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

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncer-
nens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af
koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2014.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for ud-
viklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens
og selskabets finansielle stilling.

Der er væsentlig usikkerhed vedrørende fastsættelse af de skattemæssige indgangsværdier på Provas-
Haderslev Vand a/s' og Provas-Haderslev Spildevand a/s' materielle anlægsaktiver, og den deraf afledte
effekt på udskudt skat og betalbar skat. Der henvises til note 1 herom.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 22. april 2015
Direktion:

John Hartvig Mølgaard

Bestyrelse:

Kjeld Thrane
formand

Thies Mathiasen
næstformand

Bent K. Andersen

Ole Bang Jensen Henrik Bech
medarbejderrepræsentant

Erik Jørgensen
medarbejderrepræsentant

Borislav Radonic
medarbejderrepræsentant
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Den uafhængige revisors påtegning

Til kapitalejeren i Provas Holding a/s

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Provas Holding a/s for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2014. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egen-
kapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som selskabet samt
pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregn-
skabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvi-
sende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den in-
terne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vo-
res 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 planlæg-
ger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet
er uden væsentlig fejlinformation.

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

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 koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncer-
nens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af
koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens 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 regnskabet, som beskri-
ver den usikkerhed, der er omkring fastsættelse af den beløbsmæssige størrelse af den udskudte skatte-
forpligtelse, der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier på Provas-Haderslev Vand a/s' og
Provas-Haderslev Spildevand a/s' materielle anlægsaktiver samt den hertil hørende opkrævningsret hos
forbrugerne.
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Den uafhængige revisors påtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne bag-
grund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncern-
regnskabet og 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 Holding a/s
Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

35 39 17 46
27. juni 2013
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
Erik Jørgensen, 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

Koncernoversigt

Provas Holding a/s

Provas-Haderslev
Spildevand

a/s

Provas-Haderslev
Vand
a/s

Provas-Haderslev
Affald

a/s

Provas-Haderslev
Forsyningsservice

a/s
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Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal for koncernen

t.kr. 31/12 2014 31/12 2013 1/1 2013

Hovedtal
Nettoomsætning 183.219 175.756 -
Bruttoresultat 36.602 19.584 -
Resultat af ordinær primær drift 25.789 6.739 -
Resultat af finansielle poster 257 97 -
Årets resultat -1.135 9.164 -

Investeringer i materielle anlægsaktiver 138.659 86.752 -
Balancesum 2.390.091 2.292.624 2.251.457
Egenkapital 2.195.574 2.196.709 2.187.545

Pengestrømme fra driftsaktivitet 96.951 97.391 -
Pengestrømme til investeringsaktivitet -170.755 -132.102 -
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver -138.659 -86.752 -
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 49.064 -490 -
Pengestrømme i alt -24.740 -35.201 -

Nøgletal
Overskudsgrad 14,1 % 4,5 % -
Afkast af den investerede kapital 1,2 % 0,4 % -
Bruttomargin 20,0 % 11.1 % -
Soliditetsgrad 91,9 % 95,8 % 97,2 %
Egenkapitalforrentning -0,1 % 0,4 % -

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 67 67 -

Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning

Beretning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat

Provas-koncernen har i 2014 realiseret følgende resultater:

t.kr.
Nettoom-

sætning
Resultat af

primær drift
Resultat før

skat
Skat af årets

resultat
Årets

resultat

Provas Holding a/s 0 -100 -1.169 34 -1.135
Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s 47.750 -442 1.039 -260 779
Provas-Haderslev Affald a/s 51.851 -557 -347 61 -286
Provas-Haderslev Vand a/s 21.495 2.906 2.278 -4.560 -2.282
Provas-Haderslev Spildevand a/s 109.873 23.982 23.300 -22.541 759
Elimineringer -47.750 0 1.030 0 1.030

I alt for koncernen 183.219 25.789 26.131 -27.266 -1.135

Selskaberne Provas-Haderslev Vand a/s og Provas-Haderslev Spildevand a/s er underlagt reglerne i
vandsektorlovgivningen, der sætter et loft for, hvor meget selskaberne må opkræve hos kunderne. Sam-
tidig er selskaberne også underlagt et generelt princip om, at der ikke må opkræves mere hos kunderne,
end der er behov for til udgifter til drift og investeringer. Provas-Haderslev Affald a/s er underlagt "hvi-
le-i-sig-selv"-princippet, således at opkrævninger hos kunderne skal balancere med udgifter til drift og
investeringer set over en periode på 3-5 år. Provas-Haderslev Forsyningsservice a/s skal sælge ydelser-
ne til Provas-Haderslev Vand a/s og Provas-Haderslev Spildevand a/s til kostpris, mens salg af ydelser til
Provas-Haderslev Affald a/s skal ske på markedsmæssige vilkår.

