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Fano Vand A/S

Ledelsespfltegning

Bestyrelsen og direklionen har dags dato behandlet og godkendt Arsrapporten for regnskabs6ret 01.01.2015 -

3LI2.2015 for Fans Vand A/S.

Arsrapporten aflregges i overensstemmelse med irsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at Arsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og f,r-
nansielle stilling pr.31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for reenskabsaret 01.01.2015 -

31.12.2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegorelse for de forhold, beretningen

omhandler.

Der er vesentlig usikkerhed vedrsrende fastsrettelse af de skattemessige indgangsvcrdier pA selskabets mate-

rielle anlregsaktiver, og den deraf afledte effekt p5 udskudte skatter. Der henvises til note t herom.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fano. den 2I.04.2016

Direktion

Kaj Clausen Svarrer
formand



Fano Vand A/S

Den uafhrengige revisors erklreringer

Til kapitalejerne i Fano Vand A/S
Pfltegning pfl flrsregnskabet
Vi har revideret irsregnskabet for Fano Vand A/S for regnskabsiret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regn-
skabspraksis, resultatopgorelse, balance, egenkapitalopgorelse og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter 6rsregnskabslo-
ven.

Ledelsens ansvar for flrsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet irsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 6rsregn-
skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et
irsregnskab uden vresentlig fejlinformation, uanset om derure skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om Arsregnskabet p5 grundlag af vores revision. Vi har udfort revisionen i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette
ktrever, at vi overholder etiske krav samt planlregger og udforer revisionen for at opn6 hoj grad af sikkerhed for, om
irsregnskabet er uden vresentlig fejlinformation.

En revision omfatter udforelse afrevisionshandlinger for at opni revisionsbevis for belsb og oplysninger i irsregnskabet.
De valgte revisionshandlinger afhrenger af revisors lurdering, herunder r,urdering af risici for vasentlig fejlinformation i
irsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der
er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et irsregnskab, der giver et retvisende billede. Formilet hermed er at ud-
forme revisionshandlinger, der er passende efter omstrendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten
af virksomhedens inteme kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmressige skon er rimelige samt den samlede prresentation af irsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opniede revisionsbevis er tilstrrekkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at irsregnskabet giver et retvisende billede afselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
3L12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsiret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med
irsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrorende forhotd i regnskabet
Uden at modiftcere vores konklusion, henleder vi opmrerksomheden pi note 1, som beskriver den usikkerhed, der er om-
kring fastsrettelse af de skattemressige indgangsvrerdier pi selskabets materielle anlagsaktiver og den deraf afledte effekt
pi den udskudte skat. Vi har ikke fundet grundlag for at anlngge en anden vurdering end den, som ledelsen har lagt til
grund ved regnskabsafl reggelsen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til irsregnskabsloven gennemlrest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-
lreg til den udfarte revision af irsregnskabet.



Fano Vsnd A/S

Den uafhengige revisors erklreringer

Det er pfl denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstenunelse med
irsregnskabet.

Kolding, den 21.04.201 6
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Fano Vand A/S

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets formil og aktivitet er at eje og drive vand- og spildevandsforsyningsaktivitet i Fans Kommune i
henhold til vandforsyningsloven o g milj obeskyttelsesloven.

Selskabets virksomhed er herudover reguleret ud fra et "hvile i sig selv" princip, siledes at kundernes betaling

svarer til medgflede omkostninger til vand- og spildevandsaktiviteterne. Selskabets indtregter er baseret pi
kundeafgifter i form af tilslutningsbidrag, abonnementsbidrag og milerbaseret vandafgifter og vandaflednings-

bidrag, der takstsettes irligt og godkendes af byr6det iFana Kommune.

Herudover administrerer selskabet en tomningsordning for de sommerhuse, der ikke er tilsluttet spildevands-

forsyningen.

Udvikling i aktiviteter og skonomiske forhold
Arets resultat:udgar et underskudp63I2 t.kr. Resultatet er negatir,t pivirket med,248 t.kr. vedrorende indreg-

ning af reguleringsmessig over-/underdrekning samt stigning i driftsomkostninger. Stigningen i driftsomkost-

ningerne i driftsomkostningerne skyldes, at der er foretaget en rrekke udskiftninger af nedslidt driftsmateriel,

som skal sikre en stabil og sikker drift af forsyningen.

