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Formandens ord

2018 har budt på noget så 
sjældent som forbedrede 
rammebetingelser
Først og fremmest i form af, at vandselskaberne – efter 
en årelang kamp – i november 2018 vandt historiens 
største skattesag i Højesteret. Den afgørelse sparer 
vores kunder for en ekstra regning på 217 mio. kr. 

Men også i form af, at regeringen har indgået en bred 
aftale, som forbedrer vandsektorens muligheder for at 
foretage de nødvendige investeringer, herunder 
investeringer i renere vand, biogas og anden grøn 
teknologi. Om end det bl.a. sker ved at gøre det mere 
attraktivt at optage gæld, hvilket ikke i alle sammenhænge 
er Guldborgsund Forsynings kop te.

Men ellers har 2018 været kendetegnet ved, at den nye 
bestyrelse for alvor er trukket i arbejdstøjet og har 
truffet en række vigtige beslutninger, som får stor 
betydning for Guldborgsund Forsyning og vores kunder 
langt ud i fremtiden.

Og med indførelsen af et kodeks for god selskabsledelse 
til at styre udviklingen i bestyrelsen samt en ny 
strategiplan for de kommende fire år, holder vi hinanden 
op på en række væsentlige beslutninger og tiltag, som 
er nærmere uddybet i denne årsrapport.

Gå efter bolden
Heldigvis er langt de fleste af vores kunder godt tilfredse 
med den indsats, som vores engagerede og dedikerede
medarbejdere leverer. Men i 2018 har vi desværre i 
usædvanlig grad oplevet en til tider nærmest hadefuld 
stemning rettet mod forsyningsselskabet og vore 
medarbejdere fra en lille, men absolut også dedikeret 
personkreds. 

Ud over at komme til udtryk i læserbreve og andre 
former for henvendelser til pressen, har denne 
opposition også resulteret i retslige tvister, som er 
faldet ud til Guldborgsund Forsynings fordel. 

Det er mit inderlige håb og ønske, at vi i 2019 kan op-
nå en konstruktiv og forsonende dialog med vores 
stærkeste kritikere. Der skal ikke herske tvivl om, at vi 
fuldt ud anerkender deres demokratiske ret til at 
opponere. Men gå efter bolden.

Veldrevet 
forsyningsselskab
Efter mit første år i formandsstolen er jeg blevet 
bekræftet i min umiddelbare oplevelse, nemlig at 
Guldborgsund Forsyning både er et velrenommeret og 
veldrevet forsyningsselskab, der tjener såvel kundernes 
som samfundets interesser og tarv på forbilledlig måde.

Og jeg er personligt ægte stolt af at have været med til at 
sætte en række nye skibe i søen i det forløbne år, som efter 
min bedste overbevisning vil styrke vores renommé 
fremover og også være til økonomisk fordel for vores kunder.

Bestyrelsesuddannelse 
har udvidet min horisont
Ole Bronné Sørensen har i efteråret 2018 deltaget i og bestået Niels 

Brock Excecutive’s uddannelse for bestyrelsesmedlemmer.  

Uddannelsen giver bl.a. indblik i begreber som Corporate Governance 

(god selskabsledelse), lovgivningen på området og bestyrelsens 

funktion samt formalia omkring bestyrelsesarbejdet. Samspillet 

med direktionen, strategisk virksomhedsledelse, økonomistyring og 

risikostyring er andre nøglebegreber. Og så er et helt modul helliget 

den digitale tilgang til bestyrelsens arbejde – herunder digitale 

begreber og deres potentiale.



2 3

 ”Nu er det jo ikke sådan, at bestyrelsen har siddet på hænderne, når 

det drejer sig om at klæde medlemmerne godt på til at varetage 

bestyrelsesarbejdet. Bestemt ikke. Hele bestyrelsen har fået en 

grundig introduktion – jeg vil godt kalde det et kursus – i 

bestyrelsesarbejdet,” udtaler Ole Bronné Sørensen.

 

”Men det er et helt andet regelsæt, Guldborgsund Forsyning drives 

efter, end det vi er vant til som medlemmer af byrådet. 

Forsyningsselskabet er en virksomhed, der drives efter Selskabsloven 

og Årsregnskabsloven. Og bestyrelsesmedlemmerne hæfter på en 

helt anderledes måde for virksomhedens gøren og laden, end man 

gør som medlem af en kommunalbestyrelse. Hvilket bl.a. kommer til 

udtryk ved, at bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning i yderste 

konsekvens kan gøres økonomisk ansvarlig for fejl eller direkte 

ledelsessvigt.”

 

Hvad har du fået ud af at deltage i uddannelsen?

”På det faglige plan har jeg fået en række nye værktøjer. Jeg har 

også opnået en bedre indsigt – specielt i relation til vores kodeks for 

god selskabsledelse. Og jeg føler samtidigt, at jeg har fået en bedre 

forståelse for forskellige sammenhænge. Kort sagt – jeg har fået 

udvidet min horisont.”
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På vej mod nye tider med 
historisk stort anlægs-
projekt
Med overskriften ’Mod nye tider’ sendte Guldborgsund 
Forsyning i oktober 2018 totalrenovering af fire af 
forsyningsselskabets renseanlæg i EU-udbud. 

Renoveringsprojektet drejer sig om renseanlæggene i 
Nykøbing Falster, Marielyst, Gedser og Stubbekøbing. 
Som en del af projektet nedlægges det eksisterende 
renseanlæg i Gedesby, og i stedet pumpes spildevandet 
fra Gedesby-området til Gedser via en ny trykledning. 
Samtidig etableres der en særlig ledning til at pumpe 
spildevand og slam fra Scandlines’ terminal i Gedser til 
det lokale renseanlæg uden om det eksisterende klo-
aknet, hvilket bl.a. skal give færre lugtgener.

Renoveringen af de fire renseanlæg er det største i 
Guldborgsund Forsynings historie, og det er så vidt vides 
ikke set før i Danmark, at et forsyningsselskab totalre-
noverer fire renseanlæg på én gang. Der er reelt tale 
om, at der skal bygges fire nye anlæg oven på de gamle, 
som fjernes helt, efterhånden som projektet skrider 
frem. De samlede omkostninger til renoveringerne 
forventes at løbe op i et trecifret millionbeløb, og pro-
jektet forventes at strække sig over ca. tre år frem til 
midten af 2021.
 
