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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 Spildevand 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 og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.

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

Der er væsentlig usikkerhed vedrørende den beløbsmæssige størrelse af den udskudte skatteforpligtel-
se, der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver samt
den hertil hørende opkrævningsret hos forbrugerne. Der henvises til note 2 herom.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 22. april 2015
Direktion:

John Hartvig Mølgaard
direktør

Bestyrelse:

Kjeld Thrane
formand

Thies Mathiasen
næstformand

Bent K. Andersen

Ole Bang Jensen Benny Kristensen
forbrugerrepræsentant

Asmus Skovrup
forbrugerrepræsentant
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Provas-Haderslev Spildevand a/s

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Provas-Haderslev Spildevand a/s for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2014. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og no-
ter, 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 og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på note 2 i årsregnskabet, som be-
skriver den usikkerhed der er omkring den beløbsmæssige størrelse af den udskudte skatteforpligtelse,
der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver samt den
hertil hørende opkrævningsret hos forbrugerne.

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 Spildevand a/s
Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

32 88 22 77
15. april 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
Benny Kristensen, forbrugerrepræsentant
Asmus Skovrup, forbrugerrepræsentant

Direktion John Hartvig Mølgaard

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

Hoved- og nøgletal

t.kr. 2014 2013 2012 2011

Hovedtal
Nettoomsætning 109.873 98.399 110.205 100.866
Bruttoresultat 28.452 8.398 22.151 8.353
Resultat af ordinær primær drift 23.982 3.860 17.274 -293
Resultat af finansielle poster -554 -3 -331 -246
Årets resultat 759 4.451 17.426 -285

Investeringer i materielle anlægsaktiver 112.623 73.895 82.813 67.455
Balancesum 2.019.729 1.936.153 1.933.578 1.924.741
Egenkapital 1.921.186 1.903.594 1.899.143 1.881.717

Pengestrømme fra driftsaktiviteten 58.155 59.958 104.943 62.350
Pengestrømme til investeringsaktiviteten -112.623 -73.894 -85.044 -75.676
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten 40.107 -490 7.649 714
Pengestrømme i alt -14.361 -14.426 27.548 -12.612

Nøgletal
Overskudsgrad 21,7 % 4,5 % 16,1 % neg.
Afkast af den investerede kapital 1,2 % 0,2 % 0,9 % neg.
Bruttomargin 25,9 % 8,5 % 20,1 % 8,3 %
Soliditetsgrad 95,1 % 98,3 % 98,2 % 97,8 %
Egenkapitalforrentning 0,0 % 0,2 % 0,9 % neg.

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 0 0 0 0

Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens hovedaktiviteter

Selskabets primære formål er at transportere og rense spildevandet fra ca. 18.800 forbrugere. Der skal
vedligeholdes og drives ca. 1.000 km ledning, 271 pumpestationer og 13 renseanlæg.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling

Opgørelsen af skat i årsregnskabet har til og med 2013 været baseret på selskabets vurdering af skat-
temæssige indgangsværdier på de materielle anlægsaktiver, svarende til branchens anvendelse af de
myndighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne. Disse værdier ligger over de regnskabsmæssi-
ge værdier. Selskabet har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse af de myndig-
hedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. Selska-
bet, samt branchen i øvrigt, er uenig i SKAT's afgørelser, hvorfor disse er påklaget til Landsskatteretten.
Landskatteretten har i kendelser af 26. juni 2014 afsagt de første domme vedrørende problemstillin-
gen, og disse er i overvejende grad faldet ud til SKAT’s fordel. De afgjorte sager er anket, idet branchen
er af den opfattelse, at afgørelserne er forkerte både i relation til lovens ordlyd og i relation til intentio-
nerne med vandsektorloven.

I ovennævnte kendelser anfægtede Landsskatteretten SKAT’s konkrete anvendelse af værdiansættel-
sesmodel, hvorfor der fortsat er væsentlig usikkerhed forbundet med SKAT’s ansættelse af de skatte-
mæssige indgangsværdier, samt den deraf afledte udskudte skatteforpligtelse. På baggrund heraf er
den udskudte skat og tilhørende opkrævningsret hos forbrugerne ikke indregnet i årsregnskabet. Der
henvises til note 2 i årsregnskabet. Såfremt sagerne i de civile domstole helt skulle falde ud til SKAT’s
fordel, vil der skulle indregnes en udskudt skat i niveauet 257 mio. kr., der modsvares af en opkræv-
ningsret i samme niveau før tilbagediskontering.