Ovenstående resultater er opgjort efter årsregnskabslovens regler, og der er indregnet over-/ under-
dækning. "Hvile-i-sig-selv"-regnskaberne adskiller sig fra ovennævnte på flere punkter men væsentligst
er, at hvor årsregnskabsloven medtager afskrivninger på anlægsaktiver i opgørelsen, der anvender "hvi-
le-i-sig-selv"-regnskabet udgifterne til investeringer.

Der henvises til de enkelte selskabers regnskaber til nærmere redegørelse for årets resultater efter de
to principper.

Udviklingsaktiviteter

Selskabets udviklingsaktiviteter, kvalitets- og miljømål samt udfordringer er beskrevet i de fire underlig-
gende selskaber.

Forventninger til fremtiden

Der henvises til beskrivelserne i de enkelte datterselskabers regnskaber.

Begivenheder efter statusdagen

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, der væsentligt påvirker selskabets øko-
nomiske stilling pr. 31. december 2014.
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Koncern Modervirksomhed
Note t.kr. 2014 2013 2014 2013

3 Nettoomsætning 183.219 175.756 0 0
Produktionsomkostninger -93.367 -100.786 0 0
Distributionsomkostninger -53.250 -55.386 0 0

Bruttoresultat 36.602 19.584 0 0
Administrationsomkostninger -10.813 -12.845 -100 -110

Resultat af ordinær primær drift 25.789 6.739 -100 -110
Andre driftsindtægter 2.798 4.623 0 0
Andre driftsomkostninger -2.713 -3.540 0 0

Resultat af primær drift 25.874 7.822 -100 -110
Resultat i dattervirksomheder efter skat 0 0 -1.030 9.253

4 Finansielle indtægter 2.076 1.349 1 0
5 Finansielle omkostninger -1.819 -1.252 -40 0

Ordinært resultat før skat 26.131 7.919 -1.169 9.143
6 Skat af ordinært resultat -27.266 1.245 34 21

Årets resultat -1.135 9.164 -1.135 9.164

Forslag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode -1.030 9.253
Overført resultat -105 -89

-1.135 9.164
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Koncern Modervirksomhed
Note t.kr. 31/12 2014 31/12 2013 31/12 2014 31/12 2013

AKTIVER
Anlægsaktiver

7 Immaterielle anlægsaktiver
Software 2.569 320 0 0
Immaterielle anlægsaktiver under udfø-

relse 762 0 0 0

3.331 320 0 0

8 Materielle anlægsaktiver
Grunde 22.514 22.514 0 0
Bygninger 10.618 11.397
Produktions- og distributionsanlæg 2.153.968 2.137.050 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 7.983 6.016 0 0
Materielle anlægsaktiver under udførel-

se 74.325 19.954 0 0

2.269.408 2.196.931 0 0

Finansielle anlægsaktiver
9 Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 2.195.776 2.196.798

Anlægsaktiver i alt 2.272.739 2.197.251 2.195.776 2.187.545

Omsætningsaktiver
Varebeholdninger
Råvarer og hjælpematerialer 625 1.141 0 0

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjeneste-

ydelser 14.130 18.175 0 0
Tilgodehavender fra vand- og kloaktil-

slutninger 2.862 2.862 0 0
Tilgodehavender fra tilknyttede virk-

somheder 10.621 0 0 0
11 Udskudt skatteaktiv 0 1.429 4 21

Tilgodehavende sambeskatning 0 0 432 0
Andre tilgodehavender 14.113 8.853 264 0
Periodeafgrænsningsposter 393 237 0 0
Regulatorisk underdækning 400 2.103 0 0

42.519 33.659 700 21

Værdipapirer 73.897 45.258 0 0

Likvide beholdninger 311 15.315 262 46

Omsætningsaktiver i alt 117.352 95.373 962 67

AKTIVER I ALT 2.390.091 2.292.624 2.196.738 2.196.865
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Balance

