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Påtegninger 

Ledelsespåtegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperi-
oden 1. oktober - 31. december 2010 for Sorø Forsyning A/S. 

Værdiansættelsen er baseret på vandsektorloven (lov nr. 469 af 12. juni 2009). Værdiansæt-
telsen er foretaget til dagsværdi på grundlag af virksomhedens forventede fremtidige penge-
strømme. Værdiansættelsen af aktiverne er som følge heraf forbundet med usikkerhed. Akti-
verne blev i 2010 afskrevet over den forventede brugstid. 

En eventuel over- eller underdækning i dattervirksomhederne er ikke særskilt gjort op. En 
eventuel over- eller underdækning er indeholdt i selskabernes egenkapital 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 
for regnskabsperioden 1. oktober - 31. december 2010. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørel-
se for de forhold, beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Sorø, den 29. marts 2011 
Direktion: 
     
     
     
     
Anders Johansen     
     
     
Bestyrelse:     
     
     
     
     
Carl Andersen  Per Hovmand  Michael Jensen 
formand  næstformand   
     
     
     
     
Flemming Jensen  Claus N. Kristiansen   
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Den uafhængige revisors påtegning 

Til kapitalejeren i Sorø Forsyning A/S 
Vi har revideret årsregnskabet for Sorø Forsyning A/S for regnskabsperioden 1. oktober - 31. 
december 2010, side 8-13. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgø-
relse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter års-
regnskabsloven, og afgivet udtalelse herom. 

Ledelsens ansvar 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende 
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, im-
plementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og af-
lægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigts-
mæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter om-
stændighederne. Ledelsen har endvidere til ansvar at udarbejde en ledelsesberetning, der in-
deholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse stan-
darder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med hen-
blik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlin-
formation. 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der 
er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vur-
deringen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformatio-
nen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, 
der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et ret-
visende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter om-
stændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledel-
sen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige 
skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. 

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 
for regnskabsperioden 1. oktober - 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven. 

Supplerende oplysning 
Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til note 6, hvoraf det fremgår, at 
selskabets aktiver er værdiansat under hensyntagen til en vurdering af forventede fremtidige 
pengestrømme. Værdiansættelsen af aktiverne er som anført i note 6 forbundet med usikker-
hed. Ligeledes henvises til note 6 omkring regnskabets aflæggelse uden hensyntagen til 
eventuelle over-/underdækninger omkring aktiviteterne for vand og spildevand. Vi er på det 
foreliggende grundlag enige i ledelsens værdiansættelse af aktiver samt den regnskabsmæs-
sige behandling af over- og underdækning. 

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

København, den 29. marts 2011 
KPMG  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Torben Kristensen 
statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

Selskabsoplysninger 
Sorø Forsyning A/S 
Hovedgaden 60 
4295 Stenlille   

Telefon: 57 87 08 00 

CVR-nr.: 33 24 64 47 
Stiftet: 1. oktober 2010 
Hjemstedskommune: Sorø 
Regnskabsår: 1. januar – 31. december 

Første regnskabsår: 1. oktober 2010 - 31. december 2010 

Bestyrelse 
Carl Andersen, formand 
Per Hovmand, næstformand 
Michael Jensen 
Flemming Jensen 
Claus N. Kristiansen 

Direktion 
Anders Johansen 

Revision 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Borups Allé 177 
2000 Frederiksberg 
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Beretning 

Hovedaktivitet 
Sorø Forsyning A/S' formål er at drive finansiel investeringsvirksomhed. Sorø Forsyning 
A/S har 100 % ejerskab af aktierne i Sorø Vand A/S, Sorø Spildevand A/S og Sorø Forsy-
ningsservice A/S. 

Der er ingen aktiviteter ud over ejerskabet af aktierne i Sorø Vand A/S, Sorø Spildevand A/S 
og Sorø Forsyningsservice A/S. 