Betalbar skat for 2014 og tidligere år er opgjort i henhold til SKAT’s afgørelse og indregnet i årsregn-
skabet under skat. En tilsvarende opkrævningsret hos selskabets kunder er medtaget som en del af
årets omsætning, hvorfor forholdet ikke påvirker selskabets resultat, men dog belaster selskabets kun-
der med højere priser.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets omsætning udgør 109,9 mio. kr., der er 11,9 mio. kr. mere end omsætningen i 2013 på
98 mio. kr. Årets omsætning fordeler sig med 96,7 mio. kr. (91,5 mio. kr. vedr. 2013) vedr. variable og
faste vandafledningsbidrag, 8,4 mio. kr. (5,7 mio. kr. vedr. 2013) vedr. vejafvandingsbidrag, 0,2 vedr.
diverse omsætning og 4,6 mio. kr. (0,6 mio. kr. vedr. 2013) vedr. tilslutningsbidrag. Årets resultat ud-
gør 23,3 mio. kr. før skat. mod et resultat i 2013 på 4,5 mio. kr.
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Ledelsesberetning

Beretning

Selskabsskatten udgør i 2015  22,5 mio. kr. som, jævnfør note 7, er påvirket af regulering af udskudt
skat vedr. tidligere år med 16,8 mio. kr. Det er valgt at justere de skattemæssige værdier i selvangivel-
serne til de værdier, som SKAT har lagt til grund for skatteberegningen, desuagtet at vi har anket afgø-
relsen til Landsskatteretten. Skatteproblemstillingen er behandlet i revisorpåtegning og note 2. Den sel-
skabsskat, der vedr. 2015, udgør 5,7 mio. kr., og er posteret som regulering af udskudt skat.

Det regnskabsmæssige resultat adskiller sig fra det takstmæssige resultat på flere punkter. Til og med
2010 blev det takstmæssige regnskab opgjort efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”, der viser et negativt re-
sultat på 35,4 mio. kr. for 2014. Det negative ”hvile-i-sig-selv”-resultat skyldes større investeringer end
hvad der er finansieret via taksterne. Ydermere er der en manko i reguleringsregnskaber fra tidligere på
6,0 mio. kr., der også skal dækkes ind. Underfinansieringen ved udgangen af 2014 er derfor sammen-
lagt 41,4 mio. kr., som finansieres ved optagelse af anlægslån på 41,4 mio. kr. i april 2014.

Fra og med 2011 erstattes det hidtidige ”hvile-i-sig-selv-princippet” af et reguleringsregnskab på bag-
grund af prisloftsbestemmelserne i vandsektorloven. Prisloftet for 2014 tillod omsætning ekskl. tilslut-
ningsbidrag på i alt 108,2 mio. kr. og med en omsætning på 105,3 mio. kr., jævnfør ovenstående, ligger
det realiserede under det maksimum, som er udstukket af Forsyningssekretariatet.

I prisloftet for 2014 var det os tilladt at bruge 35,6 mio. kr. til driftsudgifter underlagt benchmarking. I
2014 er der kun brugt 29,4 mio. kr. Det vil sige, at vi har et spænd op til prisloftets tilladte driftsudgifter
på 6,2 mio. kr. Denne anvender vi for 1,0 mio. kr. vedkommende til prisreduktioner i forhold til prislof-
tet, således at reguleringsregnskabet for 2014 bliver 0 kr. De resterende 5,2 mio. kr. anvendes til finan-
siering af investeringer.

Af større investeringsprojekter i 2014 kan nævnes:

► Separatkloakering 58,7 mio. kr.

► Spildevandsrensning i det åbne land 9,6 mio. kr.

► Udbygning ledningsnet 5,6 mio. kr.

