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• Drikkevandssikkerhed (ISO 22000)

Vores virksomhed 2016



VandCenter Syd · Vores virksomhed 2016    3

Om koncernen
VandCenter Syd er et af Danmarks største vandselskaber. 
Vores fornemste opgave er at værne om den livsvigtige res-
source, det rene vand – fra kilde til vandhane og fra afløb til 
udløb.

VandCenter Syd-koncernen er ejet af Odense og Nordfyns 
kommuner med hhv. 89 % og 11 %.
Denne rapport handler om koncernens finansielle forhold og 
beskriver kort aktiviteterne i VandCenter Syds tilknyttede sel-
skaber, som er markeret med lysegrøn og lyseblå i koncern-
diagrammet herunder.

Årets resultat
Koncernens resultat for 2016 blev 2 mio. kr. Det tilsvarende 
beløb i 2015 var -60,9 mio. kr. Resultatet for 2015 var påvir-
ket af en ændret administrativ praksis vedrørende tidligere 
indregnet - men ikke opkrævet - omsætning. Ændringen 
medførte, at en forventet opkrævning af 77,9 mio. kr. ikke 
længere var mulig, og beløbet blev derfor tilbageført i resul-
tatopgørelsen for 2015.

Mere information
VandCenter Syd har i flere år arbejdet bevidst med samfunds-
ansvar. Dette kan du læse mere om i vores Ansvarlighedsrap-
port, hvor vi gør status over vores sociale, miljømæssige og 
økonomiske indsatser. Rapporten kan hentes på vandcenter.
dk/publikationer. 

Detaljerede årsrapporter for de enkelte selskaber er sendt til 
Erhvervsstyrelsen i henhold til Årsregnskabsloven.
PricewaterhouseCoopers har foretaget revision af koncernens 
årsrapporter og Ansvarlighedsrapport.
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Figur 1: Koncernstruktur for VandCenter Syd. Markeret med mørkeblåt er vores ejere og medejere.

Se s. 19
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Vores vision er, at vi vil være et forbillede 
– lokalt, nationalt og internationalt.

Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne 
– og gerne lidt mere, end de forventer.

Direktørens forord
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Nye rammebetingelser
I 2016 trådte en revideret vandsektorlov med tilhørende be-
kendtgørelser i kraft. Det betyder strammere økonomisk regu-
lering og eff ektiviseringskrav for landets vandselskaber fra og 
med 2017 i forhold til drift og investeringer. I VandCenter Syd 
har vi brugt året til at forberede os på den strammere regule-
ring. Det gælder både budgetlægning og mere langsigtede 
eff ektiviseringstiltag som fx økonomiske styringsredskaber og 
bedre værktøjer til projektplanlægning.

Samarbejde i vandsektoren
Vi tror på, at godt samarbejde i branchen er afgørende for in-
novation, udvikling og eff ektivisering. Derfor prioriterede vi 
igen i 2016 samarbejde på både lokalt, nationalt og internatio-
nalt niveau. På lokalt plan arbejdede vi bl.a. med skovrejsning 
og muligheder for fælles renseanlæg på tværs af kommune-
grænser. 
Via 3VAND-samarbejdet (VandCenter Syd, HOFOR, BIOFOS og 
Aarhus Vand) engagerede vi os i en række nye udviklingspro-
jekter inden for spildevand, regnvand og klima. Derudover 
indledte vi gennem 3VAND også et stort træningsprojekt for 
et vandselskab i Zambia. VandCenter Syd fortsatte desuden sit 
faglige samarbejde med selskaberne AlexRenew i USA og PUB 
i Singapore med udveksling af medarbejdere.

Fokus på arbejdsmiljø
På de interne linjer var 2016 et år med fokus på arbejdsmiljø, 
både fysisk og psykisk. Vi opførte en ny kontorbygning, et nyt 
elværksted og et besøgscenter og færdiggjorde dermed en 
mangeårig proces med at sikre alle medarbejdere gode og 
tidssvarende rammer for deres daglige arbejde.
I starten af året gennemførte vi APV og tilfredshedsundersø-
gelse blandt medarbejderne. Resultatet viser en markant for-
bedring i forhold til tidligere målinger, og VandCenter Syd lig-
ger fl ot i benchmarking med 30 lignende virksomheder.

Direktørskifte
I efteråret besluttede direktør Anders Bækgaard at gå på pen-
sion i 2017. Mads Leth, der hidtil har været områdechef for 
driften i VandCenter Syd, er ansat som ny administrerende di-
rektør fra 1. marts 2017.

