årsregnskabslovens 
§ 99 b, hvilket er et krav for Aalborg Forsyning som koncern samt flere datterselskab.  
 
Slutteligt indeholder CSR-redegørelsen et afsnit for dataetik, som er et nyt krav i årsregnskabslovens fra regn-
skabsåret 2021. I dette afsnit belyses Aalborg Forsynings politik for dataetik samt hvilke risici Aalborg Forsyning 
oplever der er ved behandling af data gennem menneskelige handlinger.   

Kapitalberedskab 
Likviditeten i Aalborg Vand A/S består af indestående i Danske Bank på -1,1 mio. kr. pr. 31.12.2021. Der er en 
trækningsret på 7 mio. kr.  
 
Aalborg Vand A/S har en soliditetsgrad på 69,9 %. 
 
Det vurderes, at selskabet har forsvarlig likviditet for det kommende år.  

Risici  

Drift 
Aalborg Vand A/S minimerer driftsrisikoen ved at anvende store og anerkendte leverandører. Selskabet er ikke 
afhængig af enkeltstående leverandører. Tilsvarende optimeres forsyningsnettet, således, at leverancen til forbru-
gerne sikres.  
 
Aalborg Vand A/S forsyner forbrugerne med grundvand pumpet direkte op fra undergrunden uden kloring og rens-
ning for miljøfremmede stoffer. På trods af store bestræbelser på forebyggende grundvandsbeskyttelse vil der 
altid være en risiko for, at grundvandet forurenes. Aalborg Vand A/S udfører ud over de lovmæssige kontroller 
også en egenkontrol med det producerede vand, således, at en eventuel forurening erkendes så hurtigt som 
muligt. 

Markedsrisici 
Aalborg Vand A/S har monopol på forsyningen i sit område, men det er dog stadig vigtigt, at selskabet via en 
rationel drift sørger for at kunne levere vand til en ”konkurrencedygtig” pris inden for rammen af selskabets ind-
tægtsramme. 
 
Stordriftsfordele ved at være en del af Aalborg Forsyning A/S er medvirkende til at sikre konkurrenceevnen.  

Valuta- og renterisici 
Aalborg Vand A/S har ingen valuta- eller renterisici af betydning. 
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Væsentlige begivenheder og forholds indflydelse på årsregnskabet 

Hensættelse til tjenestemandspensionsforpligtelse 
Aalborg Kommune har en pensionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd. I forbindelse med selskabsgørelsen af 
kloakforsyningen i Aalborg Vand A/S i 2010 blev det aftalt med Aalborg Kommune, at tjenestemænd med relation 
til kloakforsyningen blev udlånt til Aalborg Vand A/S. Kommunen udbetaler løn og pension til nuværende og tidli-
gere tjenestemænd i kloakforsyningen, men fakturerer dette videre til Aalborg Vand A/S. 
 
Aalborg Vand A/S har derfor i sin årsrapport indregnet en hensættelse til tjenestemandspensions-forpligtelsen, da 
selskabet har en økonomisk forpligtelse overfor Aalborg Kommune til at godtgøre Kommunens udbetalinger af løn 
og pensioner til nuværende og tidligere tjenestemænd.  
 
Tjenestemandspensionsforpligtelsen indebærer – alt andet lige – at Aalborg Vand A/S’ vandtakster vil ligge over 
taksterne i de selskaber, der ikke har tilsvarende pensionsforpligtelser. 
 
Selskabet har en opkrævningsret svarende til den hensatte forpligtelse. Opkrævningsretten indregnes under andre 
tilgodehavender. I det omfang opkrævningsretten indregnes i selskabets takster indgår beløbet til opgørelsen af 
selskabets takstmæssige over-/underdækning. 
 
Tjenestemandspensionsforpligtelsen er opgjort i henhold til den aktuarmæssige beregning pr. 31.12.2021. For-
pligtelsen er beregnet ud fra Finanstilsynets forudsætninger, om en tjenestemandspensions tilbagediskonterings-
rente på -2,5%. Procenten er fremkommet ved at diskonteringsrenten er sat til noget nær -0,5%, men derudover 
skal der indregnes 2% i inflation, så grundlagsrenten bliver -2,5%.  
 