Renoveringen af de fire renseanlæg er nødvendig, fordi 
en tilbundsgående analyse af anlæggenes tilstand har 
afsløret, at de er mere nedslidte, end man tidligere 
havde antaget. Men renoveringen er også nødvendig af 
hensyn til at forbedre arbejdsmiljøforholdende for 
driftspersonalet. Denne konstatering er blevet yderli-
gere bekræftet i forbindelse med udarbejdelsen af en 
masterplan for renoveringerne i foråret 2018. 

Projektet blev udbudt samlet som en totalentreprise, 
og interessen for projektet var pæn. I alt udtrykte 13 
virksomheder/konsortier – heraf et enkelt udenlandsk 
– interesse for at deltage i udbuddet. 

Pr. 21. november 2018 blev to konsortier prækvalifice-
ret til at afgive tilbud på den store anlægsopgave. 
Imidlertid måtte udbuddet, efter tilbudfristens udløb, 
annulleres på grund af manglende konkurrence.

Der er nu vedtaget en alternativ procesplan som sikrer, 
at anlæggene kan tages i brug inden udgangen af 2021. 

Fusionsanalyse afdækker 
reduceret potentiale
På foranledning af borgmestrene i Guldborgsund og 
Lolland Kommuner har revisions- og konsulentfirmaet 
PwC i slutningen af 2018 udarbejdet en analyse af po-
tentialet ved en fusion af forsyningsselskaberne i de to 
kommuner. Analysen har stået på siden september og 
har ud over en omfattende indsamling af data bl.a. også 
omfattet fire workshops.

Det var på forhånd antaget, at potentialet ville være en 
besparelse på mindst 70 mio. kr. årligt. Men ganske 
overraskende viser PwCs analyse et betydeligt lavere 
potentiale, nemlig ca. 28 mio. kr. Og heraf er de otte 
millioner så svært opnåelige, at tallet reelt hedder 20 
mio. kr. Dette skal ses i forhold til en samlet omsætning 
på ca. en milliard. 

De vigtigste 
begivenheder i 2018
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Vandselskaber vinder 
historiens største 
skattesag i Højesteret
8. november 2018 afsagde Højesteret domme i to prø-
vesager om skat på vand for milliarder af kroner. 
Vandselskaberne havde stævnet staten i historiens 
største skattesag, som handler om den skattemæssige 
værdiansættelse af vandselskaber.

For kunderne i Guldborgsund Forsyning betyder dom-
men, at vores kunder slipper for en ekstra opkrævning 
på 271 mio. kr., som de ellers over en årrække skulle 
have betalt, hvis vandselskaberne havde tabt skattesa-
gen, som de gjorde i både Byretten og Landsretten.

Vi er naturligvis glade for at have fået medhold i Højeste-
ret. Alt andet ville også have været fuldstændig absurd, 
da udskilningen af vandselskaberne fra kommunerne 
havde til formål at gøre vandforsyning og spildevands-
rensning billigere for kunderne og ikke dyrere.

Spændende pilotprojekt 
med store perspektiver
Kort før sommerferien godkendte bestyrelsen i Guld-
borgsund Forsyning et spændende innovationsprojekt. 
Og 19. september 2018 skrev formanden, Ole Bronné 
Sørensen, under på en kontrakt om opførelse af et pi-
lotanlæg til en helt ny form for håndtering af spilde-
vandsslam, som i foråret 2019 skal etableres i forbin-
delse med renseanlægget i Frejlev.

Ideen med anlægget er, at slammet fra renseanlægget 
i princippet afbrændes i en særlig ovn ved en tempera-
tur på op til 1000 grader. Det betyder, at skadelige 
stoffer som mikroplast, medicinrester, hormonforstyr-
rende stoffer og uønskede bakteriekulturer elimineres 

totalt, og at indholdet af tungmetaller reduceres mar-
kant. Restproduktet er dels et askelignende granulat 
med en forholdsvis god gødningsværdi, som uden pro-
blemer kan anvendes på landbrugsjord eller i haver. Dels 
vil der i langt mindre omfang blive udskilt et restprodukt 
(slagger) i forbindelse med ’vask’ af røggasserne, som 
er mindre anvendeligt, men som dog forventes at kunne 
bruges i fx asfaltproduktion eller naturgenopretning ved 
indbygning i norske fjelde.

Pilotanlægget leveres af det tyske firma, Werkstätten 
Heating-systems GmbH i Nordhorn, der imidlertid har 
stærke lokale forbindelser. Idémanden bag pilotprojek-
tet, der hedder Peter Erik Jørgensen og repræsenterer 
det tyske firma i Danmark, er nemlig bosat i Eskilstrup.
Etableringen af pilotanlægget starter op med det 
samme, og det forventes, at anlægget vil være klar til 
ibrugtagning i løbet af maj 2019.

Intet andet sted er der opført tilsvarende anlæg, og hvis 
det ender med at blive en succes, vurderes potentialet 
at være overvældende stort – både herhjemme og i 
udlandet. Men det er ikke nogen hemmelighed, at der 
også er en risiko, hvis det ikke lykkes at styre proces-
serne i praksis. Guldborgsund Forsynings satsning er 
maksimeret til ca. 5 mio. kr. De øvrige partnere i projek-
tet påtager sig imidlertid også en økonomisk risiko ved 
at deltage.

En forsyning i balance – 
ny 4-årig strategiplan
En forsyning i balance. Sådan lyder overskriften i en ny 
4-årig strategiplan for Guldborgsund Forsyning, der i 
november 2018 blev godkendt i bestyrelsen. Strate-
giplanen omfatter perioden 2019-2022 og opstiller en 
række ambitiøse mål og forslag til konkrete indsatser, 
som forsyningsselskabet ønsker at opnå og gennem-
føre inden udgangen af 2022.

De vigtigste 
begivenheder i 2018
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Blandt udfordringerne nævnes bl.a. et alvorligt efter-
slæb på renovering af renseanlæg og spildevandsled-
ninger. I vandselskabet vil fokus være på at sikre 
vandværkernes boringer og anlæg mod forfald og risi-
koen for forurening af grundvandet. For fjernvarmesel-
skabet står først og fremmest det fortsatte samar-
bejde med REFA højt på agendaen. Og i serviceselskabet 
er især IT-systemer og forbedrede digitale løsninger 
primære fokusområder. På tværs af alle selskaber 
indgår en fortsat markant reduktion af energiforbruget 
som et indsatsområde med høj prioritet.