Mio. kr. Omsætning Udgifter Investeringer Total
Forbrugsopkrævning 96,7 96,7
Vejafledningsbidrag 8,4 8,4
Diverse omsætning 0,2
Driftsomkostninger -32,7 -32,7
Regnskabs resultat u/afsk. 105,3 -32,7 - 72,6
Tilslutningsbidrag/Investeringer 4,6 -112,6 -108,0
"Hvile i sig selv" Spildevand 109,9 -32,7 -112,6 -35,4

Afstemning til årsregnskabet:
Regnskabsmæssigt resultat Spildevand 0,8
Selskabsskat 22,5
Regnskabsmæssigt resultat Tømningsordning 0,1
Samlet regnskabsmæssigt resultat 23,4
Indregnet underdækning (2016) -
Tilbageførte afskrivninger 53,8
Investeringer -112,6
"Hvile i sig selv" -35,4
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Ledelsesberetning

Beretning

► Strukturændring renseanlæg 5,4 mio. kr.

► Optimering af renseanlæg 15,4 mio. kr.

I investeringerne i 2014 er indeholdt ikke afsluttede investeringsprojekter for netto 59,6 mio. kr. Stig-
ningen i forhold til 19,0 mio. kr. i uafsluttede sager pr. 31. december 2013 kommer dels fra fire større
projekter (separering i Bevtoft, Starup, Skovby og Trækvarteret, der var igangværende ved udgangen af
2014 og som udgør i alt 46,1 mio. kr.), og fra at anlægskartoteket er lagt ind i et system, der er forbun-
det med ledningsregistreringssystemet. Denne omlægning af anlægskartoteket betyder, at alle lednings-
registreringer skal være på plads før anlægget kan færdigmeldes og dermed aktiveres.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Forventninger til fremtiden

Selskabet er underlagt reglerne om prisloft, jf. vandsektorlovens § 2, stk. 1, og der er udmeldt et effek-
tiviseringskrav for 2014 vedr. driftsomkostningerne på 1,9 mio. kr. i forhold til det pristalsregulerede
omkostningsniveau i perioden 2003–2005. Eftersom driftsomkostningerne i 2014 er 6,2 mio. kr. lavere
end prisloftet og de budgetterede driftsomkostninger for 2015 er budgetteret lavere end prisloftets
rammer, så forventes der ikke problemer med at overholde prisloftet for 2015.

Det samlede regelsæt, der er opstillet til regulering af vandsektoren stiller store krav til planlægning og
opfølgning for at sikre, at man ikke bringer sig i en uhensigtsmæssig situation som selskab. Dette, sam-
menholdt med at regelværket pt. er uklart og ufuldstændigt defineret, medfører en vis usikkerhed med
hensyn til i hvor høj grad, selskabet vil kunne operere hensigtsmæssigt i forhold til selskabets forret-
ningsgrundlag, herunder selskabets hovedformål at bringe rent vand frem til kunderne. Med dette in
mente, er det ledelsens vurdering, at selskabets takster kan variere over de kommende år, hvilket vil gi-
ve et øget informationsbehov i forhold til vore kunder.

Nye udfordringer for selskabet bliver:

► Eventuel ny regulering som følge af revision af Vandsektorlovgivningen herunder forventning om at
den fremtidige regulering også vil omfatte investeringssiden. Ny regulering forventes tidligst at
kunne være på plads i 2017.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note t.kr. 2014 2013

3 Nettoomsætning 109.873 98.399
4 Produktions- og distributionsomkostninger -81.421 -90.001

Bruttoresultat 28.452 8.398
Administrationsomkostninger -4.470 -4.538

Resultat af ordinær primær drift 23.982 3.860
Andre driftsindtægter 2.192 3.862
Andre driftsomkostninger -2.320 -3.268

Resultat af primær drift 23.854 4.454
5 Finansielle indtægter 592 208
6 Finansielle omkostninger -1.146 -211

Resultat før skat 23.300 4.451
7 Skat af årets resultat -22.541 0

Årets resultat 759 4.451

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 759 4.451

759 4.451
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr. 2014 2013

AKTIVER
Anlægsaktiver

8 Materielle anlægsaktiver
Grunde 14.395 14.395
Ledninger, stik og knuder 1.554.687 1.560.471
Renseanlæg 123.415 109.904
Pumpestationer 202.412 202.795
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.268 285
Anlæg under udførelse 68.637 18.958