Herudover er forventet levealder justeret, jf. Finanstilsynets seneste offentliggjorte benchmark for levetidsforud-
sætninger, herunder de forventede fremtidige levetidsforbedringer.  
 
Hensættelsen til tjenestemandspensionsforpligtelser udgør 83.962 t.kr. pr. 31.12.2021. 

Tab på debitorer 
Den samlede debitormasse er vurderet, og dette har medført, at der forventes afskrevet 86 % af den samlede 
restancemasse på 263 t.kr., hvilket afføder et hensættelsesbeløb på 226 t.kr. til tab på debitorer ultimo 2021.  

Begivenheder efter balancedagen 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtrådt forhold, der giver anledning til at ændre vurderingen af regn-
skabets resultat og fremtidige økonomiske udvikling.     

Den forventede økonomiske udvikling 
For Aalborg Vand A/S forventes der et positivt resultat før skat på 10,1 mio. kr. i 2022. 
  



Resultatopgørelse

1. januar - 31. december

2021 2020
1.000 kr. 1.000 kr.

Note

1 Nettoomsætning 103.691 48.202

2 Produktionsomkostninger -16.917 -16.494

Bruttoresultat 86.774 31.708

3 Distributionsomkostninger -44.309 -45.343

4 Administrationsomkostninger -13.365 -11.760

Resultat af ordinær drift 29.101 -25.396

5 Andre driftsindtægter 375 328

Resultat før finansielle poster 29.476 -25.067

6 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 156 144

7 Finansielle indtægter 136 393

8 Finansielle omkostninger -1.709 -65

Resultat før skat 28.058 -24.595

9 Skat af årets resultat 0 0

ÅRETS RESULTAT 28.058 -24.595

Forslag til resultatdisponering:
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 156 144
Overført resultat 27.903 -24.739

28.058 -24.595
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Balance

31. december

2021 2020

Note 1.000 kr. 1.000 kr.
AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver
10 Grunde og bygninger 61.610 59.481
10 Produktionsanlæg og maskiner 776.209 768.984
10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.044 1.647
10 Materielle anlæg under udførelse 40.433 24.660

Materielle anlægsaktiver i alt 880.296 854.772

Finansielle anlægsaktiver
11 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.386 1.230
19 Underdækning 38.818 0

Finansielle anlægsaktiver i alt 40.203 1.230

ANLÆGSAKTIVER I ALT 920.499 856.002

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender
12 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.083 26.472

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 9.509 5.707
Igangværende arbejde for fremmed regning 522 383

13 Andre tilgodehavender 58 5.102
19 Underdækning 0 46.450

Periodeafgrænsningsposter 29 101
Tilgodehavender i alt 32.201 84.215

Værdipapirer 89.989 91.136

Likvide beholdninger 0 3.292

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 122.190 178.643

AKTIVER I ALT 1.042.689 1.034.645
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Balance

31. december

2021 2020

Note 1.000 kr. 1.000 kr.
PASSIVER

14 Virksomhedskapital 25.000 25.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 886 730
Overført resultat 703.011 675.108

EGENKAPITAL I ALT 728.897 700.838

HENSATTE FORPLIGTELSER

16 Andre hensatte forpligtelser 83.962 94.276

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT 83.962 94.276

GÆLD

Langfristede gældsforpligtelser
17 Gæld til kreditinstitutter 58.504 60.495
18 Periodeafgrænsningsposter 129.026 120.673
19 Overdækning 0 34.492

Langfristede gældsforpligtelser i alt 187.530 215.661

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet bankgæld 1.088 0

17 Gæld til kreditinstitutter 1.991 1.984
Modtagne forudbetalinger fra kunder 3.583 3.030
Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.765 3.712
Gæld til tilknyttede virksomheder 237 0

20 Anden gæld    8.314 9.554
18 Periodeafgrænsningsposter 3.790 3.479

Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder 421 330
19 Overdækning 15.231 0

Overdækning (skattesag) 1.882 1.781
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 42.301 23.870

GÆLD I ALT 229.831 239.530

PASSIVER I ALT 1.042.689 1.034.645

21 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser
22 Eventualaktiver
23 Nærtstående parter
26 Anvendt regnskabspraksis
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Pengestrømsopgørelse

1. januar - 31. december

2021 2020

1.000 kr. 1.000 kr.