Koncern Modervirksomhed
Note t.kr. 31/12 2014 31/12 2013 31/12 2014 31/12 2013

PASSIVER
Egenkapital

10 Aktiekapital 500 500 500 500
Nettoopskrivning 8.223 0 8.223 9.253
Reserver 2.186.851 2.196.209 2.186.851 2.186.956

Egenkapital i alt 2.195.574 2.196.709 2.195.574 2.196.709

Hensatte forpligtelser
11 Udskudt skat 25.838 0 0 0

25.838 0 0 0

Gældsforpligtelser
12 Langfristede gældsforpligtelser

Kommunekredit 56.024 7.367 0 0

56.024 7.367 0 0

Kortfristede gældsforpligtelser

12
Kortfristet del af langfristede gælds-

forpligtelser 913 506 0 0
Bankgæld 39.275 29.539 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydel-

ser 38.247 29.408 0 0
Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 1.114 100
Selskabsskat 0 276 0 0
Anden gæld 11.258 11.672 50 56
Regulatorisk overdækning 22.962 17.147 0 0

112.655 88.548 1.164 156

Gældsforpligtelser i alt 168.679 95.915 1.164 156

PASSIVER I ALT 2.390.091 2.292.624 2.196.738 2.196.865

1 Anvendt regnskabspraksis
2 Usikkerheder

13 Medarbejderforhold
14 Eventualposter m.v.
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
16 Ejerforhold
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Egenkapitalopgørelse

Koncern
t.kr. Aktiekapital Reserver I alt

Primo 500 2.196.209 2.196.709
Overført resultat 0 -1.135 -1.135

Saldo 31. december 2014 500 2.195.074 2.195.574

Modervirksomhed

t.kr. Aktiekapital Reserver

Nettoopskrivning
efter den indre
værdis metode I alt

Primo 500 2.186.956 9.253 2.196.709
Overført, jf. resultatdisponering 0 -105 -1.030 -1.135

Saldo 31. december 2014 500 2.186.851 8.223 2.195.574
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Pengestrømsopgørelse

Koncern
Note t.kr. 2014 2013

Årets resultat -1.135 9.164
17 Reguleringer 93.638 68.830
18 Ændring i driftskapital 4.467 19.551

Pengestrømme fra primær drift før finansielle poster 96.970 97.545
Renteindtægter, betalt 2.076 1.349
Renteomkostninger, betalt -1.819 -1.252

Pengestrømme fra ordinær drift 97.227 97.642
Betalt selskabsskat -276 -251

Pengestrømme fra driftsaktivitet 96.951 97.391

Køb af immaterielle anlægsaktiver -3.457 -92
8 Køb af materielle anlægsaktiver -138.659 -86.752

Køb af værdipapirer -28.639 -45.258

Pengestrømme til investeringsaktivitet -170.755 -132.102

Fremmedfinansiering:
Afdrag på langfristet gældsforpligtelser -750 -490
Optagelse af lån i Kommunekredit 49.814 0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 49.064 -490

Årets pengestrømme -24.740 -35.201
Likvider, primo -14.224 20.977

Likvider, ultimo -38.964 -14.224
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Provas Holding a/s for perioden 1. januar - 31. december 2014 er aflagt i overens-
stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Provas Holding a/s og dattervirksomheder, hvori
Provas Holding a/s direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på an-
den måde har bestemmende indflydelse.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddel-
ser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved
transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes
dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter transport og rensning af spildevand i Provas-Haderslev Spildevand a/s, pro-
duktion og salg af vand i Provas-Haderslev Vand a/s, afhentning af affald og drift af genbrugsstationer i
Provas-Haderslev Affald a/s samt salg og produktion af ydelser i Provas-Haderslev Forsyningsservice
a/s. Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering, hvis indtægten kan opgøres på-
lideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på veg-
ne af tredjepart.

Produktionsomkostninger

I produktionsomkostninger indregnes omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand,
herunder drift og vedligehold af renseanlæg, drift af affaldsordninger og genbrugspladser, indvinding af
vand, personaleomkostninger, afskrivninger, lokaleomkostninger samt omkostninger til miljø og udvik-
ling m.v.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, som kan henføres til transport af spildevand og di-
stribution af vand. Under regnskabsposten hører reparation og vedligeholdelse af ledningsnet og pum-
pestationer, ledningsregistrering, personaleomkostninger og afskrivning på distributionsaktiver. Om-
kostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til vederlag til medarbej-
dere i administrationen, kundeadministration og information, administrativ it, revision, kontorhold, af-
skrivninger vedrørende aktiver der benyttes til administration, inkassobehandling og tab på kunder.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes
aktiviteter, herunder rykkergebyrer og tømningsordning.
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirk-
somheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og kursreguleringer af værdipapirer samt tillæg
og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af Provas-koncernens
dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i
konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle be-
talinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

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 di-
rekte 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.

