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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2014 for Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2014.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, 22. april 2015
Direktion:

John Hartvig Mølgaard
direktør

Bestyrelse:

Kjeld Thrane
formand

Thies Mathiasen
næstformand

Bent K. Andersen

Ole Bang Jensen Henrik Bech
medarbejderrepræsentant

Borislav Radonic
medarbejderrepræsentant
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2014. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-
nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et års-
regnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregn-
skabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Aarhus, den 22. april 2015
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab

Søren P. Nielsen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn
Adresse, postnr. by

Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s
Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

32 76 79 66
1. februar 2010
Haderslev Kommune
1. januar – 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.provas.dk
info@provas.dk

Telefon 73 520 520

Bestyrelse Kjeld Thrane, formand
Thies Mathiasen, næstformand
Bent K. Andersen
Ole Bang Jensen
Henrik Bech, medarbejderrepræsentant
Borislav Radonic, medarbejderrepræsentant

Direktion John Hartvig Mølgaard

Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25, Postboks 330, 8100 Aarhus C
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Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet

Selskabets virksomhed omfatter hovedsagligt levering af koncerninterne ydelser til selskaberne under
Provas.

Selskabets indtægter er baseret på koncerninterne aftaler.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2014 er selskabets femte, efter at aktiviteterne
blev udskilt fra Haderslev Kommune pr. 1. januar 2010.

Årets omsætning udgør 47,8 mio. kr. og årets resultat udgør 1,0 mio. kr. før skat. Provas-Haderslev
Forsyningsservice a/s skal udføre opgaver for Provas-Haderslev Vand a/s og Provas-Haderslev Spilde-
vand a/s til kostpris, mens opgaver for Provas-Haderslev Affald a/s skal afregnes til markedspriser.
Årets resultat er således udtryk for den indtjening, der kommer fra aktiviteter overfor Provas-Haderslev
Affald a/s.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for forståelsen af års-
regnskabet for 2014.

Forventninger til fremtiden

Det er ledelsens forventning, at selskabet de kommende regnskabsår kan opretholde gode og stabile
forhold, grundet stabilt omsætningsgrundlag i søsterselskaberne.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note t.kr. 2014 2013

Nettoomsætning 47.750 51.177
Andre driftsindtægter 606 719
Andre eksterne omkostninger -10.714 -11.367

Bruttoresultat 37.642 40.529
2 Personaleomkostninger -36.381 -37.694

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver -1.097 -2.074

Resultat af primær drift 164 761
3 Finansielle indtægter 2.211 1.296
4 Finansielle omkostninger -1.336 -1.077

Resultat før skat 1.039 980
5 Skat af årets resultat -260 -252

Årets resultat 779 728

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 779 728

779 728
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note t.kr. 2014 2013

AKTIVER
Anlægsaktiver

6 Immaterielle anlægsaktiver
Software 400 228
Anlæg under udførelse 762 0

1.162 228

7 Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar 1.198 1.507
Biler og mobilt materiel 95 200

1.293 1.707

Anlægsaktiver i alt 2.455 1.935

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg 1.840 1.652
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 736 465
Andre tilgodehavender 1.123 1.426
Periodeafgrænsningsposter 393 237

4.092 3.780

Værdipapirer 73.897 45.258

Likvide beholdninger 49 0

Omsætningsaktiver i alt 78.038 49.038

AKTIVER I ALT 80.493 50.973
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Note t.kr. 2014 2013

PASSIVER
8 Egenkapital

Aktiekapital 500 500
Overført resultat 4.010 3.231

Egenkapital i alt 4.510 3.731

Hensatte forpligtelser
Hensættelser til udskudt skat 108 26

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter 897 28.971
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.834 1.462
Gæld til tilknyttede virksomheder 63.690 9.973
Skyldigt sambeskatningsbidrag 459 280
Selskabsskat 0 276
Anden gæld 6.995 6.254

75.875 47.216

PASSIVER I ALT 80.493 50.973

1 Anvendt regnskabspraksis
9 Eventualposter

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
11 Nærtstående parter
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s for perioden 1. januar – 31. december 2014
er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af produkter og ydelser, indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering.
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Andre driftsindtægter

Posten omfatter rykkergebyrer og fortjeneste ved afhændelse af materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Posten indeholder omkostninger til kundeadministration og information, administrativ it, revision, kon-
torhold, lokaler, rullende materiel, laboratorium, inkassobehandling og tab på kunder m.v.