Note Driftsaktiviteter
15 Årets resultat 28.058 -24.595
24 Reguleringer 16.793 56.667
25 Ændring i driftskapital -6.848 -24.011

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 38.004 8.061

Renteindbetalinger og lignende 136 393
Renteomkostninger og lignende -1.709 -65
Pengestrømme fra ordinær drift 36.430 8.389
Pengestrømme fra driftsaktivitet 36.430 8.389

Investeringsaktiviteter
Køb af materielle anlægsaktiver -52.427 -37.460
Tilslutningsbidrag 12.454 22.530
Salg af materielle anlægsaktiver 0 2.168
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -39.973 -12.763

Finansieringsaktiviter
Optagelse af gæld hos kreditinstitut 0 62.480
Afdrag af gæld til kreditinstitut -1.984 0
Pengestrømme fra finansieringsaktiviter -1.984 62.480

Ændring i likvider -5.527 58.106

Likvide beholdninger, primo 94.428 36.322

Likvide beholdninger, ultimo 88.901 94.428

Likvider specificeres således:
Likvide beholdninger 0 3.292
Værdipapirer 89.989 91.136
Bankgæld -1.088 0
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Egenkapitalopgørelse

Virksomheds-
kapital

Reserve for 
nettoopskrivning 

efter den indre 
værdis metode

Overført 
resultat

Egenkapital     
i alt

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Egenkapital, pr. 1. januar 2021 25.000 730 675.108 700.838
Årets resultat 0 156 27.903 28.058

Egenkapital, pr. 31. december 2021 25.000 886 703.011 728.897

1. januar - 31. december
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Noter

1. januar - 31. december

2021 2020
1.000 kr. 1.000 kr.

NOTE 1 - Nettoomsætning
Abonnement 35.455 35.663
M3-salg 51.597 36.396
Ændring af overdækning frem til udgangen af 2010 0 3.490
Ændring i underdækning vedr. prisloft 2016-2018 -40.388 -7.773
Korrektion vedr. overholdelse af indtægtsramme for 2020 0 -24.409
Korrektion vedr. overholdelse af indtægtsramme for 2021 52.017 0
Ændring vedr. skattesag -101 -101
Engrossalg og andet salg 1.321 1.457
Tilslutnings- og stikledningsbidrag 3.790 3.479

Nettoomsætning i alt 103.691 48.202

NOTE 2 - Produktionsomkostninger
Drift og vedligehold 10.805 10.044
Afskrivninger 6.112 6.451

Produktionsomkostninger i alt 16.917 16.494

NOTE 3 - Distributionsomkostninger
Drift og vedligehold 13.599 13.402
Bidrag til Vandsamarbejderne 10.044 10.233
Afskrivninger 20.666 21.708

Distributionsomkostninger i alt 44.309 45.343

NOTE 4 - Administrationsomkostninger
Administration 1.277 1.589
Revision 71 188
Advokat   193 152
Fast ejendom 2.895 2.764
IT 79 84
Betaling til Forsyningssekretariatet 241 181
Ydelsesaftale Aalborg Service A/S 6.926 3.847
Ydelsesaftale Aalborg Vand Holding A/S 1.420 2.744
Hensættelser til tab på debitorer 137 23
Afskrivninger 126 189

Administrationsomkostninger i alt 13.365 11.760

NOTE 5 - Andre driftsindtægter
Lejeindtægter 331 322
Øvrige indtægter 44 6

Andre driftsindtægter i alt 375 328
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2021 2020
1.000 kr. 1.000 kr.