Markedsvrerdien af renteswapen, der blev etableret i forbindelse med finansiering af anlregsinvesteringer i
spildevandsaktiviteten r2009, er pr. 31 .12.2015 opgjort til en forpligtelse pi 6.034 t.kr., forpligtelsen udgjorde

7.0I7 t.fu. pr. 31 .12.2014. Reguleringen af markedsvrerdien p6virker ikke irets resultat, da denne indregnes

direlte pi egenkapitalen. Renteswappen udlober pr 3I.07 .2026.

Investeringer
Fano Vand A/S folger Fans Kommunes Spildevandsplan. Planen er i 2015 blevet revideret. Der planlegges

ikke nye spildevandsoplande, men derimod skal en rrekke ejendomme i eksisterende spildevandsoplande i
sommerhusomr6derne tilsluttes. Det forventes, at tilslutningen af disse ejendomme finder sted i 2016 og at

anlregsudgifterne kan drekkes af de opkrrevede tilslutningsafgifter. Herudover er en rrekke investeringer med

henblik pi at effektivisere produktionen og forbedre forsyningssikkerheden gennemfort.

Ved Postvejen syd for Nordby er arbejdet med opforelsen af et sandfangsanlag pAbegyndt. Anlregget horer

under Tomningsordningn.

Bestyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med opforelse af et garageanlng mv. til spildevandsforsyningen

tillige indrettes et administrationslokale for Fans Vand A/S. Beslutningen er medfort af, at de lejem6l, der hid-

til har huset aktiviteterne, er blevet opsagt.



Fans Vand A./S

Ledelsesberetning

Det forventes at der i 2016 sker byggemodning, herunder forsyning med vand og kloak, af et omr6de i den

nordlige udkant af Nordby. I forste omgang udstykkes ca.20 grunde.

Lflneomlregning
Med det formil at reducere afdragsbyrden og samtidig udnytte det lave renteniveau er der i 2OI5 foretaget

lflneomlregning og optaget nyt 16n. Det nye l6n er bl.a. optaget for at sikre, at der vil vrere takstmressig basis for
at finansiere fremtidige investeringer.

Reguleringsmressige forhold
Arsrapporten er aflagt efter driftsokonomiske principper under hensynstagen til de srerlige forhold, der gor sig

greldende for vandselskaber underlagt prisregulering. Det i irsrapporten prresenterede resultat og de indregne-

de vrerdier er ikke udtryk for selskabets reguleringsmressige resultat og vrerdier.

Usikkerhed vedrsrende indregning og mflling
Der henvises til note 1.

Forventet udvikling
Ledelsen forventer et positivt resultat for 2016.

Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtredt forhold, som forrykker vurderingen af irsrapporten.



F'ans Vand A/S

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste 6r.

Generelt om indregning og mflling
Aktiver indregnes i balancen, nir det som folge af en tidligere begivenhed er sandsynlig!, at fremtidige oko-
nomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets vrerdi kan miles pilideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, n6r virksomheden som falge af en tidligere begivenhed har en retlig eller

faktisk forpligtelse, og det er sandsynlig!, at fremtidige okonomiske fordele vil frag6 virksomheden, og forplig-
telsens vrerdi kan miles pilideligt.

Ved forste indregning m6les aktiver og forpligtelser til kostpris. M6ling efter forste indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og miling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden irsrapporten

aflregges, og som be- eller afkrrefter forhold, der eksisterede pi balancedagen.

I resultatopgorelsen indregnes indtregter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be-

lob, der vedrorer regnskabs6ret.

Resultatopgorelsen

Nettoomsretning

Nettoomsretning indregnes i resultatopgorelsen, n6r levering til ksber har fundet sted. Nettoomsretning indreg-

nes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Arets udvikling i den reguleringsmressige over- eller underdrekning indregnes i nettoomsetningen. Saldo for
den reguleringsmressige over- eller underdrekning optages som en srerskilt post i balancen.

