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Notat vedr. genåbning af genbrugspladserne:
Lørdag 28. marts, blev det besluttet at genåbne genbrugspladserne den efterfølgende
tirsdag. Der har været en tæt dialog med den lokale beredskabsstab og politiet før og
i forbindelse med selve genåbningen.
Medarbejderne har været hurtige til at omstille sig og konstruktive bidraget til en
anden måde at løse deres opgaver på. På trods af stort tidspres har vi kunne håndtere
situationen så alle medarbejder har været trygge ved åbningen
Pladserne blev umiddelbart inden åbning indrettet med ekstra fokus på hygiejne og
mulighed for afspritning hænder og fælles kontaktflader.
Opgaverne på genbrugspladserne er blevet mere opdelt for at begrænse kontakten og
smittespredningen mellem medarbejderne og for at undgå at borgerne skal løbe rundt
på pladsen efter hjælp.
Portvagt har været nødvendig og fungeret godt til regulering af antal besøgende så
gældende retningslinjer kunne overholdes. Vi begyndte med ekstern hjælp og har
efter efterfølgende også kunne bemande vagten med egne ressourcer. Alt sammen
tiltag for at reducere risiko for smittespredning mellem medarbejdere og besøgende.
Når antal at besøgende igen er tilbage til normalen for årstiden, vurderes det at det
ikke længere vil være nødvendigt med portvagt i hverdagene.
Vi har haft 12-18 biler ind af gangen i Vojens/Haderslev og 6-9 i Gram. Vi har løbende
evalueret og tilpasset reguleringen i forhold til hvilke faktioner der kom ind og hvor
besøgende derfor kunne komme til at stå for tæt.
Generelt oplever vi, at man ikke er opmærksom nok på at holde afstand når man
besøger genbrugspladserne.
Politiet har været på tilsyn på alle pladser, men har ikke haft anmærkninger til dem
måder vi har håndteret åbning af pladserne og de mange besøgende.
Begrænsninger på Haderslev genbrugsplads er blevet understreget, da det har taget
relativet lang tid at få afviklet ”genbrugspuklen” i Haderslev. Indretning og begrænset
plads er en udfordring i forhold til de mange besøgende.
Særligt i Haderslev har der været en lang periode med lange køer, dermed lang
ventetid og flere dage hvor det har ikke været muligt at få køen afviklet inden
lukketid.
På trods af mange opfordringer oplever vi også at affaldet ikke er sorteret hjemmefra,
hvilket forlænger opholdstiden på pladsen og øger kødannelsen.
Positivt har vi haft mange besøgende der ikke jævnligt bruger genbrugspladserne,
selv om det også har krævet flere ressourcer i form af ekstra vejledning. Vi har
efterfølgende været lidt ærgerlige over at vi ikke benyttede chancen til at
kommunikere direkte til de nye besøgende i forhold til vejledning i sortering og den
gode fortælling om genanvendelse. Konkret ville man i køen have rig mulighed for at
få information om sortering.
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Udover ekstra ressourcer til eksterne vagter, ser det også ud til at der er kommet
større mængder ind sammenlignet med samme periode sidste år. Uden at vi dog har
de endelig opgørelse over mængderne. Der kan også være tale om en forskydning, i
forbindelse med at flere har været hjemme og måske fundet en anledning til at rydde
op.
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Pilotprojekt
Direkte genbrug på genbrugspladserne –fokus på byggeaffald
Pilotprojekt løber 2019 til udgangen af 2022, herefter vurderes det om det skal
fortsætte som en ordning i Affald.

Formål: Affaldsforebyggelse og mindske brug af ressourcer
Dette pilotprojekt iværksættes for at få viden om, hvor mange materialer der kan
udtages af vores affaldsmængder til direkte genbrug. Yderligere skaber det en viden
om, hvorfra materialerne flyttes.
Der høstes erfaring med hvordan materialerne kan afsættes til borgerne, der laves
forsøg med betaling.
Det er hensigten med forsøget, at den viden der høstes skal anvendes på den nye
genbrugsplads i Haderslev.
Hvor mange materialer ( vægt ) kan der flyttes
Hvilke bortskaffelsesmetoder flyttes der materialer fra (forbrænding, deponi og
genanvendelse)
Har materialerne en økonomisk værdi, og vil borgerne bruge ”ordningen ”
Salg af materialer i ”butik” indretning, bemanding og betalingsmetode (evt. flexjob)
Beskrivelse af projektet
Direkte genbrug på genbrugspladserne.
Fratagning af byggematerialer mv, som kan bruges igen
Det kan f.eks være følgende:
Træ, lægter, gulvbrædder mm.
PVC rør, tagplader
Fliser og klinker
Mineraluld
Der kan fratages materialer der ikke kommer ind under
restproduktbekendtgørelsen, og der ikke stilles krav til ,jvf. miljøbeskyttelsesloven
og affaldsbekendtgørelsen. ( som pcb i vinduesrammer )
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Påvirkning og indflydelse
Mindre mængder til oparbejdning, forbrænding og deponi for udvalgte
fraktioner/produkter, bedre udnyttelse af affaldsressourcerne, og bidrage til den
Cirkulære Økonomi.
Bedre ressourceudnyttelse af affaldet og bibeholde ressourcerne i et kredsløb.