NOTE 6 - Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Aalborg Vand Entreprise A/S 156 144

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt 156 144

NOTE 7 - Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter 10 7
Renteindtægter 26 91
Renteindtægter skat 101 101
Afkast fra Danske Capital, herunder urealiserede afkast 0 194

Finansielle indtægter i alt 136 393

NOTE 8 - Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger 570 65
Afkast fra Danske Capital, herunder urealiserede afkast 1.140 0

Finansielle omkostninger i alt 1.709 65

NOTE 9 - Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat 0 0
Regulering af skat, tidligere år 0 0
Regulering af udskudt skat, tidligere år 0 0

Skat af årets resultat i alt 0 0
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NOTE 10 - Materielle anlægsaktiver

Grunde og 
bygninger

Produktions-
anlæg og 
maskiner

Andre 
anlæg 

og drifts-
materiel

Materielle 
anlæg 
under 

udførelse

Materielle 
anlægs-    

aktiver i alt
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Samlet anskaffelsessum primo 68.443 953.878 6.764 24.660 1.053.746
Tilgang i året 0 0 0 52.427 52.427
Afgang i året 0 -9.076 0 -9.076
Overførsel 3.130 32.283 1.241 -36.655 0
Samlet anskaffelsessum ultimo 71.574 977.086 8.005 40.433 1.097.097

Akkumulerede afskrivninger primo -8.963 -184.894 -5.117 0 -198.973
Årets af- og nedskrivninger -1.001 -20.776 -844 0 -22.621
Afskrivninger vedrørende årets afgang 0 4.793 0 0 4.793
Samlede afskrivninger ultimo -9.964 -200.876 -5.961 0 -216.801

Bogført værdi ultimo 61.610 776.210 2.044 40.433 880.296

Bogført værdi primo 59.481 768.984 1.647 24.660 854.772

Specifikation af af- og nedskrivninger

Produk-              
tions-           

omkost-       
ninger

Distri-              
butions-
omkost-              
ninger

Admini-
strations-
omkost-
ninger

I alt

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Bygninger 705 188 108 1.001
Tekniske anlæg og maskiner 4.973 15.803 0 20.776
Andre anlæg og driftsmateriel 434 392 18 844

6.112 16.383 126 22.621
Tab vedr. årets afgang 0 4.283 0 4.283
Indtægter årets afgang 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger i alt 6.112 20.666 126 26.904

NOTE 11 - Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Datter-

virksom-
heder

1.000 kr.

Kostpris 1. januar 500
Kostpris 31. december 500

Værdireguleringer 1. januar 730
Årets resultat 156
Værdireguleringer 31. december 886

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt 1.386
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Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Dattervirksomhed Hjemsted
Ejer-
andel

Virksomheds-
kapital Egenkapital

Årets 
resultat Egenkapital Årets resultat

Aalborg Vand 
Entreprise A/S Vodskov 100% 500 1.386 156 1.386 156

2021 2020
1.000 kr. 1.000 kr.

NOTE 12 - Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.309 26.573

Hensættelse til tab på debitorer primo -101 -87
Årets hensættelse -137 -23
Regulering vedr. konstateret tab 12 9
Hensættelse til tab på debitorer ultimo -227 -101

Tilgodehavender fra salg i alt 22.083 26.472

NOTE 13 - Andre tilgodehavender
Rentenetting 58 58

Takstrettighed vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelse primo 0 0
Årets genberegning 0 5.044
Årets opkrævning ved forbrugere 0

Takstrettighed vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelse ultimo 0 5.044

Andre tilgodehavender i alt 58 5.102

NOTE 14 - Egenkapital
Virksomhedskapitalen består af 25.000 aktier á nominelt DKK 1.000

Aalborg Vand A/S' andel
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2021 2020
1.000 kr. 1.000 kr.

NOTE 15 - Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdies metode 156 144
Overført resultat 27.903 -24.739

Forslag til resultatdisponering i alt 28.058 -24.595

NOTE 16 - Andre hensatte forpligtelser
Hensat til tjenestemandspension primo 94.276 92.665
Årets genberegning -6.802 5.044
Årets udbetaling -3.513 -3.433

Andre hensatte forpligtelser ultimo 83.962 94.276

NOTE 17 - Gæld til kreditinstitutter
Primo 62.480 0
Årets låneoptagelse 0 62.480
Årets afdrag -1.984 0

Gæld til kreditinstitutter i alt 60.495 62.480

-1.991 -1.984

Gæld til kreditinstitutter i alt 58.504 60.495

Heraf efter 5 år 50.474 52.492
Heraf mellem 1 og 5 år 8.030 8.004

Heraf afdrages indenfor 1 år, opført under kortfristede gældsforpligtelser
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2021 2020
1.000 kr. 1.000 kr.