Med den nye strategiplan indfører Guldborgsund Forsy-
ning et balance-princip, som baserer sig på fire grund-
læggende former for balance:

• Økonomisk balance
• Teknologisk balance
• Balance i forhold til kunder og det omgivende samfund
• Miljømæssig balance

Nye forpligtende 
værdiord
Samtidig med offentliggørelsen af strategiplanen har vi 
ændret vores logo/logotype let, nemlig med et nyt slogan, 
der netop slår fast, at vi er ’en forsyning i balance’. Den 
nye byline eller payoff, som de forpligtende værdiord også 
kaldes, er taget i brug fra indgangen til 2019.

Et nyt 
samarbejde 
med store 
perspektiver 
blev virkelighed 
i 2018

I erkendelse af, at synlige resultater skal skabes i et spændingsfelt mellem mange modsatrettede interesser, er det 
vigtigt at skabe balance mellem, hvad vi gerne vil og hvad, der er muligt under de givne rammebetingelser.
(Ole Bronné Sørensen i pressemeddelelse om ny strategiplan for 2019-2022 – ’En forsyning i balance’)"
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Uændret vandsalg men 
vækst i spildevands-
mængder

Guldborgsund Forsyning har i 2018 oplevet et salg af 
rent drikkevand fra egne vandværker, som svarer til 
forventningerne, men vandslaget hos de private vand-
værker er steget ca. 3%. Stigningen hos de private 
vandværker kan tilskrives den varme sommer, idet 
mængden svarer til ganske få m3 vand pr. husstand.   
Ekstra vanding af græsplænen eller havebassiner er 
logiske årsager. Når den samme udvikling ikke kan 
måles i købstæderne skyldes det virksomhedernes 
evne til fortsat at reducere deres vandforbrug. 

Indtægterne fra behandling af spildevand udviser så-
ledes i 2018 en fremgang, og udviklingen illusterer 
behovet for i fremtiden at foretage endnu mere detal-
jerede analyser af forbruget i området.

Priser og takster
Guldborgsund Forsynings bestyrelse vedtog i efteråret 
at fastfryse de gældende 2018-takster for spildevands-
afledning helt frem til og med 2020. Det vil i realiteten 
indebære faldende takster i de kommende år, når man 
indregner prisudviklingen. 

Desuden har bestyrelsen besluttet at sænke taksterne 
for vand fra forsyningsselskabets vandværker med 1,88 
kr. i 2019. Prissænkningen er en følge af reducerede 
prisrammer fastsat af Forsyningssekretariatet, og 
kunderne kan se frem til en yderligere prissænkning i 
2020. Det bekymrer faktisk forsyningsselskabet, idet 
sammenhængen mellem indtægtsrammer og drifts-
budget bekræfter tidligere forudsigelser om, at vand-
selskabets fremtidige drift er truet af de stadigt 
snævrere indtægtsrammer.

Endelig fastholdt Guldborgsund Forsyning også den 
hidtidige lave pris for fjernvarme.

Taksterne for 2019 ser således ud:

De vigtigste 
begivenheder i 2018

Spildevand                     2018 (Kr.)         2019 (Kr.)
Vandafledningsafgift pr. m3     42,99                          42,99
Moms (til staten) pr. m3     10,75          10,75
Spildevandsafledning i alt pr. m3    53,74          53,74

Vand                      2018          2019
Vandafgift (den egentlige vandpris) pr. m3     8,54                            7,04
Statsafgift pr. m3        6,18            6,18
Drikkevandsbidrag (til staten) pr. m3      0,19            0,19
Moms (til staten) pr. m3       3,73            3,35
Vandpris i alt pr. m3                        18,64          16,76

Fjernvarme                      2018          2019
Pr. kWh inkl. moms                     0,473          0,473
Pr. m3 gennemstrømning inkl. moms      1,97                            1,97
Fast årlig afgift pr. m2 bolig jf. BBR inkl. moms  29,22          29,22
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Pr. m3 gennemstrømning inkl. moms      1,97                            1,97
Fast årlig afgift pr. m2 bolig jf. BBR inkl. moms  29,22          29,22

Udover at det er en god nyhed for kunderne, at vores takster fastholdes eller direkte 
sænkes, så er den bedste nyhed måske, at det kan ske uden, at vi behøver at optage lån 
til de ellers omfattende nødvendige investeringer inden for specielt spildevandsområdet 
i de kommende år. Det skyldes, at vi i de senere år har formået at opbygge en pæn 
økonomisk buffer som følge af en ansvarlig takstpolitik – ikke mindst på spildevandområdet. 
(Adm. direktør Flemming Bach i pressemeddelelse om takster for 2019)

"
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Proaktiv kontakt til 
storkunder positivt 
modtaget
Guldborgsund Forsyning indledte i efteråret 2018 en 
møderække med en række af selskabets største kunder, 
hvor ledende medarbejdere i forsyningen tager ud og 
besøger kunderne. Formålet er at få en dialog om for-
syningsselskabets aktuelle ydelser til de enkelte kunder 
og samtidig få et indtryk af kundernes forventninger i 
fremtiden. Samtidig er den proaktive dialog er et led i 
Guldborgsund Forsynings bestræbelser på at sikre gode 
kundeoplevelser.

Initiativet er blevet meget positivt modtaget. Flere 
kunder har givet udtryk for, at det var første gang, de 
havde oplevet noget lignende og at det bl.a. også var rart 
at få sat nogle ansigter på Guldborgsund Forsynings 
ydelser. Samtidig har møderne afdækket adskillige for-
hold omkring den daglige driftssituation i forhold til 
nogle kunder, som vi nu er i gang med at tage action på.

Projektkatalog 2019
Guldborgsund Forsyning planlægger i 2019 at investere 
65.4 mio. kr. i renoveringsprojekter og nye innovationer. 
Investeringerne er finansieret via likviditet fra den lø-
bende drift. Herudover omfatter de planlagte investerin-
ger i 2019 desuden det såkaldte ’Renoveringsprojekt Mod 
nye tider’. Dette projekt lever investeringsmæssigt sit 
eget liv og finansieres helt eller delvist af spildevands-
selskabets økonomiske buffer, der er opbygget i løbet af 
de seneste år, samt evt. optagelse af lån. 

Det fremgår af Guldborgsund Forsynings projektkata-
log for 2019, som findes på selskabets hjemmeside. 