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

Grunde er værdiansat til vurderet dagsværdi.

Produktions- og distributionsanlæg udgøres af netaktiver, renseanlæg, vandværker, forsinkelsesbassi-
ner, pumpestationer, genbrugsstationer, øvrige tekniske anlæg og maskiner.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til brug. Kostprisen tillægges nutidsværdien af de skønnede forpligtelser til
nedtagning og bortskaffelse af aktivet samt retablering.
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Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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:

Bygninger 30-50 år
Ledninger 75-100 år
Øvrige distributionsaktiver 8-50 år
Produktionsanlæg 20-50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år

Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, der på balancedagen endnu ikke er klar til at tage i brug. An-
læg 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 Provas-Haderslev Spildevand a/s og Provas-Haderslev Vand a/s fra Ha-
derslev Kommune blev værdiansættelsen af overtagne materielle anlægsaktiver baseret på vandsek-
torloven, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009. Der eksisterer ikke et effektivt marked for virksomhedernes
tekniske anlæg. Værdiansættelsen er derfor som udgangspunkt sket ved anvendelse af nedskrevne
standardværdier i pris- og levetidskataloget, som udtryk for en estimeret dagsværdi af de tekniske an-
læg. Der er under hensyntagen til årsregnskabslovens bestemmelser gennemført en impairment test,
hvorved værdiansættelsen af overtagne aktiver revurderes ud fra forventede fremtidige pengestrømme.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter den indre værdis metode.

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi
opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne
avancer og tab.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den
indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.
Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Pro-
vas Holding a/s, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i datter-
virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved af-
skrivning.

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.
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Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

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

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkost-
ninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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 indtægtsrammerne i Provas-Haderslev Spil-
devand a/s og Provas-Haderslev Vand a/s, indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende i det
omfang underdækningen forventes opkrævet.

Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb i Provas-Haderslev Affald a/s er lavere end omkostnin-
gerne vedrørende affaldsaktiviteterne, indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger ved-
rørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer, der består af børsnoterede obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirk-
somheder i forhold til kostpris.

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige
skøn.

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.
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Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabsskat og udskudt skat

Provas Holding a/s overtager som administrationsselskab hæftelsen for dattervirksomhedernes sel-
skabsskatter over for skattemyndighederne i takt med dattervirksomhedernes betaling af sambeskat-
ningsbidrag.

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.

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 ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed eller
ved skatterefusion fra sambeskattede virksomheder. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til netto-
realisationsværdi.

Den indregnede udskudte skatteforpligtelse vedrørende Provas-Haderslev Spildevand a/s og Provas-
Haderslev Vand a/s er alene opstået som følge af aktiviteten efter udskillelsen fra Haderslev Kommune
den 15. april 2010 og kan således ikke henføres til den eventuelle udskudte skatteforpligtelse omtalt i
note 2, der er behæftet med betydelig usikkerhed.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortise-
ret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Regulatorisk overdækning

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb indtægtsrammerne i Provas-Haderslev Spildevand a/s
og Provas-Haderslev Vand a/s, indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb omkostningerne vedrørende affaldsaktiviteterne i Pro-
vas-Haderslev Affald a/s, indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.

Pengestrømsopgørelse

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

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-
kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.
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Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Pengestrømme til investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder
og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncer-
nens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån og afdrag på rentebærende
gæld.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede gældforpligtelser til kreditinstitutter.

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

2 Usikkerheder

Provas-Haderslev Spildevand a/s og Provas-Haderslev Vand a/s har modtaget afgørelser fra SKAT, hvor
SKAT afviser de af selskaberne anvendte myndighedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsak-
tivernes 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 indgangsvær-
dier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end de myndighedsfastsatte standardpriser. Selskaberne,
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 vandsektorlo-
ven.
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2 Usikkerheder (fortsat)

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
278 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 vandselskabernes priser krone for krone. En evt. udskudt skat vil derfor blive til en op-
krævningsret hos selskabernes kunder på det tidspunkt, hvor den bliver til en betalbar skat. Den udskud-
te 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.