Forventninger til 2017
2017 bliver et år med mange spændende projekter, lige fra for-
beredelser til Odense Letbane og Nyt OUH over kystkloakken 
på Nordfyn og afslutning af den mangeårige kloakfornyelse i 
Langelinieområdet. Vi fortsætter det tætte samspil med vores 
kunder i pilotprojekter som Klimaklar i Skibhus og vil i det hele 
taget arbejde med større involvering af kunderne i vores ar-
bejde og beslutningsprocesser.

Vi arbejder videre med ansvarlighed og bæredygtighed på 
højt niveau, hvilket du kan læse mere om i vores Ansvarlig-
hedsrapport. I 2017 skal vi også nycertifi ceres på koncernni-
veau efter ISO-standarderne for kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og 
fødevaresikkerhed.

Generelt kommer 2017 til at stå i økonomiens tegn efter de 
nye statslige eff ektiviseringskrav. Vi vil fortsat have fokus på at 
eff ektivisere vores kerneopgaver og samtidig dyrke vores ener-
giproduktion, salg af knowhow i Danmark og udlandet samt 
fondsstøttede udviklings- og innovationsprojekter.

Heldigvis er VandCenter Syd godt rustet til fremtidens krav og 
vilkår. I de følgende afsnit kan du danne dig et indtryk af kon-
cernens selskaber og deres aktiviteter. 

God læselyst!

Mads Leth  Anders Bækgaard
Tiltrådt 1. marts 2017  Fratrådt 28. februar 2017

Mads Leth
Direktør

Anders Bækgaard
Direktør
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Hoved- og nøgletal for koncernen

Vi har stort fokus på eff ektivitet og arbejder
kontinuerligt på at sikre en eff ektiv virksomhed
gennem innovation, videndeling og udvikling.
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Set over en 3-årig periode kan koncernens 
udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 2016 2015 2014
 mio. kr. mio. kr. mio. kr.

Hovedtal

Resultat
Nettoomsætning 560 434 483
Afskrivninger -252 -251 -242
Resultat af (ordinær) primær drift 71 -29 45
Resultat før finansielle poster 31 -51 27
Resultat af finansielle poster -28 -28 -26
Årets resultat 2 -61 1

Balance

Balancesum 8.561 8.519 8.520
Egenkapital 6.446 6.442 6.502

Pengestrømme

Pengestrømme fra:   

- driftsaktivitet 296 255 212
- investeringsaktivitet -274 -320 -361
- finansieringsaktivitet  17 93 125
 
Antal medarbejdere* 218 211 202

Nøgletal i %**

Bruttomargin 22,1 5,3 % 19,5 %
Overskudsgrad 5,5 -11,8 % 5,6 %
Afkastningsgrad 0,4 -0,6 % 0,3 %
Soliditetsgrad 75,3 75,6 % 76,3 %
Forrentning af egenkapital 0,0 -0,9 % 0,0 %

   

 
* Antal fastansatte medarbejdere pr. 31. december i VandCenter Syd Service og SamAqua.
** Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings 
”Anbefalinger & Nøgletal 2015”. For definitioner se årsrapporter for de enkelte selskaber.
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VandCenter Syd as
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VandCenter Syd leverer drikkevand fra seks vandværker til ca. 
165.000 indbyggere, institutioner og industri i og omkring 
Odense. Vores otte renseanlæg tager hånd om spildevandet i 
både Odense og Nordfyns kommuner. Vi har konstant fokus på 
at forbedre kvalitet, forsyningssikkerhed og økonomi, så vi kan 
levere drikkevand af højeste kvalitet og håndtere spildevand 
på den mest miljømæssigt ansvarlige måde for vores kunder.

Ny totaløkonomisk regulering
I 2016 blev der vedtaget en ny lov for vandsektoren med virk-
ning fra 1. januar 2017. Loven fastsætter et maksimalt loft over 
vandselskabernes indtægter, som er anderledes end hidtil. 
I beregningen af de maksimale indtægter indgår dels påvir-
kelige omkostninger til drift, investeringer og fi nansielle om-
kostninger, dels ikke-påvirkelige omkostninger som fx skatter, 
afgifter og tjenestemandspensioner. 

Vandsektorlovens loft defi nerer, hvor store de påvirkelige 
omkostninger må være. Loftet korrigeres årligt med den ge-
nerelle prisudvikling i samfundet fratrukket et generelt eff ekti-
viseringskrav (baseret på eff ektiviseringen i samfundet) og et 
individuelt eff ektiviseringskrav (baseret på, hvordan selskabet 
præsterer i forhold til landets øvrige vand- og spildevandssel-
skaber).