Usædvanlige forhold vedrørende regnskabsåret 
Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsperioden. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årsregnskabet for perioden 1. oktober – 31. december 2010 er selskabets første, efter selska-
bets stiftelse pr. 1. oktober 2010.  

Resultatopgørelsen udviser et underskud på 4.266 tkr., heraf vedrører 4.266 tkr. resultat fra 
tilknyttede virksomheder. Egenkapitalen udgør herefter 856.273 tkr.  

Årets resultat er på det forventede niveau. 

Der er efter udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2010 for Sorø Spildevand A/S 
konstateret en manglende hensættelse til imødegåelse af nedrivningsomkostninger på to ren-
seanlæg beliggende Stamvejen, Sorø og Banevænget, Stenlille, som ikke længere benyttes. 

Den samlede korrektion til åbningsbalancen udgør 1.653 tkr. og er reguleret over selskabets 
egenkapital.  

Begivenheder efter regnskabets afslutning 
Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser, 
som påvirker bedømmelsen af årsrapporten. 

Forventninger til fremtiden 
Resultatet for 2011 forventes at blive forbedret i forhold til 2010 som følge af stigende tak-
ster på forsyningsområderne. 
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Koncernoversigt  
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Årsregnskab 1. oktober – 31. december  

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten for Sorø Forsyning A/S for perioden 1. oktober - 31. december 2010 er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. 

Det er selskabets første regnskabsår. 

Selskabet er ikke omfattet af pligt til at aflægge koncernregnskab, jf. ÅRL § 110. 

Der er efter udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2010 for Sorø Spildevand A/S 
konstateret en manglende hensættelse til imødegåelse af nedrivningsomkostninger på to ren-
seanlæg beliggende Stamvejen, Sorø og Banevænget, Stenlille, som ikke længere benyttes. 

Den samlede korrektion til åbningsbalancen udgør 1.653 tkr. og er reguleret over selskabets 
egenkapital. 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-
flyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressour-
cer 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. 

Resultatopgørelse 

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
Indtægter af kapitalandele omfatter årets resultat efter skat i selskabets tilknyttede virksom-
heder. 

Balance 

Finansielle anlægsaktiver 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder værdiansættes i selskabets regnskab efter den indre 
værdis metode. Dette indebærer, at der i resultatopgørelsen medtages en forholdsmæssig an-
del af virksomhedens resultat, svarende til selskabets ejerandel. 

Værdiansættelsen er baseret på vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009. Idet der 
ikke består et effektivt marked for køb og salg af vand- og spildevandsvirksomheder, er vær-
diansættelsen som udgangspunkt sket ved anvendelse af nedskrevne genanskaffelsespriser 
som udtryk for en estimeret dagsværdi af de tekniske anlæg. Der er under hensyntagen til 
årsregnskabslovens bestemmelser gennemført en nedskrivningstest, hvorved værdiansættel-
sen af aktiverne revurderes ud fra den samlede værdi af selskabet baseret på dets forventede 
fremtidige pengestrømme. Værdiansættelsen af aktiverne er som følge heraf forbundet med 
usikkerhed.  
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Selskabsskat og udskudt skat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-
opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den 
del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen. 

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens virksom-
heder. Virksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolide-
ringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen. 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de 
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil 
modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomhe-
der, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. 

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i 
udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen 
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der 
kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 
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Resultatopgørelse 
   
 Note 2010    
Resultat af ordinær drift  0 
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1 -4.265.533    
Resultat før skat  -4.265.533 
Skat af årets resultat  0    
Årets resultat  -4.265.533    
   

Forslag til resultatdisponering 
Nettoopskrivning efter den indre værdis metode  -4.265.533    
  -4.265.533    
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Balance 
    
 

Note 2010 
Åbnings-
balance     

   tkr. 
AKTIVER    
Anlægsaktiver    
Finansielle anlægsaktiver 1   
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  856.272.830 862.192     
Anlægsaktiver i alt  856.272.830 862.192     
AKTIVER I ALT  856.272.830 862.192     
    