Koncern Modervirksomhed

t.kr. 2014 2013 2014 2013

3 Nettoomsætning
Årets omsætning 190.737 186.356 0 0
Over-/underdækning -7.518 -10.600 0 0

183.219 175.756 0 0

4 Finansielle indtægter
Renteindtægter fra kreditinstitutter 136 136 0 0
Renteindtægter, obligationer 1.180 539 0 0
Øvrige renteindtægter 760 674 1 0

2.076 1.349 1 0

5 Finansielle omkostninger
Kursreguleringer, obligationer 228 858 0 0
Renteomkostninger til kreditinstitutter 561 55 0 0
Øvrige renteomkostninger 1.030 339 40 0

1.819 1.252 40 0

6 Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat 0 276 -30 -21
Årets regulering af udskudt skat 5.998 -1.237 -4 0
Regulering af skat vedrørende tidligere år 21.239 -284 0 0
Ændret skatteprocent 29 0 0 0

27.266 -1.245 -34 -21
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7 Immaterielle anlægsaktiver

t.kr. Software

Immaterielle
anlægs-

aktiver under
udførelse I alt

Kostpris primo 1.946 0 1.946
Reklassifikation 393 0 393
Tilgang 2.695 762 3.457

Kostpris ultimo 5.034 762 5.796

Ned- og afskrivninger primo -1.626 0 -1.626
Reklassifikation -229 0 -229
Afskrivninger -610 0 -610

Ned- og afskrivninger ultimo -2.465 0 -2.465

Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.569 762 3.331

Afskrives over 3 år

8 Materielle anlægsaktiver
Koncern

t.kr. Grunde Bygninger

Produktions-
og distribu-
tionsanlæg

Andre anlæg,
driftsmateriel og

inventar

Materielle
anlægs-

aktiver under
udførelse I alt

Kostpris primo 22.514 15.660 2.999.914 13.577 19.954 3.071.619
Reklassifikation 0 0 0 -393 0 -393
Tilgang 0 0 80.426 3.862 64.979 149.267
Afgang 0 0 -12.701 -1.735 -10.608 -25.044

Kostpris ultimo 22.514 15.660 3.067.639 15.311 74.325 3.195.449

Ned- og afskrivninger
primo 0 -4.263 -862.864 -7.561 0 -874.688

Reklassifikation 0 0 0 229 0 229
Afskrivninger 0 -779 -54.832 -1.731 0 -57.342
Afgang 0 0 4.025 1.735 0 5.760

Ned- og afskrivninger
ultimo 0 -5.042 -913.671 -7.328 0 -926.041

Regnskabsmæssig værdi
ultimo 22.514 10.618 2.153.968 7.983 74.325 2.269.408

Afskrives over - 30-50 år 8-100 år 3-10 år
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8 Materielle anlægsaktiver (fortsat)
Koncern

t.kr. 2014

Afskrivning af materielle anlægsaktiver
Bygninger 779
Produktions og distributionsanlæg 54.832
Driftsmidler og inventar 1.731

57.342

Afskrivning af materielle anlægsaktiver

Fordeles således i årsregnskabet:

Produktion 8.248
Distribution 47.363
Administration 1.731

57.342

Moder-
virksomhed

t.kr. 2014

9 Kapitalandele i dattervirksomheder
Kostpris primo 2.187.545

Kostpris ultimo 2.187.545

Værdireguleringer primo 9.253
Regulering 8
Årets resultat -1.030

Værdireguleringer 31. december 8.231

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2.195.776

Navn Hjemsted
Stemme- og

ejerandel

Provas-Haderslev Spildevand A/S Haderslev Kommune 100 %
Provas-Haderslev Vand A/S Haderslev Kommune 100 %
Provas-Haderslev Affald A/S Haderslev Kommune 100 %
Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S Haderslev Kommune 100 %

Alle dattervirksomheder er selvstændige enheder.
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10 Aktiekapital

Aktiekapitalen er fordelt således:

t.kr. 2014

50 aktier af nom. 10.000 kr. 500

500

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Koncern Modervirksomhed
t.kr. 31/12 2014 31/12 2013 31/12 2014 31/12 2013

11 Udskudt skat
Udskudt skat primo -1.429 -192 -21 0
Regulering af udskudt skat 27.267 -1.237 -4 -21
Regulering vedrørende tidligere år 0 0 21 0

Udskudt skat 31. december 25.838 -1.429 -4 -21

12 Langfristet gæld

Gældsforpligtelserne fordeles således:

Gæld til realkreditinstitutter
Langfristet 56.024 7.367 0 0
Kortfristet 913 506 0 0

56.937 7.873 0 0

Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder
efter 5 år fra regnskabsårets udløb (regn-
skabsmæssig værdi) 50.441 6.287 0 0

13 Medarbejderforhold
Koncern

t.kr. 2014 2013

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

Heraf vederlag til bestyrelse og direktion 1.597 1.509

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 67 67
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14 Eventualposter m.v.