NOTE 18 - Periodeafgrænsningsposter 
Passiviseret tilslutnings- og stikledningsbidrag
Primo 124.152 105.101
Årets tilgang 12.454 22.530
Årets andel af tilslutnings- og stikledningsbidrag -3.790 -3.479

Passiviseret tilslutnings- og stikledningsbidrag i alt 132.816 124.152

Heraf indtægtsføres inden for 1 år, opført under kortfristet gældsforpligtelser -3.790 -3.479

Periodeafgrænsningsposter i alt 129.026 120.673

Heraf efter 5 år 113.865 106.759
Heraf mellem 1 og 5 år 15.161 13.914

NOTE 19 - Over-/underdækning
Primo -11.958 -40.650
Årets tilgang -52.017 24.409
Årets afgang 40.388 4.283

Ultimo -23.587 -11.958

Heraf indtægtsføres indenfor 1-5 år, opført under
finansielle anlægsaktiver - underdækning 0 0

Heraf indtægtsføres indenfor 1 år, opført under
tilgodehavender - underdækning -15.231 46.450

Heraf udgiftsføres inden for 1-5 år, opført
under langfristet gældsforpligtelser 38.818 -34.492

Over-/underdækning i alt 0 0

NOTE 20 - Anden gæld 
Moms og statslige afgifter 6.507 9.505
Deposita 49 49

Takstrettighed vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelse primo -5.044 0
Årets genberegning 6.802 0
Årets opkrævning ved forbrugere 0 0

0
Takstrettighed vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelse ultimo 1.758

Anden gæld i alt 8.314 9.554
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NOTE 21 - Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser
Der er ingen sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2021. 

NOTE 22 - Eventualaktiver

NOTE 23 - Nærtstående parter

2021 2020
1.000 kr. 1.000 kr.

NOTE 24 - Pengestrømsopgørelse - regulering
Andel i tilknyttet virksomheds resultat efter skat -156 -144
Renteindtægter og lignende indtægter -136 -393
Renteomkostninger og lignende omkostninger 1.709 65
Af- og nedskrivninger inkl. tab og gevinst ved salg 26.904 28.347
Skat af årets resultat 0 0
Over- og underdækning -11.528 28.793

Reguleringer i alt 16.793 56.667

NOTE 25 - Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender 5.564 -8.168
Ændring i andre hensatte forpligtelser -10.314 1.611
Ændring i leverandører mv. 2.289 -7.963
Andre ændringer i driftskapital -4.386 -9.492

Ændring i driftskapital i alt -6.848 -24.011

Selskabet har et estimeret udskudt skatteaktiv. Da selskabet mangler endelig opgørelse fra skattemyndig-
hederne, forelægger beløbet endnu ikke.

Aalborg Forsyning A/S ejer alle aktier i selskaber og har dermed bestemmende indflydelse på dette. 
Aalborg Vand A/S indgår i koncernregnskabet i Aalborg Forsyning, Nefovej 50, Stae, 9310 Vodskov. I 
årsrapporten oplyses alene om transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på 
markedsvilkår. Der er ikke gennemført sådanne transaktioner i regnskabsåret.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Aalborg Vand Holding A/S som administrationsselskab. 
Selskabet hæfter derfor ifølge selskabsskatteloven ubegrænset og solidarisk for selskabsskatter, 
kildeskatter på udbytter og renter over for SKAT, for de sambeskattede selskaber.

Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser og 
forpligtelser vedrørende indgåede entrepriseaftaler.
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NOTE 26 – Anvendt regnskabspraksis 
Aalborg Vand A/S er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser i regnskabsklasse B med tilvalg fra regnskabs-
klasse C. 
 
Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen opfylder fritagelsesbestemmelserne i årsregnskabsloven 
§112 for del koncerner. Selskabet indgår i koncernregnskabet for Aalborg Forsyning A/S, Nefovej 50, 9310 Vod-
skov, CVR-nr. 37189170. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 
 
Regnskabet er aflagt i danske kroner. 

Generelt om indregning og måling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 
 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resul-
tatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger 
og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere 
har været indregnet i resultatopgørelsen. 
 