Benchmarking
VandCenter Syd deltager i Konkurrencestyrelsens nationale 
benchmarking, hvor vi sammenlignes med landets øvrige 
regulerede vand- og spildevandsselskaber. Benchmarkingen 
er som noget nyt blevet totaløkonomisk (hidtil har den kun 
fokuseret på driftsomkostninger) og omfatter dermed alle de 
påvirkelige omkostninger nævnt ovenfor.

Denne ændring har medført, at VandCenter Syd er rykket mod 
en dårligere placering på både vand- og  spildevandsområdet. 
Det skyldes, at vi har investeret kraftigt gennem de seneste 10-
20 år for at sikre  miljø og forsyningssikkerhed - og derfor har 
vi tilsvarende høje afskrivninger sammenlignet med  gennem-
snittet i branchen. 

Vores nye placeringer i benchmarkingen skyldes altså ikke fal-
dende eff ektivitet, men derimod at  grundlaget for den økono-
miske benchmarking er ændret. Se vores placering i den nye 
nationale  benchmarking på side 10 og 12.

Vi arbejder i øjeblikket på at opstille en økonomisk målsætning 
for at imødekomme de skærpede krav. Det forventes, at de 
samlede økonomiske eff ektiviseringskrav til VandCenter Syd 
for både vand og spildevand vil udgøre ca. 2,25 % årligt, sva-
rende til ca. 11 mio. kr. årligt frem til og med 2021.

VandCenter Syd deltager også i international benchmarking 
for at lære af og sammenligne os med andre vandselskaber 
i Europa. Vi deltager sammen med HOFOR og Aarhus Vand i 
European Benchmarking Co-operation, som i 2016 omfattede 
ca. 40 europæiske vandselskaber.

Investeringer
De statslige vandplaner samt Nordfyns og Odense kommuners 
spildevandsplaner stiller høje miljøkrav – bl.a. til bæredygtig 
vandindvinding, beskyttelse af kildepladser, spildevandsrens-
ning i det åbne land, håndtering af regnvand, begrænsning af 
overløb fra fælleskloakerede områder, fornyelse og udbygning 
af ledningsnettet samt imødegåelse af klimaændringer. Det 
har i en årrække krævet store investeringer for VandCenter Syd 
at leve op til disse service- og miljøkrav. 
Også byomdannelsen omkring Thomas B. Thriges Gade og 
Odense Letbane medfører i perioden 2015-2017 store investe-
ringer til omlægning og fornyelse af vand- og afl øbsledninger.

Priser
Som omtalt tidligere er VandCenter Syds indtægter reguleret 
ud fra vandsektorloven. Det betyder bl.a., at staten årligt fast-
sætter en øvre ramme for de indtægter, som VandCenter Syd 
må opkræve hos sine kunder via priserne.
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Årets resultat 
Årets resultat blev 0,1 mio. kr. Det tilsvarende re-
sultat i 2015 var –22,4 mio. kr. Det negative re-
sultat for 2015 skyldtes en ændret administrativ 
praksis - se side 3.

Benchmarking
På vandforsyningsområdet deltager vi sammen 
med 74 andre vandselskaber i Konkurrence-
styrelsens benchmarking af totalomkostninger. 
VandCenter Syd er placeret som nr. 61 på bench-
marking af drikkevand, baseret på 2015-data. 
Denne placering medfører, at der i 2017 bliver 
udmøntet et individuelt eff ektiviseringskrav for 
drikkevand på 2,0 mio. kr. Vores nye placering er 
dårligere end sidste år. Det skyldes dog ikke fal-
dende eff ektivitet, men derimod at grundlaget 
for den økonomiske benchmarking er ændret. 
Se forklaringen på side 9.

Driftsomkostninger
De produktions- og administrationsomkostnin-
ger, som indgår i benchmarkingen, er korrigeret 
for udefrakommende omkostninger, som selska-
bet ikke kan påvirke – fx skatter og afgifter.

På fi gur 4 er udviklingen i selskabets faktiske om-
kostninger sammenlignet med de maksimalt til-
ladte omkostninger under benchmarkingen. 

I fi gur 6 ses fordelingen af omkostninger til drift 
og investering for vandforsyningsområdet i 
VandCenter Syd sammenlignet med et gennem-
snit for DANVA-medlemmer.

Investeringer
Set over en 10-årig periode har vi i gennemsnit 
investeret 36 mio. kr. årligt på vores kildepladser, 
vandværker og ledningsnet. 