Broderparten af investeringerne, nemlig 58 mio. kr., 
sker inden for spildevandsområdet. Her sluger renove-
ring af ledningsnet og pumpestationer de 36 mio. kr., 
mens bl.a. såkaldte innovationsprojekter – herunder det 
spændende pilotprojekt med en helt ny og miljøvenlig 
form for slambehandling – tegner sig for resten. Inden 
for vandforsyningen planlægges investeringer på 5.0 
mio. kr. – primært i form af sikring af vandværker og 
boringer. Og endelig planlægges investeringer på 2,4 
mio. kr. i varmeselskabet.

Endeligt punktum for 
ulykkelig forureningssag
I april 2018 blev der sat et endelige punktum i den ulyk-
kelige forureningssag i Maglebrænde, hvor en spilde-
vandsledning i februar 2017 fejlagtigt blev tilkoblet en 
drikkevandsledning. Det lykkedes nemlig at indgå et 
forlig mellem Munck Forsyningsledninger A/S, Magle-
brænde Vandværk og Guldborgsund Forsyning A/S.

Forliget indebar, at en række leverandører, der ikke al-
lerede var blevet afregnet via Maglebrænde Vandværks 
forsikringsselskab, fik udbetalt deres tilgodehavender. 
Og sidst, men ikke mindst, undgik parterne fem rets-
sager, som har været anlagt ved retterne i Nykøbing 
Falster og Svendborg.

I Guldborgsund Forsyning er vi både glade og lettede 
over, at alle leverandører, som ufrivilligt var blevet 
fanget på det forkerte ben, ikke blev nødt til at afvente 
flere måske langvarige retsforløb inden deres situation 
ville blive afklaret. Samtidig konstaterer vi med til-
fredshed, at Munck Forsyningsledninger med forliget 
vedkender sig sit ansvar i sagen. 

De vigtigste 
begivenheder i 2018
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Guldborgsund Forsynings aktiver består primært af ledninger. De udgør 80 % af alle værdierne, 
og da ledninger har den længste afskrivningsprofil – 75 år – kalder temaet på en særlig 
omhyggelighed for at fastslå, hvordan disse værdier fastholdes.” 
(Investeringer i balance 2019. Katalog over investeringer i 2019)

"
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Guldborgsund Forsyning er en moderne forsyningskoncern, der leverer fjernvarme og drikkevand, samt sikrer 
effektiv afledning og rensning af spildevand.

Guldborgsund Forsyning har siden 2010 været udskilt fra Guldborgsund Kommune som en forsyningskoncern 
bestående af fem selvstændige aktieselskaber.

^ Guldborgsund Forsyning Holding A/S ejes 100 % af Guldborgsund Kommune. De øvrige selskaber i koncernen ejes           
alle 100 % af Guldborgsund Forsyning Holding A/S. I alt består koncernen af fem aktieselskaber, hvoraf Guld-
borgsund Forsyning Holding A/S er moderselskab for de øvrige selskaber:

^ Guldborgsund Forsyning A/S (håndterer administration og kundeservice for alle virksomhedens selskaber 
     og aktiviteter).  
^ Guldborgsund Vand A/S (vandforsyning).
^ Guldborgsund Varme A/S (varmeforsyning).
^ Guldborgsund Spildevand A/S (spildevandshåndtering).

Guldborgsund Forsyning 
er en moderne 
forsyningskoncern

Guldborgsund Forsyning Holding A/S 
(koncernholdingselskab - ejes 100% af Guldborgsund Kommune) 

Guldborgsund Forsyning A/S 

(håndterer administration og kundeservice for alle virksomhedens aktiviteter) 

Guldborgsund Vand A/S 

(vandforsyning) 
 

Guldborgsund Varme A/S 

(varmeforsyning)

Guldborgsund Spildevand A/S 

(spildevandshåndtering) 

Selskaberne er indbyrdes juridisk selvstændige enheder, og ledelsen af de enkelte selskaber sker i forhold til det 
aktuelle selskabs rammevilkår og individuelle forhold – også selvom der kan være sammenfald til beslutninger i 
resten af koncernen.
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4. Miljø. 
Vi skal reducere den samlede 

miljøbelastning og generelt bidrage 
til at søge løsninger, der også kan 
inspirere andre til at finde nye og 

mindre miljøbelastende
 løsninger.

5. Service. 
Vi ønsker fortsat at sætte 

kundernes behov i centrum for 
udviklingen af Guldborgsund 

Forsyning, og med baggrund i dem 
at sikre en høj grad af trivsel i 

selskabet og en stor faglig 
professionalisme.

1. Pris. 
Vores ydelser skal leveres til 

priser, der afspejler selskabets 
fokus på sund forretningsdrift.

3. Tryghed. 
Vores kunder skal trygt 

og sikkert kunne modtage rent 
drikkevand og varme, samt aflede 

spildevand baseret på en miljømæs-
sigt hensynsfuld og økonomisk 

effektiv drift.

2. Forsynings-
sikkerhed. 

Der skal være færrest mulige 
driftsforstyrrelser. Det gælder 
både de planlagte og de ikke-

planlagte aktiviteter 
og hændelser.5 

 gyldne dråber
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Selskabets ledelse

Bestyrelsesmedlemmer 
udpeget af Gulborgsund Kommune: 

Ole Bronné Sørensen, Horbelev. (Formand for 
bestyrelserne i alle 5 koncernselskaber)
Født 1956. Pensioneret Politiassistent i Nykøbing F. 

Camillo Krog, Idestrup. (Næstformand for besty-
relserne i alle 5 koncernselskaber).
Født 1977. Selvstændig, indehaver af rengøringsfirma 
i mere end 20 år. 

Lis Magnussen, Horbelev. (Menigt medlem i 
bestyrelserne i alle 5 koncernselskaber).
Født 1954. Uddannet landmand.

John Brædder, Toreby. (Menigt medlem i bestyrel-
serne i alle 5 koncernselskaber).
Født 1962. Borgmester (3. periode), agrarøkonom og 
tidligere landmand.

Henning Kamper, Nykøbing F. (Menigt medlem af 
bestyrelserne i Guldborgsund Holding A/S, Guldborg-
sund Forsyning A/S og Guldborgsund Varme A/S)
Født 1948. Pensioneret skoleleder, Taleinstituttet.

Bo Abildgaard, Sundby. (Menigt medlem af 
bestyrelserne I Guldborgsund Vand A/S og Guldborg-
sund Spildevand A/S)
Født 1963. 2. viceborgmester, salgskonsulent hos 
DataLarsen & Co.