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 afdrag og tillæg/fradrag 
af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab 
og gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflæg-
ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 
Indtægter omfatter salg af abonnement og vand mv. Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen når leve-
ring og risikoovergang til køber har fundet sted. 
 
Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter, og med fradrag af rabatter. 
 
Igangværende arbejde for fremmed regning indtægtsføres efter produktionsprincip-pet. 
 
I nettoomsætning indgår over-/underdækning.  
 
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb prisloftet for vandbehandling, indregnes overdækningen i balan-
cen som en gældsforpligtelse. 
 
Er de hos forbrugerne opkrævede beløb lavere end den økonomiske ramme, indregnes forskellen som en under-
dækning, hvis forskellen forventes opkrævet. 
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Korrektion til tidligere års indregnede over-/underdækning indregnes i nettoomsætningen. 

Produktionsomkostninger 
Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå 
årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og 
gager, samt afskrivninger på produktionsanlæg. 

Distributionsomkostninger 
I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til drift og vedligeholdelse af ledningsnet, pum-
pestationer, boringer m.m. samt afskrivninger.  

Administrationsomkostninger 
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder 
omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger. 

Andre driftsindtægter og -omkostninger 
Andre indtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens 
hovedaktiviteter, herunder lejeindtægter. 

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder  
Resultat i dattervirksomheder indeholder de forholdsmæssige andele af resultaterne. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og 
–tab. 

Skat af årets resultat 
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen 
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til 
egenkapitaltransaktioner. Den skat, der indregnes i resultatopgørelsen, klassificeres som henholdsvis skat af or-
dinær drift og skat af ekstraordinære poster. 
 
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 
 
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet, Aalborg Vand Holding A/S. Skatteeffekten af sambeskatningen 
med dattervirksomhederne fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende virksomheder i forhold til disses 
skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede 
selskaber indgår i acontoskatteordningen. 

Balance 

Materielle anlægsaktiver 
Beholdningen af grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner og driftsmateriel pr. 1. januar 2010 er vær-
diansat ifølge de til åbningsbalancen fastsatte standardpriser og standardlevetider iflg. Forsyningssekretariatet. 
 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger. Kostprisen omfatter direkte og indirekte omkostninger til løn, vogne, materialer og ydelser leveret 
af under leverandører samt indirekte produktionsomkostninger. Anlægstilskud modregnes i aktivets anskaffelses-
sum. 
 
Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i 
kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henfør-bare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. 
 
Afskrivninger foretages lineært over ovenstående levetider med udgangspunkt i aktivernes ibrugtagningstidspunkt. 
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Scrapværdier revurderes årligt. 

Afskrivninger 
Der er i regnskabet for Aalborg Vand A/S foretaget afskrivninger ud fra Forsyningssekretariatets retningslinjer. 
Principperne heri er følgende: 
 
Afskrivninger beregnes ud fra de levetider, der er angivet af Forsyningssekretariatet.  
 
Levetiderne er angivet for hovedkategorierne. 
 
Levetider År 
Ledninger støbejern 100 
Ledninger 75 
Bygninger 75 
Ventiler 75 
Vandværker 50 
Pumpestationer/Beholderanlæg 50 
SRO-brønde 50 
Råvandsstationer 30 
Boringer 30 
Sikring 25 
Pumper 25 
Vandmålere 8-10 
IT/værktøj 3-5 
Køretøjer 5 

 
Anlægsaktiver, der afhændes eller skrottes, udgår af afskrivningsgrundlaget. Avance eller tab, opgjort som for-
skellen mellem salgssummen og bogført værdi, føres i resultatopgørelsen under afskrivninger. 
 
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af 
værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.  
 
Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end 
den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest 
gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.  
 
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det 
ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste 
gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi. 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode, således at der i resultat-
opgørelsen og balancen medtages en forholdsmæssig andel af henholdsvis virksomhedernes resultat for året 
samt egenkapitalen svarende til Aalborg Vand A/S’ ejerandel. 
 
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponering til ”Re-
serve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode” under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbyt-
teudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne. 
 
Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Har moderselskabet en rets-
lig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil. 
 
