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Ledelsespåtegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2013 for Provas-Haderslev Vand a/s. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013. 

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

Der er væsentlig usikkerhed vedrørende fastsættelse af de skattemæssige indgangsværdier på 
selskabets materielle anlægsaktiver, og den deraf afledte effekt på udskudt og betalbar skat. 
Der henvises til note 1 herom. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Haderslev, den 29. april 2014 
Direktion: 
     
     
     
John Hartvig Mølgaard     
direktør     
     
     
Bestyrelse:     
     
     
     
     
Kjeld Thrane  Thies Mathiasen  Bent K. Andersen 
formand  næstformand   
     
     
     
     
Ole Bang Jensen  Benny Kristensen  Asmus Skovrup  
  forbrugerrepræsentant  forbrugerrepræsentant 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til kapitalejeren i Provas-Haderslev Vand a/s 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Provas-Haderslev Vand a/s for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013. 
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 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 revisio-
nen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgiv-
ning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 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 års-
regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væ-
sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvi-
sende 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 rimeli-
ge samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-
ber 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet 
Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på note 1 i regnskabet, som beskriver den 
usikkerhed, der er omkring fastsættelse af de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsakti-
ver og den deraf afledte effekt på udskudt skat og betalbar skat. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlin-
ger 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 29. april 2014  
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Søren P. Nielsen 
statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

Selskabsoplysninger 
Provas-Haderslev Vand a/s 
Fjordagervej 32 
6100 Haderslev 

Telefon: 73 520 520 
Hjemmeside: www.provas.dk 
E-mail: info@provas.dk 

CVR-nr.: 32 88 22 85 
Stiftet: 15. april 2010 
Hjemstedskommune: Haderslev Kommune 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Bestyrelse 
Kjeld Thrane (formand) 
Thies Mathiasen (næstformand) 
Bent K. Andersen  
Ole Bang Jensen  
Benny Kristensen (forbrugerrepræsentant) 
Asmus Skovrup (forbrugerrepræsentant) 

Direktion 
John Hartvig Mølgaard 

Revision 
KPMG  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Værkmestergade 25 
Postboks 330 
8100 Aarhus C 

Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling afholdes 29. april 2014 
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Beretning 

Virksomhedens hovedaktiviteter 

Selskabets primære formål er at indvinde og distribuere rent vand til ca. 10.700 forbrugere. 
Der skal vedligeholdes og drives ca. 450 km ledning, 16 vandboringer, 3 vandværker og 
2 vandtårne. 

Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Opgørelsen af skat i årsregnskabet er baseret på selskabets vurdering af skattemæssige ind-
gangsværdier på de materielle anlægsaktiver svarende til branchens anvendelse af de myn-
dighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne. Disse værdier ligger over de regnskabs-
mæssige. SKAT har i en række afgørelser afvist disse værdier som skattemæssige indgangs-
værdier. SKAT er således af den opfattelse, at de skattemæssige indgangsværdier er betyde-
ligt lavere end de af branchens anvendte indgangsværdier. Selskabet har modtaget et udkast 
til en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse af de myndighedsfastsatte stan-
dardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. Det er SKAT's 
vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end 
de regnskabsmæssige. Selskabet har afgivet et høringssvar til SKAT's udkast til afgørelse, da 
ledelsen vurderer, at det er sandsynligt, at sager, som p.t. føres af branchen ved Landsskatte-
retten, vil falde ud til selskabernes fordel. Selskabet har som følge heraf ikke indregnet den 
udskudte skat baseret på SKAT's værdiansættelsesprincipper. Såfremt sagerne ved endelig 
upåanket afgørelse ved Landsskatteretten eller domstolene falder ud til SKAT's fordel, med-
fører dette, at der skal indregnes en hensat udskudt skat på 30 mio. kr. Den skyldige skat skal 
indregnes som en regulatorisk underdækning med en deraf afledt opkrævningsret.  

Ændring i ejer struktur og ændring i bestyrelse 

Med virkning fra 1. januar 2013 er Provas Holding a/s stiftet, og Provas har overtaget samt-
lige aktier i Provas-Haderslev Vand a/s fra Haderslev Kommune. Haderslev Kommune er 
eneejer af Provas Holding a/s. 