I 2016 investerede vi 46 mio. kr. på vandforsy-
ningsområdet. Årets største investeringsprojek-
ter var ledningsomlægninger i forbindelse med 
infrastrukturprojekter i Odense (Letbanen og 
Thomas B. Thriges Gade) samt fornyelse af vand-

Drikkevand

Figur 3: Eff ektiviseringspotentiale blandt vandselskaberne i Danmark, baseret på 2015-data.
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Figur 4: Faktiske driftsomkostninger sammenlignet med tilladte driftsomkostninger på vandforsyningsområdet.
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 Vand
 Udvalgte nøgletal                                            DKK tkr. 2016 2015

Nettoomsætning 115.415 71.552

Produktions- og administrationsomkostninger 
- heraf udgør afskrivninger

-101.255
-42.896

-95.537
-44.023

Årets resultat 0 -22.360

Bruttomargin (%) 25,4 % -12,3 %

Årets investeringer 45.875 40.890

Balancesum 1.712.100 1.711.900

Egenkapital 1.257.600 1.257.300

ledninger på det eksisterende ledningsnet. Der-
udover investerede vi i udskiftning af vandmålere 
hos kunderne samt udbygning af ledningsnettet i 
forbindelse med nye udstykninger.

Prisudvikling
Som det fremgår af fi gur 7, er prisen pr. m3 drikke-
vand over en 10-årig periode steget med 33 % fra
18,81 kr. pr. m3 i 2007 til 25 kr. pr. m3 i 2016.

Ses der bort fra grundvandskronen, som udeluk-
kende anvendes til beskyttelse af grundvandet, og 
stigningen i statsafgift, har prisudviklingen i perio-
den været 17,9 %. 

Figur 7: Priser (kr./m3) på drikkevand ved et husholdningsforbrug på 120 m3 i hhv. 2007 og 2016.
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Årets resultat 
Årets resultat blev 0,8 mio. kr. Det tilsvarende resul-
tat i 2015 var -39,9 mio. kr. Det negative resultat for 
2015 skyldtes en ændret administrativ praksis - se 
side 3.

Benchmarking
På spildevandsområdet deltager vi sammen med 
101 andre spildevandsselskaber i Konkurrencesty-
relsens benchmarking af totalomkostninger. Vand-
Center Syd er placeret som nr. 71 på benchmarking 
af spildevand, baseret på 2015-data. Denne place-
ring medfører, at der i 2017 bliver udmøntet et in-
dividuelt eff ektiviseringskrav for spildevand på 2,3 
mio. kr. Vores nye placering er dårligere end sidste 
år. Det skyldes dog ikke faldende eff ektivitet, men 
derimod at grundlaget for den økonomiske bench-
marking er ændret. Se forklaringen på side 9.

Driftsomkostninger
De produktions- og administrationsomkostninger, 
som indgår i benchmarkingen, er korrigeret for 
udefrakommende omkostninger, som selskabet 
ikke kan påvirke – fx skatter og afgifter.

På fi gur 9 er udviklingen i selskabets faktiske om-
kostninger sammenlignet med de maksimalt til-
ladte omkostninger under benchmarkingen. 

I fi gur 11 ses fordelingen af omkostninger til drift 
og investering for spildevandsområdet i Vand-
Center Syd, sammenlignet med et gennemsnit for 
DANVA-medlemmer.

Investeringer
Set over en 10-årig periode har vi i gennemsnit in-
vesteret 225 mio. kr. årligt på spildevandsområdet. I 
2016 investerede vi 244 mio. kr.

Det store projekt med at forbedre kloaksystemet 
omkring Langelinie i Odense fortsatte gennem 
hele 2016 og nærmer sig sin afslutning i 2017. Bas-
sinerne og langt de fl este ledningsanlæg er taget 
i brug og bidrager til at forbedre forholdene for 
Odense Å og for vores kunder i området.

Figur 10: Investeringer på spildevandsområdet 2007-2016.
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Figur 9: Faktiske driftsomkostninger sammenlignet med tilladte driftsomkostninger på spildevandsområdet.
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 Spildevand
 Udvalgte nøgletal                                            DKK tkr. 2016 2015

Nettoomsætning 388.301 328.105

Produktions- og administrationsomkostninger 
- heraf udgør afskrivninger

-332.999
-207.358

-335.277
-205.428

Årets resultat 1 -39.941

Bruttomargin (%) 19,9 % 5,2 %

Årets investeringer 243.954 288.303

Balancesum 6.826.887 6.789.280

Egenkapital 5.176.875 5.174.862

Odense By er under forandring som følge af byom-
dannelsesprojektet ”Fra Gade til By” i Thomas B. Thri-
ges Gade og forberedelserne til den kommende 
letbane. VandCenter Syd har i 2016 haft travlt med 
at fl ytte eller forstærke ledninger, som var placeret 
i byggefelterne for den nye bydel eller letbanens 
tracé. En stor del af årets ledningsfornyelse har også 
været koncentreret om disse projekter. Samlet set 
har byens projekter domineret VandCenter Syds in-
vesteringer betydeligt i 2016.