Forbrugerrepræsentanter 
(Sidder i bestyrelserne for Guldborgsund Vand A/S og 
Guldborgsund Spildevand A/S):

Hans Erik Pedersen, Øster Ulslev.
Født 1952. Salgskonsulent i Lemvigh-Müller.

Henning Kamper, Nykøbing F. 
Født 1948. Pensioneret skoleleder, Taleinstituttet.

Medarbejderrepræsentanter 
(Sidder i bestyrelserne for Guldborgsund Forsyning 
Holding A/S og Guldborgsund Forsyning A/S):

Jimmi Reinhart Christiansen,
Født 1973. Smed. Ansat i Guldborgsund Forsyning i 
2010. Sikkerhedsrepræsentant for vand og varme i 
Guldborgsund Forsyning.

Anette Krøll Rasmussen,
Født 1983. Økonomimedarbejder. Ansat i Guldborg-
sund Forsyning 2010 .

Carsten Jacobsen,
Født 1962. Opgavekoordinator. Guldborgsund 
Spildevand. Ansat i Guldborgsund forsyning 2010.
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Direktion og ledergruppe
    Flemming Bach, Adm. direktør

    Niels Rasmussen, Produktionschef

    Klaus Hermann, Afdelingsleder for Kunder & Finans

    Lars Fisker, Afdelingsleder for Plan & Projekt

Kodeks for 
god selskabsledelse
Der tales meget i disse år om ’den professionelle bestyrelse’ og flere brancheforeninger har i den forbindelse 
udgivet en række anbefalinger – det såkaldte kodeks for god selskabsledelse – til inspiration for de lokale be-
styrelser.

Bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning har valgt at tage denne udfordring op, og med afsæt i de tidligere besty-
relsers indsatser samt vores brancheforening DANVAs anbefalinger har bestyrelsen forholdt sig til et kodeks 
for god selskabsledelse i Guldborgsund Forsyning.

Det nye kodeks blev endeligt godkendt af bestyrelsen på det første bestyrelsesmøde i januar 2019. I forbin-
delse med godkendelsen har bestyrelsen forholdt sig i forhold til i alt 39 anbefalinger efter det såkaldte ’følg 
eller forklar’-princip, hvor selskabet årligt forholder sig til anbefalingerne og angiver, hvorvidt man følger en 
anbefaling, forklarer hvorfor man ikke gør, og hvordan man i stedet har valgt at indrette sig.
Hele kodekset med tilhørende forklaringer i forhold til de 39 anbefalinger fremgår af Guldborgsund Forsynings 
hjemmeside under menupunktet ’Om os’. 
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Guldborgsund Spildevand A/S
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Stærkt forenklet model 
for tanktømning
Guldborgsund Forsyning har fra årsskiftet indført en stærkt forenklet 
model for tanktømning. Tidligere blev der opkrævet 7 forskellige former 
for takster. Fremover gælder der kun 3 former for takster:

• Normal tømning
• Forgæves tømning
• Ekstra tømning

Samtidig har Guldborgsund Forsyning gjort det gratis for slamsugerfir-
maer at tømme deres slamsugere på forsyningsselskabets renseanlæg. 
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32.344
Så mange ejendomme rensede 
Guldborgsund Spildevand A/S ved 
udgangen af 2018 spildevand fra. 
Det er uændret i forhold til året 
før. Spildevandet ledes gennem et 
ledningsnet på sammenlagt 1.996 
km. til et af vores renseanlæg.

1. juni 
Guldborgsund Spildevand får leveret en ny slamsuger til erstat-
ning for selskabets ældste og største slamsuger. Samtidig hjem-
tager selskabet en række TV-inspektionsopgaver, idet den nye 
maskine er forsynet med udstyr til TV-inspektion.

4. september
Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening får et 
indblik i spildevandets vej fra toilet til renseanlæg ved en rundvis-
ning på Engmosen renseanlæg startende med et møde i Guldborg-
sund Forsynings hovedkvarter på Gaabensevej i Nykøbing F.

1. oktober
Guldborgsund Forsyning vinder en retssag mod en kunde i det 
såkaldte ’åbne land’, der ikke ville acceptere at blive tilsluttet det 
offentlige kloaknet. Forsyningsselskabet fik ret i samtlige sine 
påstande, og kunden blev dømt til – udover at betale for rensning 
af sit spildevand også at udrede sagens omkostninger på ca. 
24.000 kr.

Målopfyldelse
Guldborgsund Spildevand havde for 2018 sat sig for at holde den sam-
lede omkostning til  rensning af spildevand under 3,50 kr. pr. m3. Resul-
tatet blev 3,28 kr. pr. m3 svarende til en målopfyldelse på 107%.

Vådt forår
Første halvår af 2018 var præget 
af store nedbørsmængder, men 
den tørre sommer og de få ned-
børshændelser i efteråret gør 
2018 til et normalår for så vidt 
angår regnmængder. I de kom-
mende år forventes tilløbet at blive 
reduceret markant. Dels etableres 
der en række nye regnvandsbas-
siner, og dels fortsættes de senere 
års fokuserede indsats for at undgå 
at ’uvedkommende vand’ belaster 
spildevandssystemet.
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Guldborgsund Vand A/S

379 km. vandledninger
Guldborgsund Vand A/S ejer og administrerer 4 vandværker med et tilhørende 
ledningsnet på sammenlagt ca. 379 km. De fire vandværker forsyner i alt 9.800 
husstande og virksomheder. Antallet af tilsluttede enheder var ved udgangen af 
2018 stort set uændret i forhold til året før. 

Vandværk                    Ledningsnet (km.)        Udpumpet vand (m3)

Nykøbing F.                           249                         1.044.898

Nysted                                              41                                         89.154

Sakskøbing                             63                                                             172.664

Stubbekøbing                             26             122.855

I alt                             379                         1.429.571

Vandforsyning screenes for nye 
pesticider og mikroplast
Guldborgsund Forsynings vandboringer screenes for stadig flere pesticider. I 2017 blev 
myndighederne opmærksom på, at rester af roe-sprøjtemidlet chloridazon kunne ud-
gøre en risiko. Og i 2018 blev stoffet dimethylsulfamid tilføjet listen. Desuden deltog 
Guldborsund Forsyning i 2018 i en screening af vandboringerne for rester af mikroplast. 
Alle analyser har hidtil været tilfredsstillende.

Fremover forventer vi at skulle screene for endnu flere pesticidrester og kemikalier 
i grundvandet. Faktisk indeholder en ny liste over potentielt farlige stoffer 363 pesti-
cider og deres nedbrydningsprodukter. Det er ca. 10 gange så mange, som der i dag 
screenes for.