I forbindelse med etableringen af Provas Holding a/s er der ændret på bestyrelsessammen-
sætningen i de forskellige selskaber i koncernen, således at der arbejdes med fælles bestyrel-
sesmøder, men hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmers stemmeret reguleres af, hvilke sel-
skabers bestyrelser de er medlem af. De fire bestyrelsesmedlemmer udpeget af ejeren er 
sammenfaldende i samtlige selskaber. 

I oktober blev der i Provas-Haderslev Vand a/s og Provas-Haderslev Spildevand a/s gennem-
ført forbrugervalg. Der var en stemmeprocent på 7,1 %, og de to forbrugerrepræsentanter er 
repræsenteret i både Provas-Haderslev Vand a/s og Provas-Haderslev Spildevand a/s. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets omsætning udgør 22,3 mio. kr., der er 0,5 mio. kr. mindre end omsætningen i 2012 på 
22,8 mio. kr. Årets omsætning fordeler sig med 21,3 mio. kr. vedrørende variable og faste 
vandafgifter, 0,1 mio. kr. vedrørende diverse omsætning og 0,9 mio. kr. vedrørende tilslut-
ningsbidrag. Årets resultat udgør 4,0 mio. kr. før skat. mod et resultat i 2012 på 5,0 mio. kr.  
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Det regnskabsmæssige resultat adskiller sig fra det takstmæssige resultat på flere punkter. 
Efter "hvile-i-sig-selv-princippet" er der et positivt resultat på 0,3 mio. kr. for 2013.  

 

 
 

Fra og med 2011 erstattes det hidtidige "hvile-i-sig-selv-princip" af et reguleringsregnskab 
på baggrund af prisloftsbestemmelserne i vandsektorloven. Opgjort efter dette princip kan 
saldo for over-/underdækning opgøres til: 

Mio. kr. Omsætning Udgifter Investeringer Total
Forbrugsopkrævning 21,3 21,3
Adm. private vandværker - -0,1 -0,1
Diverse omsætning 0,1 0,1
Driftsomkostninger -10,7 -10,7
Regnskabs resultat u/afsk. 21,4 -10,8 - 10,6
Tilslutningsbidrag/Investeringer 0,9 -11,2 -10,3
"Hvile i sig selv" Vand 22,3 -10,8 -11,2 0,3

Afstemning til årsregnskabet:
Regnskabsmæssigt resultat 4,0
Tilbageførte afskrivninger 7,5
Investeringer -11,2
"Hvile i sig selv" 0,3
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Prisloftet for Provas-Haderslev Vand a/s for 2013 tillod, at der blev opkrævet indtægter for i 
alt 35,2 mio. kr. til dækning af driftsudgifter for 13,4 mio. kr. og investeringer på 9,9 mio. kr. 
og afgift af ledningsført vand med 9,3 mio. kr. De resterende 2,6 mio. kr. er til dækning af 
tidligere års underdækning. 

mio. kr.
Prisloft jf. Forsyningssekretariatet for 2013 +35,2
Investeringer:

Beløb til investeringer i prisloftet +9,9
Faktiske investeringer +11,2
Modtagne tilslutningsbidrag -0,8
Netto optagelse anlægslån -0,5
Netto investeringer +9,9 -9,9

Likviditet ej anvendt til investeringer - -
Korrigeret prisloft +35,2
Faktiske indtægter +30,1
Manglende opkrævning i forhold til prisloft +5,1
Andre reguleringsforskelle:

Miljø- og servicemål -
1:1 omkostninger +0,7
Nettofinansielle poster -0,1
Revisorerklæringer, Danva, FVD -

Andre reguleringsforskelle i alt +0,6 +0,6
Beløb der kan indregnes i prisloft 2015 i alt +5,7

Over-/underdækning til udligning i 2015 mio. kr. 
Manglende indtægter i forhold til prisloft +5,1 
Underdækning 2011 - ej opkrævet -2,6 
Manko i indtægter i 2013 +2,5 
- Besparelser på driftsomkostninger i 
   forhold til prisloft -3,3 
Overdækning i driftsøkonomi i 2013 -0,8 
Andre poster i 2013: 

1:1 poster - underdækning +0,7 
Finansielle poster - overdækning -0,1 

Andre poster i 2013 i alt +0,6 +0,6 
Overdækning ved udgangen af 2013 -0,2 
- Optagelse af anlægslån -0,5 
Til reduktion af takster eller låneoptagelse i 2015 -0,7 



 

 

 
Ledelsesberetning 

Beretning 
 

900921 13001 / 4163769_1 

Provas-Haderslev Vand a/s 
Årsrapport 2013 

CVR-nr. 32 88 22 85 

8 

Reelt er der opkrævet 30,1 mio. kr., og de manglende 5,1 mio. kr. i forhold til prisloftets 
35,2 mio. kr. vil kunne kræves op i prisloftet for 2015. 