Produktionsomko stninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opni nettoomsretnin-

gen, herunder omkostninger til drift af anlng, indvinding af vand, personale beskreftiget med produktionen og

med drift og vedligeholdelse af anlreg samt afskrirminger pi produktionsanlng og maskiner.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, relateret til transport af vand og spilde-

vand, herunder drift af anlreg, personale beskreftiget med transport af vand og spildevand samt drift og vedli-
geholdelse af ledningsnet mv. og afskrivninger pi distributionsanlreg.



Fans Vand A/S

Anvendt regnskab spraksis

Administrations omkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder

lan og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrirminger af tilgode-
havender samt af- og nedskrivninger af materielle anlregsaktiver, der benyttes i administrationen af virksom-
heden.

Andre finansielle indtregter

Andre finansielle indtregter bestir af modtagne renteindtregter mv.

Andre fi nansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger best6r af renteomkostninger mv.

Balancen
Materielle anlregsaktiver

Grunde er pr. 1. januar 2010 vrerdiansat til en skonnet markedsverdi pi baggrund af oplysninger omkring are-

alpriser, lokalplaner mv.

Produktionsanleg og maskiner samt andre anlng, driftsmateriel og inventar er pr. 1. januar 2010 vrerdiansat til
en skonnet dagsvrerdi med udgangspunkt i gennemsnit af levetidsnedskre-me standard anskaffelses- og genan-

skaffelsespriser (standardvrerdi) fastsat med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets pris- og levetidskatalog.

Visse af anlregsaktiverne er vrerdiansat pi baggrund af forsyningsvirksomhedens ansogning om sarskilt god-

kendelse af vrerdiansrettelser af aktiver, som ikke er omfattet af pris- og levetidskatalog.

Anskaffelser efter 1. januar 2010 af grunde og bygninger, produklionsanlreg og maskiner samt andre anlmo

driftsmateriel og inventar m6les til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-
garing af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver
omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandarer oglonninger.

Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restvrerdi efter afsluttet brugstid. Der foretages

linerere afskrivninger efter Forsymingssekretariatets regler, som er baseret pi en vurdering afaktivernes forven-

tede brugstider.

Bygninger 10-75 6r

Produktionsanleg og maskiner 10-100 6r

Andre anlng, driftsmateriel og inventar 5 ir



Fans Vand A/S

Anvendt regnskab spraksis

Der foretages nedskrivningstest pi materielle anlregsaktiver, sifremt der er indikationer for vrerdifald. Ned-

skrirmingstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det

hojeste af akiivets eller aktivgruppens kapitalvrerdi og nettosalgspris (genindvindingsvrerdi), s6fremt deme er

lavere end den regnskabsmassige vrerdi.

Fortjeneste og tab ved afhrendelse af materielle anlregsaktiver opgores som forskellen mellem salgsprisen med

fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmressige vrerdi pA salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indreg-
nes i resultatopgorelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtregter, i det omfang
salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Materielle anlregsaktiver under udforelse er opgjort til anskaffelsesprisen, og omkostninger direkte tilknyttet
anskaffelsen samt omkostninger til klargoring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive
taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter,

underleverandorer og lonninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender miles til amortiseret kostpris, der sredvanligvis svarer til nominel vrerdi, med fradrag af ned-

skrivninger til imodegielse af forventede tab.

Periodeafgrrensningsposter

Periodeafgrrensningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrorer efterfolgende

regnskab sir. Periodeafgrrensningspo ster m6les til ko stpris.

Greld til realkreditinstitutter

Geld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgreld m6les pi tidspunktet for lAnoptagelse til kostpris, der sva-

rer til det modtagne provenu efter fradrag af aflroldte transaktionsomkostninger. Efterfolgende miles priori-
tetsgreld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved linoptagelsen og den no-

minelle verdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgorelsen over lAneperioden som en finansiel om-

kostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser m6les til amortiseret kostpris, der sredvanligvis svarer til nominel vrerdi.