20 21



19. og 20. juni
Som nogle af de første blev Guldborgsund Forsynings fire vandværker 
i 2012 ISO-22000 certificeret, og den 19. og 20. juni 2018 blev Guld-
borgsund Vand A/S for 3. gang recertificeret ved en audit foretaget 
af Force, som er akkrediteret til at foretage fødevareaudits. Recerti-
ficeringen forløb som ved de tidligere audits fuldt tilfredsstillende.

Målopfyldelse 
Guldborgsund Vand  havde for 2018 sat sig for at holde de samlede 
omkostninger til produktion af vand under 1,39 kr. pr. m3.
Resultatet blev 1,26 kr. pr. m3 svarende til en målopfyldelse på 110%.

5,5 mio. kr.
Guldborgsund Vand har i 2018 investeret 5,5 mio. kr. i renovering 
af ledningsnet og ventiler, tilstandsvurdering og sikring af borin-
ger, samt effektivisering af driften. I 2019 er der samlet set afsat 
5,0 mio. kr. til renoveringer og nye investeringer inden for vand-
forsyningen.

Nedrivning af gammelt vandværk
Bygningen har i mange år ikke været anvendt til produktion, og fremstod i så dårlig stand, at 
nedrivning var eneste rigtige løsning.
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Alle indsatser i Guldborgsund Vand A/S skal rette sig mod at fastholde kundernes 
tillid til det høje kvalitetsniveau selskabet holder samt en effektiv, stabil drift”
(Investeringer i balance 2019. Katalog over investeringer i 2019)"
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Guldborgsund Varme A/S
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6.579   
målere var ved udgangen af 2018 tilsluttet 
Guldborgsund Varme. Det er 37 flere end året 
før. De nye kunder omfatter bl.a. tilslutningen af 
NFCs baneanlæg, hvor græsset i fremtiden kan 
sikres mod frost. Leveringen af fjernvarme byg-
ger på et tæt og tillidsfuldt samarbejde med 
REFA Energi A/S og i roesæsonen også med 
Nordic Sugar. 
 

231 Km  
Fjernvarmeforsyningen omfatter et ledningsnet 
på 231 km., der forsyner følgende områder: 

• Nykøbing Falster med nærmeste opland
• Ønslev
• Eskilstrup
• Gunslev
• Systofte

183.008.148  
Så meget varme leverede Guldborgsund Varme 
i 2018 målt i kWh. Det er 1,58% mindre end året 
2017, hvilket kan tilskrives det varmere klima og 
det deraf følgende lavere antal graddage. Målt i 
m3 er den leverede mængde varme 5 mio. m3, 
hvilket er 2,75 % mere set i forhold til året før.

Renovering af 
kedelcentraler afsluttet
Guldborgsund Varme har i 2018 afsluttet omfattende 
renoveringer af selskabets kedelcentral på Aage Søren-
sensgade. Det betyder, at såvel Central Øst og Central 
Nord nu er levetidsforlængede for de næste mange år.

Forhandlinger om ny
varmeaftale med REFA
I 2019 kan den eksisterende varmekontrakt om køb af 
affaldsvarme og overskudsvarme fra REFA I/S’ elpro-
duktion opsiges. Det sker samtidig med, at REFA plan-
lægger at reducere antallet af ovnlinjer fra 3 til 2, hvilket 
skærper behovet for at de to selskaber arbejder endnu 
tættere sammen om at skabe stabile driftsforhold.

Endvidere adresserer situationen med den manglende 
afklaring af, hvordan den nye regulering kommer til at 
påvirke selskaberne, andre kritiske temaer.

Vi har på den baggrund indledt drøftelser med REFA på 
direktørniveau med deltagelse af selskabernes produkti-
onschefer. Det har resulteret i en række konkrete initiati-
ver bl.a. forsøg med at omlægge elproduktion til varme, 
beregning af omkostninger ved en fælles akkumulerings-
tank, tættere dialog i hverdagen mellem driftspersonel 
og tilbagevendende besøg hos de to selskaber.
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Guldborgsund Varme A/S
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Venter fortsat 
på ny regulering
I 2017 indgik politikerne på Christiansborg en bred 
politisk aftale om en langsigtet regulering af 
fjernvarmesektoren. Siden da har en arbejds-
gruppe arbejdet med konkretisering af indholdet i 
reguleringen.

Vi forventer, at den fremtidige regulering vil blive 
baseret på nogenlunde de samme principper, som 
i dag gælder for vandselskaberne.  Dvs. med lø-
bende regulatorisk benchmarking af varmeforsy-
ningsselskaberne, der ligeledes omfattes af indi-
viduelle effektiviseringskrav og en årligt fastsat 
omkostningsramme. Vi afventer dog fortsat den 
endelige vejledning.

Risiko for 
tab af kunder
Sammen med de radikale og DF vedtog regeringen 
kort før jul 2018 at ophæve tilslutningspligten for 
fjernvarme ved investering i alternative teknolo-
gier – fx varmepumper. Det kan på sigt føre til tab 
af kunder for Guldborgsund Fjernvarme. Selskabet 
har således allerede modtaget tilkendegivelser 
om opsigelse af fjernvarmeselskabet som leve-
randør i forhold til to storkunder, som i stedet  
overvejer at investere i varmepumpeteknologi.



24 25

Målopfyldelse 
Guldborgsund Varme havde for 2018 sat sig for at idriftsætte FTO 
(Fremløbs Temperatur Overvågning). Systemet er idriftsat
 svarende til en målopfyldelse på 100%.

Guldborgsund Forsynings fjernvarmekunder har for 2018 fået tilbagebetalt 8,4 mio. kr. Det svarer i gennemsnit 
til små 1.300 kr. pr. kunde. Samtidig er a conto opkrævningerne for 2019 blevet sat ned for andet år i træk.”
(Produktionschef Niels Rasmussen om varmeforbruget i 2018, der var et usædvanligt mildt år)"
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Guldborgsund Forsyning A/S
(serviceselskabet) 

26 27

Forstærket fokus 
på arbejdsulykker 
I efteråret 2018 viste en statistik over antallet 
af arbejdsulykker blandt alle brancher, at forsy-
ning og affald indtager en trist førsteplads. Vi 
arbejder på en kortlægning af karakteren af 
ulykkerne, men forsyningsområdet er en farlig 
arbejdsplads, og de mange rutineopgaver med 
tunge løft, el-arbejder, skærende pumpeknive, 
giftgasser og kogende vand m.m. udgør en kon-
stant trussel.