Anlægsaktiver i alt 1.965.814 1.906.808

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 8.952 12.968
Tilgodehavende tilslutningsbidrag 2.862 2.862
Tilgodehavende tilknyttede virksomheder 33.165 7.326
Andre tilgodehavender 8.536 5.789
Regulatorisk underdækning (til indregning i 2015) 400 400400

53.915 29.345

Omsætningsaktiver i alt 53.915 29.345

AKTIVER I ALT 2.019.729 1.936.153
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr. 2014 2013

PASSIVER
9 Egenkapital

Aktiekapital 20.000 20.000
Reserver 1.884.353 1.883.594

Egenkapital i alt 1.904.353 1.903.594

Hensættelser
Udskudt skat 22.541 0

22.541 0

Gældsforpligtelser
10 Langfristede gældsforpligtelser

KommuneKredit 47.181 7.367

47.181 7.367

Kortfristede gældsforpligtelser
10 Kortfristet del af langfristet gæld 799 506

Gæld til kreditinstitutter 14.683 568
Leverandørgæld 28.589 22.694
Anden gæld 1.583 1.424

45.654 25.192

Gældsforpligtelser i alt 92.835 32.559

PASSIVER I ALT 2.019.729 1.936.153

1 Anvendt regnskabspraksis
2 Usikkerhed vedrørende indregning og måling

11 Personaleomkostninger
12 Eventualposter
13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
14 Nærtstående parter
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

Note t.kr. 2014 2013

Årets resultat før skat 23.300 4.451
15 Reguleringer 54.171 57.784
16 Ændring i driftskapital -18.516 -2.274

Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster 58.955 59.961
Renteindtægter, modtaget 592 208
Renteomkostninger, betalt -1.146 -211

Pengestrøm fra driftsaktivitet 58.401 59.958

Køb af materielle anlægsaktiver -112.623 -73.894

Pengestrøm til investeringsaktivitet -112.623 -73.894

Årets afdrag på langfristede gældsforpligtelser -506 -490
Provenu ved optagelse af lån 40.613 0

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 40.107 -490

Årets pengestrøm -14.115 -14.426
Likvider, primo -568 13.858

Likvider, ultimo -14.683 -568



Provas-Haderslev Spildevand a/s
Årsrapport 2014

13

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter afledningsafgifter, fast afgift, vejbidrag, tilslutningsbidrag m.v. og indreg-
nes i resultatopgørelsen i takt med levering.

Indtægter fra årets leverancer opgøres på grundlag af kundernes måleraflæsning m.v. og forventes
modtaget.

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

Nettoomsætningen reguleres med eventuel over-/underdækning.

Produktionsomkostninger

Posten indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand, drift og vedlige-
hold af renseanlæg, bassiner m.v., afskrivninger, lokaleomkostninger, miljø, forskning og udvikling m.v.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af spildevand.
Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, drift af pumpesta-
tioner, ledningsregistrering, og afskrivning på distributionsaktiver. Omkostningerne ved aflæsning af
forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning.

Administrationsomkostninger

Posten omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder kundeadministration og informa-
tion, administrativ it, revision, kontorhold, afskrivninger vedrørende aktiver, der benyttes til administra-
tion, inkassobehandling og tab på kunder.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold
til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tømningsordning.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

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.
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1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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

Materielle anlægsaktiver

Grunde er værdiansat til vurderet dagsværdi.

Produktions- og distributionsanlæg udgøres af netaktiver, forsinkelsesbassiner, pumpestationer, øvrige
tekniske anlæg og maskiner.

Andre anlæg, driftsmidler og inventar udgøres af specialudstyr, transportmidler, it og inventar.

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpri-
sen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug. Kostprisen tillægges nutidsværdien af de skønnede forpligtelser til nedtag-
ning og bortskaffelse af aktivet samt retablering. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate be-
standdele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

Ledninger 75 år
Strømpeforinger 50 år
Bygværker 50-75 år
Bassiner 50 år
Rensningsanlæg 40-50 år
Pumpestationer 20-30 år
Mekaniske anlæg og elanlæg 20-30 år
SRO 10 år
Driftsmidler 5 år

Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, der på balancedagen endnu ikke er klar til at blive taget i brug.
Anlæg under udførelse afskrives ikke.

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og admini-
strationsomkostninger.

Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og administrationsom-
kostninger.