I Odense og Nordfyns kommuner er der i 2016 etab-
leret en række nye udstykninger, som VandCenter 
Syd har forsynet med afl øbssystemer. Det gælder 
bl.a. Bellinge Fælled, Anderupvej, Bogensevej og Pi-
legårdsvænget i Søndersø.

I Skibhuskvarteret i Odense arbejder vi i disse år på 
pilotprojektet Klimaklar i Skibhus, som skal hånd-
tere regnvandet i området ved brug af bæredyg-
tige overfl adeløsninger. I 2016 er der arbejdet med 
udvikling af løsninger og gjort en stor indsats for at 
involvere projektets mange interessenter, som har 
væsentlig indfl ydelse på projektets succes. Erfarin-
gerne fra pilotprojektet vil danne udgangspunkt for 
fremtidig udbredelse af denne tilgang til håndte-
ring af regnvand i mange andre områder.

Prisudvikling
Som det fremgår af fi gur 12, er prisen pr. m3 afl edt 
spildevand set over en 10-årig periode steget med 
114,9 % fra 20,75 kr. pr. m3 i 2007 til 44,60 kr. pr. m3 
i 2016. Forklaringen på denne udvikling er primært 
de øgede kommunale krav i spildevandsplanerne 
og store byudviklingsprojekter i Odense (se side 9).
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Figur 12: Priser (kr./m3) på spildevand ved et husholdningsforbrug på 120 m3 i hhv. 2007 og 2016.
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Figur 11: Fordeling af driftsomkostninger og investeringer på spildevandsområdet for VandCenter Syd, 
sammenlignet med DANVA-medlemmer (baseret på DANVAs benchmarking 2015).
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VandCenter Syd Service ApS

Rum for 
udvikling 

Medarbejderne er vores vigtigste aktiv, og derfor 
lægger vi stor vægt på at tilbyde udviklingsmulig-
heder. Med værdibaseret ledelse skaber vi rum til, at 
medarbejderne kan bruge deres kompetencer til at 
tage ansvar, tænke kreativt og skabe nye løsninger.
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Kompetenceudvikling
Vi har kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling for at sikre, 
at medarbejdere og ledere har de rigtige kompetencer til at 
kunne løse nuværende og fremtidige opgaver. Der fastlægges 
hvert år en leder- og medarbejderudviklingsplan, som beskri-
ver årets strategiske fokusområder samt de initiativer, der skal 
iværksættes for at understøtte disse områder.

I 2016 afholdt vi et internt uddannelsesforløb i systemisk pro-
jektledelse fordelt på to moduler. Hhv. 36 og 49 medarbejdere 
gennemførte modulerne i hold, der var sammensat på tværs 
af afdelinger for at fremme videndeling og sparring inden for 
forskellige fagområder.
 
Vi tilbød også engelskkurser og danskundervisning for medar-
bejdere, der ikke har dansk som modersmål. Desuden afholdt 
vi i årets løb en kursusdag for alle ledere i systemet Mindkey, 
som vi bruger til personaleadministration. 

Lederevaluering
I foråret gennemførte vi en såkaldt 360-graders evaluering af 
alle ledere. Evalueringen viste generelt en markant forbedring 
siden seneste måling i 2013 og danner samtidig udgangs-
punkt for individuelle udviklingsplaner for samtlige ledere. 

Indsats mod stress
Også i 2016 har vi haft særligt fokus på at forebygge negativ 
stress. Emnet er blevet behandlet på en fælles medarbejder-
dag, i APV og trivselsundersøgelse – samt på workshops og 
ved opfølgende indsatser i de enkelte afdelinger. 
I vores Ansvarlighedsrapport 2016, som fi ndes på vandcenter.
dk/publikationer, kan du læse mere om de konkrete indsatser 
mod stress og om, hvordan vi i øvrigt arbejder på at sikre triv-
sel og en god arbejdsplads.