Over- og underdekninger

Saldo for reguleringsmressig over- og underdrekning indregnes under henholdsvis greldsforpligtelser og tilgo-
dehavender med modpostering i resultatopgorelsen under nettoomsretning. Saldoen udgar det belob, som virk-
somheden forventer at tilbagebetale eller opkreve i kommende 6rs takster. Udgangspunktet for opgorelsen er

indevrerende og tidligere 6rs opgorelse af faktiske indtregter og omkostninger.
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Resultatopgorelse for 2015

Nettoomsretning

Produktionsomko stninser

Bruttoresultat

Distributionsomkostninger

Admini strationsomko stninser

Driftsresultat

Andre finansielle indtregter

Andre finansielle omkostninser

Arets resultat

tr'orslag til resultatdisponering
Overfsrt resultat

Note
2015

kr.
2014

kr.

2

2

13.016.885 t4.052.649

(2.889.406) Q.40s.073)
10.127.479 11.647.576

(6.848.e4s) (6.805.e73)

(1.16e.4ss) (r.33e.7e3)

2.109.079 3.501.810

(3r2.407)

(312.407\

365.8t4

365.814
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Balance pr. 31..12.201s

Grunde og bygninger

Produktions anTn g o g maskiner

Andre an7ag, driftsmateriel og inventar

Materielle anlagsaktiver under udforelse

Materielle anlegsaktiver

Andre tilgodehavender

tr'inansielle anlregsaktiver

Anlregsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Andre tilgodehavender

Reguleringsmressige underdrekninger

Periodeafgrensningsposter

Tilgodehavender

Omsretningsaktiver

Aktiver

Note
2015

kr.
2014

kr.

2.8sl3r5
r84.319.649

9.513.183

173.16I

1.275.315

188.733.727

9.748.091

959.205

196.857.308 200.716.338

r.770.629 2.179.006

r.770.629 2.179.006

198.627.937 202.895.344

4t5.365

869.337

1.81 1.000

159.951

729.193

r.424.417

1.468.000

84.r21

3.255.6s3 3.705.73r

3.255.653 3.705.731

201.883.s90 206.601.075
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Balance pr.3l.l2,20ls

Virksomhedskapital

Overkurs ved emission

OverfsrL overskud eller underskud

Egenkapital

Geld til realkreditinstitutter

Reguleringsmressige overdekninger

Anden greld

Langfristede greldsforpligtels er

Kortfristet del af langfristede greldsforpligtelser

Bankgreld

Leverandorer af varer og tjenesteydelser

Anden greld

Kortfristede greldsforpligtels er

Greldsforpligtelser

Passiver

Usikkerhed ved indregning og mAling
Pantsretninger og sikkerhedsstillelser

Ejerforhold

Note

10.000.000

t23.220.982

(s.90s.61e)

r27.31s.363

10.000.000

r23.220.982

(6.s75.688)

126.645.294

s3.472.s76

4.279.000

6.034.t27

s0.898.9s9

3.688.000

11.910.138

63.785.703 66.497.097

4.754.423

4.8s0.6s5

915.886

2.937.720

r0.782.524 13.458.684

74.s68.227 79.955.781

201.883.590 206.60r.075

3.2s2.383

5.548.755

31 1.785

r.669.601

1

8

9
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Egenkapitalopgorelse for 2015

Egenkapital primo

Dagsverdiregulering sikringsinstrumenter

Arets resultat

Egenkapital ultimo

Virksom- Overkurs
hedskapital vedemission

kr. kr.

Overfsrt
overskud

eller under-
skud

kr.
I alt

126.645.294

982.476

(312.407)

127.315.363

10.000.000 123.220.982

0

0

0

0

10.000.000 123.220.982

I henhold til serlovgivning er selskabets egenkapital bundet i selskabet og kan ilJ<e udloddes som udbytte.
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Noter

1. Usikkerhed ved indregning og mflting

Ved skattepligtens indtreden i 2010lagde selskabet til grund, at de skattemressige verdier for anlregsaktiverne
svarer til de levetidsnedskrevne standardvrerdier, som blev opgjort til brug for den reguleringsmressige 6b-
ningsbalance pr. 1. januar 201 0.

SKAT har rendret de selvangivne skattemressige vrerdier pA baggrund af en anden opgorelsesmetode.