I forbindelse med udskillelsen af selskabet fra Haderslev Kommune blev værdiansættelsen af overtagne
materielle anlægsaktiver baseret på vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009. Der eksisterer ik-
ke et effektivt marked for virksomhedens tekniske anlæg. Værdiansættelsen er derfor som udgangs-
punkt sket ved anvendelse af nedskrevne standardværdier i pris- og levetidskataloget, som udtryk for en
estimeret dagsværdi af de tekniske anlæg. Der er under hensyntagen til årsregnskabslovens bestemmel-
ser gennemført en impairment test, hvorved værdiansættelsen af overtagne aktiver revurderes ud fra
forventede fremtidige pengestrømme.
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1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdifor-
ringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgrup-
pen.

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.

Regulatorisk underdækning

Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb er lavere end selskabets indtægtsramme, indregnes for-
skellen i balancen som et tilgodehavende i det omfang underdækningen forventes opkrævet.

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 og for betalte
acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabs-
skat" eller "Skyldig selskabsskat".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og
jurisdiktion.

Den indregnede udskudte skatteforpligtelse er alene opstået som følge af aktiviteten efter udskillelsen
fra Haderslev Kommune d. 15. april 2010 og kan således ikke henføres til den eventuelle udskudte skat-
teforpligtelse omtalt i note 2, der er behæftet med betydelig usikkerhed.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb selskabets indtægtsramme, indregnes forskellen i ba-
lancen som en gældsforpligtelse.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansie-
ringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slut-
ning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme til investeringsaktivitet

Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortristet bankgæld.

Nøgletal

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad
Resultat af primær drift x 100

Nettoomsætning

Afkast af den investerede kapital
Resultat af primær drift x 100

Gennemsnitlig investeret kapital

Investeret kapital Driftsmæssige anlægsaktiver samt netto-
arbejdskapital

Bruttomargin
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning

Soliditetsgrad
Egenkapital, ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning
Ordinært resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital
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2 Usikkerhed vedrørende indregning og måling

Selskabet har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser de af selskabet anvendte myndigheds-
fastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. SKAT har
lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skal beregnes skønsmæssigt ud fra en tillempet
DCF-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni 2011. Det
er SKAT's vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end
de myndighedsfastsatte standardpriser. Selskabet, samt branchen i øvrigt, er uenig i SKAT's afgørelser,
hvorfor disse er påklaget til Landsskatteretten. Landskatteretten har i kendelser af 26. juni 2014 afsagt
de første domme vedrørende problemstillingen og disse er i overvejende grad faldet ud til SKAT’s fordel.
Afgørelserne er anket, idet branchen er af den opfattelse, at de ikke er i overensstemmelse med lovens
ordlyd samt intentionerne med Vandsektorloven.

I ovennævnte kendelser anfægtede Landsskatteretten SKAT’s konkrete anvendelse af værdiansættel-
sesmodel, hvorfor der fortsat er væsentlig usikkerhed forbundet med SKAT’s ansættelse af de skatte-
mæssige indgangsværdier, samt den deraf afledte udskudte skatteforpligtelse. Såfremt sagerne i de ci-
vile domstole helt skulle falde ud til SKAT’s fordel, vil der skulle indregnes en udskudt skat i niveauet
257 mio. kr., der modsvares af en opkrævningsret i samme niveau før tilbagediskontering.

Betalbare indkomstskatter er i henhold til indtægtsreguleringen for vandselskaber en omkostning, der
kan tillægges vandselskabets priser krone for krone. En evt. udskudt skat vil derfor blive til en opkræv-
ningsret hos selskabets kunder på det tidspunkt, hvor den bliver til en betalbar skat. Den udskudte skat
modsvares derfor i nominel værdi af en opkrævningsret.