Nye kolleger
I løbet af 2016 har vi ansat fem nye medarbejdere. Vi har i hø-
jere grad anvendt personprofi ltest ved nyansættelserne for at 
sikre bedst muligt match af medarbejder, job og kultur i virk-
somheden.

Elever og praktikanter
Vi har i årets løb haft fl ere elever og praktikanter end tidligere 
på grund af øget fokus og interesse. Samtidig har vi afholdt 
fælles videndelingsmøde for alle, der har med elever og prak-
tikanter at gøre. Formålet var at optimere processer og værk-
tøjer på tværs af organisationen.

Årets resultat
Resultatet for 2016 blev 0 kr., hvilket skyldes lovkrav om, at sel-
skabets aktiviteter skal være af nonprofi tkarakter. Selskabets 
balance pr. 31. december 2016 viser en egenkapital på 80.000 
kr. 

 VandCenter Syd Service
 Udvalgte nøgletal                                            DKK tkr. 2016 2015

Nettoomsætning 101.572 99.496

Produktions- og administrationsomkostninger -101.677 -99.668

Årets resultat 0 0

Antal ansatte 195 194

Balancesum 18.448 19.280

Egenkapital 80 80

VandCenter Syd Service ApS er et datterselskab i VandCenter Syd-koncernen. Selskabet varetager 
drift og administration samt ansættelsesforholdene for de 195 medarbejdere i VandCenter Syd. 
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VCS Energy ApS

God 
energi 

Vi vil begrænse vores ”fodaftryk” på miljø og klima, 
og derfor lægger vi vægt på grøn energi. Vi produ-
cerer el og varme med biogas fra renseanlæggene, 
og vi optimerer løbende vores indsats. Vores mål er 
at blive energiproducent – så vi producerer mere 
energi, end vi forbruger.
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Grøn energiproduktion
I 2016 har VCS Energy kørt med to gasdrevne generatorer og 
produceret el og varme på samme niveau som i 2015. Vi pro-
ducerede nok el og varme på Ejby Mølle renseanlæg til både 
at dække anlæggets eget forbrug og til at sælge videre.

Fremover forventer vi en stigning i gasproduktionen i Vand-
Center Syd as, hvilket vil gøre det muligt at producere endnu 
mere el og varme i VCS Energy. Stigningen forventes alene at 
ske som følge af nye processer på renseanlægget. Bl.a. kan vi 
fremover udnytte rådnetankenes kapacitet bedre på grund af 
en forbedring i modtageanlægget for slam.

Samarbejdspartnere
VCS Energy har indgået aftaler med VandCenter Syd as om 
gasleverancen, den daglige drift samt overvågning af både 
motorer og kedelanlæg. Overskudsvarmen vil i de kommende 
år fortsat blive solgt til Fjernvarme Fyn A/S. Den producerede 
el sælges til Energinet.dk.

Årets resultat
Selskabet har i 2016 genereret en nettoomsætning på 12,6 
mio. kr. samt et overskud på 0,9 mio. kr. Vi forventer fortsat 
overskud i de kommende år. 

*Heraf støtte til biogas 
fra Energistyrelsen på ca. 
3,5 mio. kr. i 2016 og 
ca. 3,5 mio. kr. i 2015.

 VCS Energy
 Udvalgte nøgletal                                            DKK tkr. 2016 2015

Nettoomsætning* 12.590 13.040

Produktions- og administrationsomkostninger -11.335 -11.939

Årets resultat 932 814

Bruttomargin (%) 10,6 % 9,7 %

Balancesum 16.399 18.025

Egenkapital 11.521 10.588

VCS Energy ApS er stiftet på grund af et lovmæssigt krav om at adskille vandaktiviteter fra el- og 
varmeaktiviteter. Selskabets opgave er at varetage el- og varmeproduktion baseret på biogas 
leveret fra VandCenter Syd as. 
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Sammen står 
vi stærkest 

Det fælles serviceselskab SamAqua har også i 2016 
vist sig at leve op til sit slogan om ”mere til fordel 
for fl ere.” På indkøbsområdet har ejerne bl.a. opnået 
besparelser på rengøring, smedearbejde, sikkerheds-
tøj og markeds-el.

SamAqua A/S
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Samarbejde på tværs
SamAqua ejes af forsyningsselskaber i Region Syddanmark. I 
2016 havde SamAqua 11 ejere, der alle gør brug af selskabets 
ydelser inden for indkøb, kommunikation og forretningsudvik-
ling. Seks af ejerne benytter derudover selskabets IT-ydelser, 
og to benytter ydelser på lønområdet. Vi forventer, at endnu et 
selskab tilslutter sig lønområdet i 2017.