Guldborgsund Forsyning har i perioden 2012-
2018 anmeldt i alt 17 arbejdsrelaterede ulykker, 
hvoraf en enkelt kunne have været livstruende. 
Løbende forbedringer af arbejdsmiljøet vil der-
for fremover indtage en central plads i den 
daglige tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne.

Sygefravær 
Antal sygefraværsdage i 2018 var 9,86 hvilket 
er højere end det mål der er sat på 6,25 dage pr. 
medarbejder pr. år. Stigningen skyldes 2 tilfælde 
af langtidssygdom. 

Reguleres tallet for disse er det samlede syge-
fravær 5,7 dage pr. medarbejder pr. år.

Guldborgsund Forsyning 
med til at lancere 
rekrutteringskampagne
DANVA, der er brancheorganisation for vandselskaberne 
i Danmark, lancerede i efteråret 2018 en rekrutterings-
kampagne under overskriften #vandmedansvar. Kam-
pagnen skal få flere unge til at få øjnene op for en 
branche med masser af spændende opgaver, ansvar og 
muligheden for at bidrage til at udvikle en bæredygtig 
fremtid.

Guldborgsund Forsyning er et af i alt 11 danske vandsel-
skaber, der har medvirket til at virkeliggøre kampagnen, 
som bl.a. eksekveres via hjemmesiden www.vandmed-
ansvar.dk og Facebook-siden @VandMedAnsvar.
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Guldborgsund Forsyning A/S
(serviceselskabet) 
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Store IT-
udfordringer løst
Guldborgsund Forsyning har i 2018 fortsat 
omstillingen til IT- og vidensbaseret virk-
somhed. Det har afstedkommet en række 
IT-udfordringer i forbindelse med de mange 
nye værktøjer, som har skullet implemente-
res – AM (Asset Management), Evita (nyt 
forbrugsafregningssystem), RISMA (GDPR), 
Palealto (2. generations firewall) og IGSS/
Structorware (overvågning af det tekniske 
net), for blot at nævne nogle af de mange nye 
IT-værktøjer.

En af de største udfordringer har været 
indførelsen af et nyt system til forbrugsaf-
regning. I marts skiftede vi leverandør fra 
Kommunedata til firmaet Elbæk & Vejrup, 
der i forvejen er leverandør af flere af vores 
teknisk/administrative løsninger. Men trods 
mange forberedelser forløb implementerin-
gen af Evita, som systemet hedder, ikke helt 
så let og smertefrit, som vi havde håbet. 

Det afstedkom i mere end et halvt år læn-
gere svartider på telefonen og i forbindelse 
med besvarelse af mails, hvilket vi beklager. 
I enkelte tilfælde har nogle kunder også 
oplevet andre problemer som følge af indfø-
relsen af Evita, hvilket vi undskylder. I løbet 
af årets sidste måneder lykkedes det imid-
lertid at få Evita til at fungere efter hensig-
ten, og vi ser nu frem til en væsentlig smidi-
gere arbejdsgang.

Privatlivspolitik (GDPR)
25. maj 2018 trådte EUs persondataforordning i kraft. 
Forordningen kaldes også GDPR, hvilket står for General 
Data Protection Regulation. Ved den nye forordnings 
ikrafttræden havde Guldborgsund Forsyning i mere end et 
år forberedt sig grundigt på de nye og skærpede regler for 
registrering og håndtering af persondata.  

Bl.a. har vi arbejdet målrettet på at øge medarbejdernes 
kendskab til og indsigt i begrebet persondata med henblik 
på at sikre korrekt håndtering af persondata i alle led af 
organisationen. En del af arbejdet har også handlet om at 
indgå aftaler omkring udveksling af forbrugsdata med de 
mange private vandværker, som leverer data til os til brug 
for opkrævning af spildevandsafgift, således at denne 
dataudveksling også lever op til kravene i EUs personda-
taforordning.

Generelt behandler vi kun personoplysninger, som er 
nødvendige for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne 
er indsamlet. Det vil sige, at kunderne kan være trygge ved, 
at vi kun indsamler og håndterer persondata, som er nød-
vendige for vores drift.

De væsentligste ændringer som følge af persondatafor-
ordningen er, at man som kunde hos Guldborgsund Forsy-
ning har ret til at anmode om indsigt i og/eller berigtigelse 
eller sletning af sine personoplysninger, i det omfang disse 
ikke er nødvendige for vores drift.

Vi har opdateret vores hjemmeside med et særligt afsnit 
om vores privatlivspolitik. Her kan du læse mere om, 
hvilke oplysninger vi indsamler og behandler om vores 
kunder og om, hvordan vi i det hele taget passer godt på 
kundernes persondata. 
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Overgangen til det nye IT-system har været kompliceret af flere forhold. Dels har der været 
tale om sammenlægning af to gamle systemer. Og dels indebar systemskiftet også overgang 
til en ny leverandør, der trods stærke kompetencer alligevel blev overrasket over visse ting.”
(Klaus Hermann, afdelingsleder for Kunder & Finans om udfordringerne ved overgang til nyt IT-system)

"



Guldborgsund Forsyning
 Regnskaber 2018
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1.000 kr. 2018

Spildevand Varme Vand Service Holding Koncern

Nettoomsætning -115.844 115.872 3.805 39.368 0 3.832
Produktionsomkostninger -21.538 -75.698 -4.854 -7.511 0 -104.190

Bruttoresultat -137.382 40.174 -1.049 31.857 0 -100.358
Distributionsomkostninger -71.439 -20.205 -8.582 -8.977 0 -100.858
Administrationsomkostninger -10.834 -10.021 -2.255 -24.347 -76 -21.937

Resultat af primær drift -219.655 9.948 -11.886 -1.467 -76 -223.153
Andre driftsindtægter 18 53 68 247 1.841 387
Andre driftsomkostninger -92 0 0 -65 -1.765 -65
Resultat før finansielle poster -219.729 10.001 -11.818 -1.285 0 -222.831
Resultat af dattervirksomheder 0 0 0 0 29.156 0
Resultat af associerede virksomheder 0 0 0 0 0 0
Resultat før finansielle poster -219.729 10.001 -11.818 -1.285 29.156 -222.831
Finansiering netto -7.898 -10.001 -2.220 1.285 0 -18.834
Årets resultat før skat -227.627 0 -14.038 0 29.156 -241.665
Skat 255.686 0 15.152 -18 0 270.821
Årets resultat 28.059 0 1.114 -18 29.156 29.156