På baggrund heraf samt den betydelige usikkerhed, der er omkring de faktiske beløbsstørrelser, er den
udskudte skatteforpligtelse og tilhørende opkrævningsret hos kunderne ikke indregnet.

t.kr. 2014 2013

3 Nettoomsætning
Årets omsætning 109.873 97.999
Indregnet underdækning (2015: 400 t.kr.) 0 400

109.873 98.399

4 Produktions- og distributionsomkostninger
Produktionsomkostninger 39.702 43.771
Distributionsomkostninger 41.719 46.230

81.421 90.001

5 Finansielle indtægter
Renteindtægter, kreditinstitutter 4 46
Renteindtægter, debitorer 0 162
Renteindtægter, tilknyttede virksomheder 588 0

592 208
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t.kr. 2014 2013

6 Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder 0 138
Renteomkostninger, kreditinstitutter 390 55
Øvrige finansielle omkostninger 756 18

1.146 211

7 Skat af årets resultat
Skat af årets skattepligtige indkomst 0 0
Ændring i udskudt skat 5.708 0
Regulering af udskudt skat tidligere år 16.833 0

22.541 0

8 Materielle anlægsaktiver

t.kr. Grunde Ledninger
Rense-
anlæg

Pumpe-
stationer

og byg-
værker

Andre
anlæg,

driftsma-
teriel og
inventar

Anlæg
under

udførel-
se I alt

Kostpris 1. januar 2014
14.395 2.154.719 175.283 294.444 1.955 18.958 2.659.754

Tilgang 0 35.435 18.221 6.969 2.319 59.602 122.546
Afgang 0 -7.187 -697 0 -1.735 -9.923 -19.542

Kostpris 31. december
2014 14.395 2.182.967 192.807 301.413 2.539 68.637 2.762.758

Ned- og afskrivninger
1. januar 2014 0 594.248 65.379 91.649 1.670 0 752.946

Afskrivninger 0 34.600 6.216 7.352 336 0 48.504
Afskrivninger, afhændede

aktiver 0 -568 -203 0 -1.735 0 -2.506
Regulering af scrapværdi 0 0 -2.000 0 0 0 -2.000

Ned- og afskrivninger
31. december 2014 0 628.280 69.392 99.001 271 0 796.944

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2014 14.395 1.554.687 123.415 202.412 2.268 68.637 1.965.814

t.kr. 2014 2013

Afskrivninger kan specificeres således
Produktion og distribution 48.168 45.855
Administration 336 327

48.504 46.182
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9 Egenkapital
t.kr. Aktiekapital Reserver I alt

Saldo 1. januar 2014 20.000 1.883.594 1.903.594
Overført, jf. resultatdisponering 0 759 759

Saldo 31. december 2014 20.000 1.884.353 1.904.353

Det er endnu uafklaret, i hvilket omfang "Overført resultat" kan udloddes til aktionærerne.

Aktiekapital

Aktiekapitalen udgør 20.000.000 kr. og er fordelt i aktier a 1.000 kr. og multipla heraf.

10 Langfristede gældsforpligtelser

t.kr.
Gæld i alt

31/12 2014
Afdrag

første år
Langfristet

andel
Restgæld ef-

ter 5 år

KommuneKredit 19.980 449 19.531 17.630
KommuneKredit 28.000 350 27.650 24.850

47.980 799 47.181 42.480

11 Personaleomkostninger

Ledelsesvederlag afholdes i Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s og faktureres til Provas-Haderslev
Spildevand a/s som en del af administrationsvederlaget.

12 Eventualposter

Provas-Haderslev Spildevand a/s' eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøfor-
pligtelser og forpligtelser vedrørende indgåede entrepriseaftaler.

Der henvises til note 2, som beskriver usikkerheden vedrørende fastsættelse af de skattemæssige ind-
gangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver, og den deraf afledte udskudte og betalbare skat.

Selskabet har pr. 31. december 2014 akkumulerede underdækninger på i alt 19.406 t.kr., hvoraf
15.901 t.kr. kan opkræves i 2015 og resten i perioden 2016-2020 med 701 t.kr. pr. år, der vil kunne
opkræves hos kunderne. Det er selskabets bestyrelse, der i forbindelse med de enkelte års budgettering
beslutter, i hvilket omfang der skal opkræves hele eller dele af den akkumulerede underdækning af-
hængigt af likviditetsbehovet.

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.

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.
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14 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

t.kr. 2014 2013

15 Reguleringer
Andre finansielle indtægter -592 -208
Andre finansielle omkostninger 1.146 211
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 48.504 46.182
Tab afhændede anlægsaktiver 5.113 11.599

54.171 57.784

16 Ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender -24.570 -320
Ændring i kortfristet gæld 6.054 -1.954

-18.516 -2.274
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