I prisloftet er der mulighed for investeringer for 9,9 mio. kr. via taksterne. Der er investeret 
for 11,2 mio. kr., men fra dette beløb skal tilslutningsbidrag på 0,8 mio. kr. og optagelse af 
anlægslån på 0,5 mio. kr. fratrækkes, så nettoinvesteringen finansieret via taksterne bliver på 
9,9 mio. kr. Der skabes herved balance mellem det opkrævede til investeringer og nettoinve-
steringen. 

I prisloftet for 2013 var der mulighed for at opkræve 2,6 mio. kr. vedrørende underdækning i 
2011 og tidligere, men som ikke er eller vil blive opkrævet. 

På driftsomkostningerne er der sparet 3,3 mio. kr. i forhold til prisloftet, og denne positive 
afvigelse anvendes til at reducere behovet for opkrævning i 2015, jf. ovenfor. 

Andre reguleringsforskelle – der består af 1:1 omkostninger, miljø- og servicemål, finansiel-
le poster og udgifter til erklæringer, DANVA og FVD for 2013 – udgør 1,4 mio. kr. mod 
0,8 mio. kr. indregnet i prisloftet. Den negative afvigelse i forhold til prisloftet kan opkræves 
hos kunderne. Dette gøres ved, at det beløb, der kan opkræves hos kunderne i 2015 vedrø-
rende 2013, forøges. 

Samlet er der en overdækning 0,2 mio. kr. ved udgangen af 2013. Der optages anlægslån for 
0,5 mio. kr., så der samlet er en overdækning på 0,7 mio. kr. Dette beløb skal enten bruges til 
at reducere lånebehovet vedrørende investeringer eller reducere taksterne i 2015. 

Af større investeringsprojekter i 2013 kan nævnes: 

• Fornyelse af vandforsyningen Starup og Brorsbøl, Laurids Skaus Gade, Buesgade 

• Måler: Udskiftning af større antal målere for at sikre en hensigtsmæssig alderssammen-
sætning af målerbestanden 

• Vojens Vandværk – helhedsplan 

• Etablering af sektionsbrønde 

• Udbygning Favrdal Vandværk inklusiv råvandsledninger til Vesterskoven. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for forståel-
sen af årsregnskabet for 2013. 

Forventninger til fremtiden 

Selskabet er underlagt reglerne om prisloft, jf. vandsektorlovens § 2, stk. 1, og der er ud-
meldt et effektiviseringskrav for 2013 vedrørende driftsomkostningerne på 0,6 mio. kr. i for-
hold til det pristalsregulerede omkostningsniveau i perioden 2003-2005. Eftersom driftsom-
kostningerne i 2013 er 3,3 mio. kr. lavere end prisloftet og de budgetterede driftsomkostnin-
ger for 2014 er budgetteret lavere end prisloftets rammer, så forventes der ikke problemer 
med at overholde prisloftet for 2014.  
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Det samlede regelsæt, der er opstillet til regulering af vandsektoren, stiller store krav til plan-
lægning og opfølgning for at sikre, at man ikke bringer sig i en uhensigtsmæssig situation 
som selskab. Dette, sammenholdt med at regelværket p.t. er uklart og ufuldstændigt define-
ret, medfører en vis usikkerhed med hensyn til i hvor høj grad, selskabet vil kunne operere 
hensigtsmæssigt i forhold til selskabets forretningsgrundlag, herunder selskabets hovedfor-
mål 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 give et øget informationsbe-
hov i forhold til vores kunder. 

Nye udfordringer for selskabet bliver: 

• Benchmarking, jf. vandsektorloven. 

• Eventuel ny regulering som følge af revision af vandsektorlovgivningen. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten for Provas-Haderslev Vand a/s for perioden 1. januar – 31. december 2013 er 
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.  

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 
Nettoomsætningen omfatter salg og distribution af vand samt tilslutningsbidrag og indregnes 
i resultatopgørelsen i takt med levering.  

Indtægter fra årets leverancer opgøres på grundlag af kundernes måleraflæsning m.v. og for-
ventes modtaget. 

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

Nettoomsætningen reguleres med en eventuel over-/underdækning. 