Nyt fælles domicil
SamAqua fl yttede i maj måned ind i en helt ny kontorbygning. 
Med den nye bygning er alle medarbejdere i SamAqua nu 
under samme tag, hvilket er med til at fremme videndeling, 
synergi og udvikling i selskabet.

Enterprise Ressource Planning
Fase 1 af et nyt ERP-system i Vand & Aff ald og VandCenter Syd 
er nu fuldt implementeret. Systemet har haft tydelig og mærk-
bar eff ekt i 2016, hvor det er blevet muligt at eff ektivisere en 
lang række funktioner og arbejdsgange. Eksempelvis var regn-
skabsafslutningen i SamAqua på plads inden for de første tre 
uger af 2017, hvilket er historisk eff ektivt for selskabet. 

De næste faser af ERP-systemet vil blive udviklet i løbet af 
2017. Vi forventer fortsat, at ERP-løsningen kan udvikles til en 
brancheløsning, der på sigt kan tilbydes til resten af SamAquas 
ejerkreds. 

Indkøb og udbud
Indkøbsområdet har udviklet sig positivt i 2016. Stadigt fl ere 
udbud gennemføres i SamAqua til fordel for alle ejerne. I årets 

løb har vi opnået væsentlige besparelser på en række udbud, 
hvilket bidrager til at mindske driftsomkostningerne i ejersel-
skaberne. 

Nye fokusområder
SamAquas bestyrelse ønsker fortsat at undersøge mulighe-
derne for nye forretningsområder. Målet er at analysere to til 
tre potentielle områder hvert år. I 2016 har vi undersøgt områ-
derne forbrugsafregning og GIS-systemer. 

Derudover har vi i 2016 øget fokus på to områder: IT-sikkerhed 
og den kommende persondataforordning. Vi har tilført ekstra 
ressourcer for at øge SamAquas kompetencer inden for disse 
områder, som fortsat vil have stor fokus i 2017. SamAquas vi-
den på disse områder kan tilbydes alle ejerne. 

Ny strategi
SamAquas bestyrelse godkendte i juni 2016 den strategi, der 
har været undervejs siden efteråret 2015. Strategien fastlæg-
ger en række mål, som bestyrelsen prioriterer for strategipe-
rioden.

Årets resultat
SamAqua varetager IT-investeringer. Disse investeringer vide-
refaktureres til de selskaber, som SamAqua driver IT for. Faldet 
i omsætning i 2016 skyldes en væsentlig nedgang i IT-investe-
ringer i forhold til 2015. SamAqua fungerer som et nonprofi t-
selskab, og derfor var resultatet i 2016 tæt på 0 kr.

 SamAqua
 Udvalgte nøgletal                                            DKK tkr. 2016 2015

Nettoomsætning 32.952 41.210

Produktions- og administrationsomkostninger -32.906 -41.127

Årets resultat 3 2

Bruttomargin (%)  41,1 % 28,9 %

Antal ansatte 23 19

Balancesum 8.095 18.925

Egenkapital 1.110 1.107

De elleve ejere i SamAqua er VandCenter Syd, Vand og aff ald i 
Svendborg, Middelfart Spildevand, Kerteminde Forsyning, Nyborg 
Forsyning og Service, Fredericia Spildevand, Ærø Vand, Assens 
Forsyning, BlueKolding, PROVAS og Langelands Forsyning. 

SamAqua varetager fælles administrative serviceopgaver for en række forsyninger på Fyn, 
omkringliggende øer og Trekantområdet. Formålet er at eff ektivisere gennem samarbejde og 
stordrift. Selskabet skal ikke skabe overskud, men tilbyde sine ejere de bedst mulige ydelser 
og implementere nye forretningsområder efter ejernes ønsker og behov. 
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VCS-TA as

Vi deler 
vores viden  

Vi har mange års driftserfaring og er eksperter på 
vores felt. Den viden deler vi gerne ud af, og vi løser 
derfor opgaver for en række større og mindre vand-
selskaber i Danmark og udlandet. Vi servicerer bl.a. 
drikkevandsboringer og hjælper med drift af vand-
værker, renseanlæg og pumpestationer.
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Aktiviteter i Danmark
I 2016 har VCS-TA haft aktiviteter i Danmark på samme niveau 
som i 2015. Vi har løst mange opgaver med renovering og 
eftersyn af boringer hos private vandværker og kommunalt 
ejede vandselskaber, særligt på Fyn og i Trekantområdet. Vi 
forventer samme efterspørgsel på boringsservice i 2017. 