Opkrævningsret, tjenestemandspensioner er opført, som forpligtelser ifølge uafdækkede pensionstilsagn under 
andre tilgodehavende ud over 1 år og reguleres hvert år ifølge ny genberegning af årets og den historiske pensi-
onsforpligtelse. Opkrævnings-retten under 1 år er opført under omsætningsaktiver. 
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Igangværende arbejder for fremmed regning 
Varer under fremstilling og fremstillede færdigvarer optages til fremstillingspris, der indbefatter medgået materia-
leforbrug og lønomkostninger med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Hvis det er sandsynligt, at de sam-
lede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i re-
sultatopgørelsen. 
 
Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger medgåede om-
kostninger eller en lavere nettorealiseringsværdi. 
 
Aconto faktureringer modregnes i værdien af det enkelte projekt i det omfang, de ikke overstiger det aktiverede 
beløb. Aconto faktureringer ud over det aktiverede beløb medtages under forudbetalinger fra kunder. 
 
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, 
at de afholdes. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  
 
Andre tilgodehavender 
Opkrævningsret tjenestemandspensioner består af en takstrettighed forbundet med pensionsforpligtelser vedrø-
rende tidligere og nuværende tjenestemænd på udlånsordning fra Aalborg Kommune. Opkrævningsretten regule-
res hvert år med en regulering af pensionsforpligtelsen, samt med den andel der opkræves via taksten.  
 
Opkrævningsret overfor kunderne opstået som følge af, at selskabet medfinansierer Aalborg Kommunes klimatil-
pasningsprojekter indregnes og måles til kostpris. Opkrævningsretten nedbringes i takt med opkrævninger hos 
forbrugerne. 
 
Opkrævningsretter der indregnes i taksten indenfor 1 år er klassificeret som omsætningsaktiver, mens den del af 
opkrævningsretterne, der opkræves senere end 1 år, er klassificeret som anlægsaktiver. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende 
regnskabsår. 

Værdipapirer 
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer. Værdipapirer måles til dagsværdi. For børsnoterede værdipapi-
rer svarer dagsværdi til børskursen på balancedagen.  

Hensatte forpligtelser  
Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har 
en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forplig-
telsen.  

Pensionsforpligtelser vedrørende tidligere og nuværende tjenestemænd på udlånsordning fra Aalborg Kommune 
opføres som en hensat forpligtelse i balancen, og reguleres hvert år med en genberegning af pensionsforpligtigel-
sen samt med fradrag af årets udbetalinger. 

Hensættelser opstået som følge af, at selskabet medfinansierer Aalborg Kommunes klimatilpasningsprojekter ind-
regnes og måles til kostpris. Betalingsforpligtelsen nedbringes i takt med budgetterede betalinger vedrørende kli-
matilpasningsprojektet. 

Periodeafgrænsningsposter langfristede 
Tilslutnings- og stikledningsbidrag opføres som anden gæld, der indtægtsføres over brugstiden på 40 år. Afskriv-
ningsperioden afspejler de tilsvarende gennemsnitlige materielle anlægsaktiver. 
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Over- /underdækning 
Den akkumulerede overdækning er udtryk for et mellemværende med kunderne ud over 1 år. Er den akkumule-
rende overdækning under 1 år er den opført under kortfristet gæld. 

Andre gældsforpligtelser 
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, som i al væsentlighed svarer til dagsværdien. 

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser 
Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og 
forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikke-skattemæssigt afskriv-
ningsberettiget goodwill samt andre poster, hvis disse - bortset fra ved virksomhedsovertagelser - er opstået på 
anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige indkomst. 
 
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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien 
kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af 
aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 
 
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. 
 
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed. 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser 
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grund-
lag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster. Skatte-
tilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og po-
sterne forventes afregnet netto eller samtidig. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne forudbetalinger vedrørende indtæg-
ter i efterfølgende regnskabsår. 

Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansierings-
aktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante 
resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver mi-
nus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og fi-
nansielle anlægsaktiver. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede 
gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne. 

Likvider 
Likvide midler består af indeståender i pengeinstitutter opført under aktiver, værdipapirer opført under omsæt-
ningsaktiver samt kortfristet bankgæld under passiver. 
 
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 