Koncernens eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser og forpligtelser
vedrørende indgåede entrepriseaftaler.

Der henvises til note 2, som beskriver usikkerheden vedrørende fastsættelse af de skattemæssige ind-
gangsværdier på Provas-Haderslev Spildevand a/s' og Provas-Haderslev Vand a/s' materielle anlægsak-
tiver, og den deraf afledte udskudte og betalbare skat.

Koncernen har pr. 31. december 2014 akkumulerede underdækninger på i alt 28.114 t.kr., hvoraf
22.102 t.kr. kan opkræves i 2015 og resten i perioden 2016-2020 med 1.202 t.kr. pr. år, der vil kunne
opkræves hos kunderne. Det er selskabernes bestyrelser, der i forbindelse med de enkelte års budgette-
ring beslutter, i hvilket omfang der skal opkræves hele eller dele af den akkumulerede underdækning af-
hængigt af likviditetsbehovet.

Solidarisk hæftelse for skat

Modervirksomheden indgår i sambeskatning med øvrige koncernvirksomheder. Selskaberne hæfter ube-
grænset og solidarisk for danske selskabsskatter (1.901 t.kr.) og kildeskatter på udbytte, renter og roy-
alties inden for sambeskatningskredsen. Der er ingen skyldige kildeskatter inden for sambeskatnings-
kredsen pr. 31. december 2014. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatnings-
indkomst eller kildeskatter på udbytte m.v. vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større
beløb. Koncernen som helhed hæfter ikke over for andre.

15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Koncernen har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

16 Ejerforhold

Selskabet er ejet 100 % af Haderslev Kommune, Gåskærgade 26, 6100 Haderslev.

Koncern
t.kr. 2014 2013

17 Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Andre finansielle indtægter -2.076 -1.349
Andre finansielle omkostninger 1.819 1.252
Ændring i udskudt skat 27.267 -1.237
Afskrivninger på anlægsaktiver 57.952 58.263
Tab på anlægsaktiver 8.676 11.901

93.638 68.830

18 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger 516 -55
Ændring i tilgodehavender -10.289 10.266
Ændring i leverandører og anden gæld 14.240 9.340

4.467 19.551


	Indhold
	Ledelsespåtegning
	Den uafhængige revisors påtegning
	Til kapitalejeren i Provas Holding a/s
	Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet
	Ledelsens ansvar for årsregnskabet
	Revisors ansvar og den udførte revision
	Konklusion
	Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet


	Den uafhængige revisors påtegning
	Udtalelse om ledelsesberetningen

	Ledelsesberetning
	Oplysninger om selskabet

	Ledelsesberetning
	Koncernoversigt

	Ledelsesberetning
	Hoved- og nøgletal for koncernen

	Ledelsesberetning
	Beretning
	Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
	Årets resultat

	Udviklingsaktiviteter
	Forventninger til fremtiden
	Begivenheder efter statusdagen


	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Resultatopgørelse

	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Balance

	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Balance

	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Egenkapitalopgørelse

	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Pengestrømsopgørelse

	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter
	Koncernregnskabet
	Nettoomsætning
	Produktionsomkostninger
	Distributionsomkostninger
	Administrationsomkostninger
	Andre driftsindtægter og driftsomkostninger


	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter
	Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder
	Finansielle indtægter og omkostninger
	Skat af årets resultat
	Immaterielle anlægsaktiver
	Materielle anlægsaktiver


	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter
	Kapitalandele i dattervirksomheder
	Værdiforringelse af anlægsaktiver


	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter
	Varebeholdninger
	Tilgodehavender
	Regulatorisk underdækning
	Periodeafgrænsningsposter
	Værdipapirer
	Egenkapital
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode


	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter
	Selskabsskat og udskudt skat
	Gældsforpligtelser
	Regulatorisk overdækning
	Pengestrømme fra driftsaktivitet


	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter
	Pengestrømme til investeringsaktivitet
	Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
	Likvider


	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter

	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter

	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter
	Afskrivning af materielle anlægsaktiver
	Afskrivning af materielle anlægsaktiver


	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter

	Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december
	Noter
	Solidarisk hæftelse for skat