SKATs korrektion er piklaget til Landskatteretten, som i juni 2014 afsagde kendelse i 4 af branchen og SKAT
udvalgte provesager. Landsskatteretten gav SKAT medhold for sA vidt ang6r valg af vrerdiansrettelsesmodel,
men kritiserede samtidig vresentlige konkrete forudsetninger i anvendelse af modellen. Der verserer nu prove-
sager i Landsretten.

PA den baggrund er der fortsat vresentlig usikkerhed omkring opgorelsen af selskabets udskudte skat, hvorfor
der ikke han opgores et pilideligt belob til indregning i irsrapporten. SKATs rendring af de skattemressige
vrerdier har ikke medfortbetalbare skatter.

Da en eventuel skattebetaling som folge af udskudt skatteforpligtelse vil kunne indregnes i selskabets priser
(vil blive tillagt selskabets prisloft), vil en yderligere skatteforpligtelse ikke fi vresentlige indflydelse pi sel-
skabets skonomiske stillins.

T4

2015
kr.

2014
kr.

2. Personaleomkostninger
Gager oglon
Pensioner

Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbeidere

3. Andre finansielle omkostninger
Renteomkostninger i avrigl
Avrige finansielle omkostninger

1.337.089

r90.r34

31.235

r.244.478

t87.504

28.419

1.5s8.4s8 1.460.40r

20r5
kr.

2014
kr.

2.292.334

319.598

2.796.30r

483.035

2.611.932 3.279.336

I renteomkostninger iavigl er indregnet omkostningertil renteswapphl.24l Lkr. (1.745 t.kr. i 2014).
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Noter

4. Materielle anlregsak-
tiver
Kostpris primo

Overforsler

Tilgange

Afgange

Kostpris ultimo

Af- og nedskrirminger primo
Arets afskrirminger
Af- og nedskrivninger ulti-
mo

Regnskabsmessig vrerdi
ultimo

5. Virksomhedskapital
Aktier

6. Langfristede grelds-
forpligtelser
Geld til realkreditinstitutter
Reguleringsmressige over-
drekninger

Anden greld

Grunde og
bygninger

kr.

Produktions-
anlreg og ma-

skiner
kr.

Andre anlreg,
driftsmateriel

og inventar
kr.

Materielle
anlregsaktiver

under udfs-
relse

kr.

1.27 5.315

1.576.000

209.755.001

(1.s76.000)

r.642.015

0

rt.179.547

0

0

0

0

0

209.82r.016 r1.179.5472.851.315

0

0
0

0

2.851.31s 184.319.649 9.513.183 l73.16l

AntaI

Pfllydende
vrerdi

kr.

Nominel
vrerdi

kr.

Forfald inden
12 mflneder

20r4
kr.

10.000

Forfald inden
12 mineder

20ts
kr.

tr'orfald efter
12 mflneder

2015
kr.

1.000,00 10.000.000

10.000.000

Restgreld efter
5flr

2015
kr.

39.220.668

0

0

0

0
4.754.423 3.2s2.383 63.785.703

2.903.841

0

1.8s0.s82

3.2s2.383 s3.472.576

4.279.000

6.034.r27

I anden greld er indregnet markedsvardi af rentesw ap pi 6.034 t.kr. (7 .017 t.kr. i 2014).

39.220.668
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Noter

7. Anden greld
Skyldig lon, A-skat, sociale bidrag m.m.
Feriep engeforpli gtel ser

Andre skyldige omkostninger

47.986

16I.2IO

1.460.40s

2014
kr.

48.776

r52.429

2.736.515

2.937.720

Fano Kommune pi

2015
kr.

1.669.601

I andre skyldige omkostninger er indregnet skyldige renter, afdrag og garantiprovision til
113 t.kr. (1.134 t.kr. i 2014).

8. Pantsretninger og sikkerhedsstillelser
Selskabet har indg6et entreprisekontrakt vedrorende tomning af bundfreldningstanke for perioden 2Ol3-20Ig.
Selskabets forpligtelser vedrorende kontrakten :udgar 2,9 mio.kr. i uopsigelighedsperioden.

9. Ejerforhold
Selskabet har registreret folgende aktionarer med mere end 5%o af aktiekapitalens stemmerettigheder eller
pilydende verdi:

Fano Kommune, Skolevej 5-7, 6720 Fana