Andre driftsomkostninger

Posten omfatter poster af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab
ved afhændelse af anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og kursreguleringer af værdipapirer.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Provas-koncernens datter-
virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambe-
skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virk-
somheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet an-
vende 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 direk-
te i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

Software måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, som udgør 3 år for software.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-
pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under administrationsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar samt biler og mobilt materiel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af ak-
tivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel og inventar 3-10 år
Biler og mobilt materiel 5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-
pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/-omkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter
en individuel vurdering af tilgodehavender.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der forelig-
ger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning
på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt ni-
veau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. De objektive indikatorer,
som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Værdipapirer

Værdipapirer, der består af børsnoterede obligationer og investeringsforeningsbeviser, måles til dags-
værdi på balancedagen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betal-
te acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, må-
les til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-
ning, ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed eller ved
skatterefusion fra sambeskattede virksomheder. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til nettoreali-
sationsværdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

t.kr. 2014 2013

2 Personaleomkostninger
Gager og lønninger 28.218 29.801
Pensioner 4.669 4.571
Andre omkostninger til social sikring 784 867
Øvrige personaleomkostninger 2.710 2.455

36.381 37.694

3 Finansielle indtægter
Renteindtægter, kreditinstitutter 132 90
Renteindtægter, værdipapirer 1.180 539
Øvrige renteindtægter 899 406
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 0 261

2.211 1.296

4 Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kreditinstitutter 171 0
Kursreguleringer, obligationer 228 858
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 876 0
Øvrige renteomkostninger 61 219

1.336 1.077

5 Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 178 556
Regulering af skat vedrørende tidligere år 0 -284
Årets regulering af udskudt skat 82 -20

260 252
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

6 Immaterielle anlægsaktiver

t.kr. Software
Anlæg under

udførelse I alt

Kostpris 1. januar 2014 1.854 0 1.854
Reklassificeret fra materielle anlægsaktiver 393 0 393
Tilgang 587 762 1.349

Kostpris 31. december 2014 2.834 762 3.596

Ned- og afskrivninger 1. januar 2014 1.626 0 1.626
Reklassificeret fra materielle anlægsaktiver 229 0 229
Afskrivninger 579 0 579

Ned- og afskrivninger 31. december 2014 2.434 0 2.434

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 400 762 1.162

7 Materielle anlægsaktiver

t.kr.

Drifts-
materiel og

inventar
Biler og mo-
bilt materiel I alt

Kostpris 1. januar 2014 3.566 1.439 5.005
Reklassificeret til immaterielle anlægsaktiver -393 0 -393
Tilgang 268 0 268

Kostpris 31. december 2014 3.441 1.439 4.880

Ned- og afskrivninger 1. januar 2014 2.059 1.239 3.298
Reklassificeret til immaterielle anlægsaktiver -229 0 -229
Afskrivninger 413 105 518

Ned- og afskrivninger 31. december 2014 2.243 1.344 3.587

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2014 1.198 95 1.293

8 Egenkapital

t.kr. Aktiekapital
Overført
resultat I alt

Saldo 1. januar 2014 500 3.231 3.731
Overført, jf. resultatdisponering 0 779 779

Saldo 31. december 2014 500 4.010 4.510

Aktiekapital

Aktiekapitalen udgør 500.000 kr. og er fordelt i aktier a 1.000 kr. og multipla heraf.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

9 Eventualposter

Solidarisk hæftelse for skat

Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernvirksomheder. Som koncernvirksomhed hæfter selskabet
ubegrænset og solidarisk med øvrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter og kildeskatter
på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders
samlede kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af administrationsselskabets årsregnskab, Pro-
vas Holding a/s, CVR-nr. 35 39 17 46. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomst og
kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

11 Nærtstående parter

Ejerforhold

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

Provas Holding a/s
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
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