Derudover har VCS-TA løst traditionelle driftsopgaver for priva-
te vandværker og har faste driftsaftaler med to større, private 
værker. Vi forventer stigende efterspørgsel på driftsaftaler, da 
mange private vandværker har svært ved at klare de skærpede 
krav til daglig drift og administration, som vandsektorloven 
stiller.

VCS-TA har også i 2016 haft betydelig aktivitet for Odense og 
Nordfyns kommuner, hvor selskabet renoverer og servicerer 
pumpestationer.

Internationale opgaver
I det forgangne år har VCS-TA haft forøget aktivitet i udlandet. 
Det skyldes primært en stor opgave i Zambia, som vi løser i 
regi af 3VAND og i samarbejde med det danske fi rma Krüger 
A/S. Her underviser vi i drift og vedligehold af vandværker, ren-
seanlæg, pumpestationer og ledningsnet. Opgaven i Zambia 
fortsætter i det meste af 2017. 
Desuden løser vi en opgave om Urban Water Management i 
Sydafrika i samarbejde med DHI og repræsentanter fra Miljø-
styrelsen. Denne opgave fortsætter frem til 2018. 

Nye rammer for vækst
Arbejdet med tilknyttede aktiviteter er fortsat meget hensigts-
mæssigt i forhold til vandsektorloven og harmonerer godt 
med VandCenter Syds udfordringer i de kommende år. 

Efterspørgslen på ydelser fra VCS-TA forventes at være stigen-
de i 2017. Den reviderede vandsektorlov har sat nye rammer 
for omsætningen, der nu må udgøre op til 3 % af modersel-
skabets omsætning. Det svarer for VCS-TA til 13-14 mio. kr. og 
giver mulighed for fremadrettet at indgå fl ere driftsaftaler med 
private vandværker. 

Årets resultat
VCS-TA realiserede et tilfredsstillende resultat på 0,3 mio. kr. i 
2016.

 VCS-TA
 Udvalgte nøgletal                                            DKK tkr. 2016 2015

Nettoomsætning 6.521 5.972

Produktions- og administrationsomkostninger -6.115 -5.236

Årets resultat 313 561

Bruttomargin (%) 10,4 % 15.6 %

Balancesum 3.915 5.077

Egenkapital 2.695 2.382

VCS-TA varetager VandCenter Syds tilknyttede aktiviteter, dvs. salg af ydelser og knowhow, i Dan-
mark og udlandet – med undtagelse af Sydøstasien, som dækkes af selskabet DanAqua Holding 
(se side 23).
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DanAqua Holding ApS

Eksport 
af dansk 

knowhow

Vi bakker aktivt op om eksport af dansk viden og 
vandteknologi til udlandet. Via DanAqua Holding 
løser vi opgaver for vandselskaber i hele verden og 
hjælper bl.a. med at mindske vandspild og sænke 
energiforbruget i lande som Malaysia og Indonesien.
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Årets aktiviteter
I 2016 har DanAqua Holding primært løst opgaver i Malay-
sia og Indonesien. Selskabet har haft begrænset aktivitet i 
forhold til tidligere år. Det skyldes dels markedet i Malaysia, 
hvor forventede opgaver er blevet udskudt, dels at en række 
opgaver i andre lande blev løst gennem VCS-TA (side 21), som 
er 100 % ejet af VandCenter Syd. 

I 2017 forventer vi øget aktivitet i Malaysia og Indonesien, 
hvor fl ere større projekter ser ud til at blive sat i gang i første 
halvår. 

Årets resultat
DanAqua Holding realiserede et resultat på 0 kr. og en egen-
kapital på 0,5 mio. kr. pr. 31. december 2016. 

 DANAQUA HOLDING
 Udvalgte nøgletal                                            DKK tkr. 2016 2015

Bruttofortjeneste /-tab -53 -43

Årets resultat 0 98*

Balancesum 826 858

Egenkapital 461 461

* Årets resultat i 2016 er påvirket af ind-
tægter på 0,1 mio. kr. fra datterselskabet i 
Malaysia, DanAqua Malaysia Ltd. For 2015 
var det tilsvarende tal 0,2 mio. kr. 

DanAqua Holding ApS – med datterselskabet DanAqua Sdn. Bhd. i Malaysia – ejes i fællesskab 
af rådgivningsfi rmaet Baadsgaard Consult og VandCenter Syd as med hhv. 61 % og 39 %. Selska-
bets formål er at eksportere knowhow til de internationale markeder inden for de kerneydelser, 
som begge virksomheder har.
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