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 948 0 948
Grunde og bygninger 141.913 169 18.486 0 0 160.568
Produktionsanlæg og maskiner 1.962.860 277.940 177.899 0 0 2.418.700
Andre anlæg 6.483 1.615 37.757 705 0 46.560
Igangværende anlægsprojekter 18.655 8.333 0 0 0 26.987
Materielle anlægsaktiver 2.129.911 288.057 234.142 705 0 2.652.815
Finansielle anlægsaktiver 6.029 16.904 2.351 0 2.178.222 25.284
Anlægskativer i alt 2.135.940 304.961 236.493 1.653 2.178.222 2.679.047
Varebeholdninger 1.612 2.401 525 0 0 4.538
Tilgodehavende fra salg 5.538 3.142 662 48 0 9.390
Andre omsætningsaktiver 5.251 8.000 233 5.579 17 12.181
Likvide midler 71.322 31.276 9.845 6.407 2 118.853
Omsætningsaktiver i alt 83.723 44.819 11.265 12.034 19 144.962
Aktiver i alt 2.219.663 349.780 247.758 13.687 2.178.241 2.824.009

Passiver

Egenkapital i alt 1.990.696 522 185.621 1.389 2.178.181 2.178.181
Hensættelser 0 0 755 0 0 407
Langfristet gæld i alt 183.015 240.536 48.796 68 0 472.415
Gæld til pengeinstitutter 0 0 0 0 0 0
Leverandør af varer og tjenester 2.322 25.807 1.480 2.353 0 31.962
Anden kortfristet gæld 43.630 82.915 11.106 9.877 60 141.044
Kortfristet gæld i alt 45.952 108.722 12.586 12.230 60 173.006

Gæld i alt 228.967 349.258 61.382 12.298 60 645.421

Passiver i alt 2.219.663 349.780 247.758 13.687 2.178.241 2.824.009

En forsyning i balance



30 31

1.000 kr. 2018

Spildevand Varme Vand Service Holding Koncern

Nettoomsætning -115.844 115.872 3.805 39.368 0 3.832
Produktionsomkostninger -21.538 -75.698 -4.854 -7.511 0 -104.190

Bruttoresultat -137.382 40.174 -1.049 31.857 0 -100.358
Distributionsomkostninger -71.439 -20.205 -8.582 -8.977 0 -100.858
Administrationsomkostninger -10.834 -10.021 -2.255 -24.347 -76 -21.937

Resultat af primær drift -219.655 9.948 -11.886 -1.467 -76 -223.153
Andre driftsindtægter 18 53 68 247 1.841 387
Andre driftsomkostninger -92 0 0 -65 -1.765 -65
Resultat før finansielle poster -219.729 10.001 -11.818 -1.285 0 -222.831
Resultat af dattervirksomheder 0 0 0 0 29.156 0
Resultat af associerede virksomheder 0 0 0 0 0 0
Resultat før finansielle poster -219.729 10.001 -11.818 -1.285 29.156 -222.831
Finansiering netto -7.898 -10.001 -2.220 1.285 0 -18.834
Årets resultat før skat -227.627 0 -14.038 0 29.156 -241.665
Skat 255.686 0 15.152 -18 0 270.821
Årets resultat 28.059 0 1.114 -18 29.156 29.156

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver 0 0 0 948 0 948
Grunde og bygninger 141.913 169 18.486 0 0 160.568
Produktionsanlæg og maskiner 1.962.860 277.940 177.899 0 0 2.418.700
Andre anlæg 6.483 1.615 37.757 705 0 46.560
Igangværende anlægsprojekter 18.655 8.333 0 0 0 26.987
Materielle anlægsaktiver 2.129.911 288.057 234.142 705 0 2.652.815
Finansielle anlægsaktiver 6.029 16.904 2.351 0 2.178.222 25.284
Anlægskativer i alt 2.135.940 304.961 236.493 1.653 2.178.222 2.679.047
Varebeholdninger 1.612 2.401 525 0 0 4.538
Tilgodehavende fra salg 5.538 3.142 662 48 0 9.390
Andre omsætningsaktiver 5.251 8.000 233 5.579 17 12.181
Likvide midler 71.322 31.276 9.845 6.407 2 118.853
Omsætningsaktiver i alt 83.723 44.819 11.265 12.034 19 144.962
Aktiver i alt 2.219.663 349.780 247.758 13.687 2.178.241 2.824.009

Passiver

Egenkapital i alt 1.990.696 522 185.621 1.389 2.178.181 2.178.181
Hensættelser 0 0 755 0 0 407
Langfristet gæld i alt 183.015 240.536 48.796 68 0 472.415
Gæld til pengeinstitutter 0 0 0 0 0 0
Leverandør af varer og tjenester 2.322 25.807 1.480 2.353 0 31.962
Anden kortfristet gæld 43.630 82.915 11.106 9.877 60 141.044
Kortfristet gæld i alt 45.952 108.722 12.586 12.230 60 173.006

Gæld i alt 228.967 349.258 61.382 12.298 60 645.421

Passiver i alt 2.219.663 349.780 247.758 13.687 2.178.241 2.824.009

Pengestrømsanalyse koncern

Resultat af primær drift -223.153

Regulering udskudt skat pga skatteafgørelse 265.403

Hensættelse til tab på debitor 586

Andre indtægter og udgifter 322

Afskrivninger 89.098

Nedlagte anlæg, rør m.v. 276

Ændring i varebeholdninger -221

Ændring i tilgodehavender -1.171

Ændring i leverandør & anden gæld 570

Pengestrømme før finansielle poster 131.710

Finansiering netto -18.834

Pengestrømme fra driftsaktivitet 112.876

Salg af materielle anlægsaktiver 150

Køb af immaterielle anlægsaktiver -950

Køb af materielle anlægsaktiver -63.157

Salg af finansielle anlægsaktiver inkl. afdrag 
på gældsbreve

11.348

Køb af finansielle anlægsaktiver -11.029

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -63.638

Optagelse af langfristet gæld 0

Afdrag på langfristet gæld -26.777

Gæld til pengeinstitutter 0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -26.777

Ændring i likvider 22.461

Likvider 31.12.2017 96.392

Likvider 31.12.2018 118.853

Likvide midler 118.853
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