    
    
    
PASSIVER    
Egenkapital 2   
Aktiekapital  10.000.000 10.000 
Overkurs ved emission  0 0 
Overført resultat  846.272.830 852.192     
Egenkapital i alt  856.272.830 862.192     
PASSIVER I ALT  856.272.830 862.192     
    
Eventualposter m.v. 3   
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 4   
Nærtstående parter 5   
Usikkerheder 6   
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Noter 
   
 

1/10 - 31/12 
2010 

Åbnings-
balance 
1/10 2010    

1 Kapitalandel i tilknyttede virksomheder 
Kostpris primo 862.191.960 0 
Tilgang ved stiftelse 1. oktober 2010 0 862.191.960 
Korrektion til åbningsbalance -1.653.597 0    
Kostpris 31. december 2010 860.538.363 862.191.960    
Værdireguleringer 1. oktober 2010 0 0 
Andel af tilknyttet virksomheds overskud efter skat -4.265.533 0    
Værdireguleringer 31. december 2010 -4.265.533 0    
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010 856.272.830 862.272.830    
   
 

Navn og hjemsted Ejerandel 
Selskabs-
kapital 

Egen-
kapital 

Resultat i 
perioden 
1/10-31/12 
2010 

Regn-
skabsmæs-
sig værdi       

  tkr. tkr. tkr. tkr. 
Sorø Forsyningsservice A/S, Sorø 100 % 500 500 -420 500 
Sorø Spildevand A/S, Sorø 100 % 10.000 803.131 -2.991 803.131 
Sorø Vand A/S, Sorø 100 % 5.000 52.642 -855 52.642       
  15.500 856.273 -4.266 856.273       
      

2 Egenkapital 
 

Aktiekapital 
Overkurs 
ved emission 

Overført 
resultat I alt      

Saldo 1. oktober 2010 10.000.000 852.191.960 0 862.191.960 
Overført til reserver 0 -852.191.960 852.191.960 0 
Egenkapitalbevægelser i dattervirksomheder 0 0 -1.653.597 -1.653.597 
Overført, jf. resultatdisponering 0 0 -4.265.533 -4.265.533      
Saldo 31. december 2010 10.000.000 0 846.272.830 856.272.830      
     

Aktiekapital 

Aktiekapitalen udgør 10.000.000 kr. og er fordelt i aktier af 1.000 kr. og multipla heraf.  

3 Eventualposter m.v. 

Ingen. 
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4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser. 

5 Nærtstående parter 

Sorø Forsyning A/S' nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Sorø Kom-
mune, der er hovedaktionær. Sorø Forsyning A/S' nærtstående parter med betydelig indfly-
delse omfatter Sorø Forsyning A/S' bestyrelse og direktion. 

Selskabet har ikke haft transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret. 

Ejerforhold 

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af 
stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen: 

Sorø Kommune 
Rådhusvej 8 
4180 Sorø 

6 Usikkerheder 
Værdiansættelsen er baseret på vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009. Idet der 
ikke består et effektivt marked for køb og salg af vand- og spildevandsvirksomheder, er vær-
diansættelsen som udgangspunkt sket ved anvendelse af nedskrevne genanskaffelsespriser 
som udtryk for en estimeret dagsværdi af de tekniske anlæg. Der er under hensyntagen til 
årsregnskabslovens bestemmelser gennemført en nedskrivningstest, hvorved værdiansættel-
sen af aktiverne revurderes ud fra den samlede værdi af selskabet baseret på dets forventede 
fremtidige pengestrømme. Værdiansættelsen af aktiverne er som følge heraf forbundet med 
usikkerhed. 

En eventuel over- eller underdækning, svarende til forskellen mellem kostpris for spilde-
vandsbehandling og de hos forbrugerne opkrævede beløb samt regulatorisk over- eller un-
derdækning, er ikke særskilt gjort op. En eventuel over- eller underdækning er indeholdt i 
selskabets egenkapital. 
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