Produktionsomkostninger 
Posten indeholder alle omkostninger vedrørende indvinding af vand, herunder afskrivninger, 
lokaleomkostninger, miljø, forskning og udvikling m.v.  

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

Administrationsomkostninger 
Posten omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder kundeadministration og 
information, administrativ it, revision, kontorhold, afskrivninger vedrørende aktiver, der be-
nyttes til administration, inkassobehandling og tab på kunder.  

Driftsomkostninger 
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karak-
ter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. 
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Skat af årets resultat 
Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Provas-
koncernens dattervirksomheder. 

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

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i 
udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen 
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der 
kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde er værdiansat til vurderet dagsværdi. Der afskrives ikke på grunde. 

Vandtekniske anlæg udgøres af netaktiver, pumpestationer, øvrige tekniske anlæg og maski-
ner. 

Andre anlæg og driftsmateriel udgøres af afregningsmålere og biler. 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivnin-
ger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i sepa-
rate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er for-
skellig. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurde-
ring af aktivernes forventede brugstider: 

  
Bygninger 75 år 
Netaktiver 75-100 år 
Konstruktioner 50 år 
Mekaniske anlæg og elanlæg 15-25 år 
SRO 10 år 
Afregningsmålere 8-10 år 
Biler 5 år 
  

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

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

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 ikke et effektivt marked for virksomhedens tekniske anlæg. Værdian-
sættelsen er derfor som udgangspunkt 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 bestemmelser gennemført en impairment test, 
hvorved værdiansættelsen af overtagne aktiver revurderes ud fra forventede fremtidige pen-
gestrømme. 

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

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt 
aktiv henholdsvis 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. Ka-
pitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af 
aktivet eller aktivgruppen. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere 
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagel-
sesomkostninger. 

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 ob-
jektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdifor-
ringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er vær-
diforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau. 

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på 
individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. 
De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabser-
faringer. 
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Regulatorisk underdækning 
Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb er lavere end selskabets indtægtsramme, ind-
regnes forskellen 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 indkom-
ster samt for betalte acontoskatter. 

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 fremførselsberettiget skattemæssigt un-
derskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i 
skat af fremtidig indtjening, ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme 
juridiske skatteenhed eller ved skatterefusion fra sambeskattede virksomheder. Eventuelle 
udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. 

Gældsforpligtelser 
Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb selskabets indtægtsramme, indregnes for-
skellen i balancen som en gældsforpligtelse. 
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Resultatopgørelse 
    
tkr. Note 2013 2012     
Nettoomsætning  22.295 22.756 
Reguleringsmæssig over-/underdækning  0 1.703 
Produktions- og distributionsomkostninger 2 -14.445 -16.032     
Bruttoresultat  7.850 8.427 
Administrationsomkostninger  -3.532 -3.056     
Resultat af ordinær primær drift  4.318 5.371 
Andre driftsomkostninger  -272 -260     
Resultat af primær drift  4.046 5.111 
Finansielle indtægter 3 54 25 
Finansielle omkostninger 4 -145 -161     
Resultat før skat  3.955 4.975 
Skat af årets resultat 5 843 0     
Årets resultat  4.798 4.975      
    

Forslag til resultatdisponering 
Overført resultat  4.798 4.975     
  4.798 4.975      
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Balance 
    
tkr. Note 2013 2012     
AKTIVER    
Anlægsaktiver    
Materielle anlægsaktiver 6   
Grunde  968 968 
Bygninger  7.455 7.658 
Vandtekniske anlæg  238.054 235.809 
Andre anlæg og biler  1.925 1.054 
Anlæg under udførelse  996 189     
  249.398 245.678     
Anlægsaktiver i alt  249.398 245.678     
Omsætningsaktiver    
Varebeholdninger  1.141 1.086     
  1.141 1.086     
Tilgodehavender    
Tilgodehavender fra salg  869 1.593 
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder  0 24 
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag  843 0 
Andre tilgodehavender  978 5.726 
Regulatorisk underdækning (til indregning i 2014)  1.703 1.703     
  4.393 9.046     
Likvide beholdninger  1.507 0     
Omsætningsaktiver i alt  7.041 10.132     
AKTIVER I ALT  256.439 255.810      
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tkr. Note 2013 2012     
    
PASSIVER    
Egenkapital 7   
Virksomhedskapital  10.000 10.000 
Reserver  240.782 235.984     
Egenkapital i alt  250.782 245.984     
Gældsforpligtelser    
Kortfristede gældsforpligtelser    
Bankgæld  0 6.135 
Leverandørgæld  2.050 1.277 
Gæld til tilknyttede virksomheder  155 2.016 
Anden gæld  3.452 398     
  5.657 9.826     
Gældsforpligtelser i alt  5.657 9.826     
PASSIVER I ALT  256.439 255.810      
    
Usikkerhed vedrørende indregning og måling 1   
Eventualposter 8   
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 9   
Nærtstående parter 10   
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Noter 

1 Usikkerhed vedrørende indregning og måling 

Selskabet har modtaget et udkast til en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse 
af de myndighedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige 
indgangsværdier. SKAT har lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skal bereg-
nes 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 regnskabsmæssige. Selska-
bet har afgivet høringssvar til SKAT's udkast til afgørelse, da ledelsen vurderer, at det er 
sandsynligt, at sager, som p.t. føres af branchen ved Landsskatteretten, vil falde ud til selska-
bernes fordel. Selskabet har som følge heraf ikke indregnet den udskudte skat baseret på 
SKAT's værdiansættelsesprincipper. Såfremt sagerne ved endelig upåanket afgørelse ved 
Landsskatteretten eller domstolene falder ud til SKAT's fordel, medfører dette, at der skal 
indregnes en hensat udskudt skat på 30 mio. kr. Den skyldige skat skal indregnes som en re-
gulatorisk underdækning med en deraf afledt opkrævningsret. 

   
tkr. 2013 2012    

2 Produktions- og distributionsomkostninger 
Produktionsomkostninger 5.289 6.149 
Distributionsomkostninger 9.156 9.883    
 14.445 16.032    
 

  

3 Finansielle indtægter 
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 54 25    
 54 25    
 

  

4 Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder 83 45 
Renteomkostninger til SKAT 28 95 
Øvrige finansielle omkostninger 34 21    
 145 161    

   

5 Skat af årets resultat 
Sambeskatningsbidrag -843 0    
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6 Materielle anlægsaktiver 

tkr. Grunde 
Bygnin-
ger 

Vand-
tekniske 
anlæg 

Andre 
anlæg 
og biler 

Anlæg 
under ud-
førelse I alt        

Kostpris 1. januar 2013  968 10.933 332.981 1.789 189 346.860 
Tilgang 0 0 9.435 953 894 11.282 
Afgang 0 0 -322 0 -87 -409        

Kostpris 31. december 2013 968 10.933 342.094 2.742 996 357.733        

Ned- og afskrivninger 1. januar 2013 0 3.275 97.172 735 0 101.182 
Afskrivninger 0 203 6.888 82 0 7.173 
Årets afgang 0 0 -20 0 0 -20        

Ned- og afskrivninger 31. december 2013 0 3.478 104.040 817 0 108.335        

Regnskabsmæssig værdi 
31. december 2013 968 7.455 238.054 1.925 996 249.398        

       
 
tkr. 2013 2012    

 Afskrivninger kan specificeres således 
Produktion og distribution 7.091 6.909 
Administration 82 118    
 7.173 7.027    
   

7 Egenkapital 

tkr. 
Aktie-
kapital Reserver I alt     

Saldo 1. januar 2013 10.000 235.984 245.984 
Overført, jf. resultatdisponering 0 4.798 4.798     
Saldo 31. december 2013 10.000 240.782 250.782     
    

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

Aktiekapital 

Aktiekapitalen udgør 10.000.000 kr. og er fordelt i aktier a 1.000 kr. og multipla heraf. 
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8 Eventualposter 

Provas-Haderslev Vand a/s' eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljø-
forpligtelser og forpligtelser vedrørende indgåede entrepriseaftaler. 

Der henvises til note 1, som beskriver usikkerheden vedrørende fastsættelse af de skattemæs-
sige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver, og den deraf afledte udskudte 
og betalbare skat. 

Selskabet har pr. 31. december 2013 akkumulerede underdækninger på i alt 8.708 tkr., hvor-
af 6.201 tkr. kan opkræves i 2015 og resten i perioden 2016-2020 med 501 tkr. 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 akkumu-
lerede underdækning afhængigt af likviditetsbehovet. 

Solidarisk hæftelse for skat 

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

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Ingen. 

10 Nærtstående parter 

Ejerforhold  

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

Provas Holding a/s 
Fjordagervej 32  
6100 Haderslev 
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