Ressourcer
Personale på genbrugspladserne: fratagning af produkter der kan genbruges,
oprydning mv. bemanding af ”butik” evt flexjob
Bygning: til opbevaring
Vægt: til vejning af fraktionerne
System til betaling - mobil pay
Ressourcer til afsætning og udlevering
Vurdering
Ud fra pilotprojektet resultater er det muligt at eskalere projektet op til mængderne
der bliver modtaget på Haderslev genbrugsplads. Dette vil så indgå i planlægningen
af den kommende butik på den nye genbrugsplads.
Det kan også ud fra pilotprojektet oplyses, hvor store mængder materiale der flyttes
op i affaldshierarkiet og dermed bidrager til den Cirkulære Økonomi.
Ligeledes kan der høstes erfaring med betalingsmetoden mobil pay og bemanding af
”butikken”.
Lovgivning:
Kommunen må gerne afsætte biprodukter, så længe det sælges til markedspriser.
Prisen skal som minimum dække de faktiske omkostninger. Det er en lovlig opgave
af forberede affald, som kommunen modtager på genbrugspladsen til genbrug. Det
betyder at kommunen er forpligtiget til at ”fiske” ting op af containerne som kan
forberedes til genbrug. Hvis materialerne gives væk, er det konkurrence
forvridende. §12 stk. 1 i affaldsbekendtgørelsen.
Jf. Kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunerne, som led i forberedelsen af affald
til genbrug, udføre de foranstaltninger som er nødvendige for at sikre, at affaldet
genbruges. Når kommunen på en genbrugsplads modtager affald, som efter
kommunens vurdering kan genbruges, kan kommunen lovligt foretage rengøring og
reparation, hvis det efter kommunens opfattelse er nødvendigt for at sikre, at
affaldet genbruges. Kommunen kan lovligt sælge affald, som efter kommunens
vurdering kan genbruges, til private og erhvervsdrivende, da kommunen herved vil
sikre, at affaldet genbruges.
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Salget skal ske til markedspris
Fortjeneste er lovlig
Undgå forvridning af konkurrence
Undgå ulovlig støtte
Haderslev kommune affaldsafdeling er orienteret og det er dem der har oplyst at
materialerne ikke må gives væk, men skal sælges.

Løsning af opgaven
Skur til pilotprojektet forventes færdig til indretning 1. marts 2020
Indretning 1. marts - 1. maj 2020
Fratagning af materialer fra 1. marts, materialerne stilles i telt indtil projektet
starter.
Afklaring af betalingsform afklaret inden 1. april 2020
Information om ordningen april 2020
Ordningen forventes igangsat 1. maj 2020 (udskydes til august 2020 på grund af
Corona )
Beslutning/ godkendelse
Byggetilladelse – er givet
Intern og ekstern information /kommunikation
Intern information om pilotprojektet og formen for betaling
Ekstern information

Evaluering
Første evaluering foretages udgangen af 2020 følgende vurderes
Kundernes tilfredshed – hvad siger kunderne
Hvor mange mængder flyttes der og hvor flyttes der fra
Økonomi – salg af fraktioner
Butik – bemanding, åbningstider, registreringer, vejninger
Indretning på pladsen - indkørsel uden om pladsen for kunder til butikken ( så de
ikke registreres som besøgende på pladserne )
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Notat vedr. afdækning af muligheden for døgnåbne pladser
Model for døgnåbne pladser i Kolding
4 Døgnåbne pladser. Man oprettes med adresse, navn, mail, mobil nr. Og NemID via
hjemmeside og/eller app. Man kan åbne porten via app eller sms.
Det er også muligt via luge og registrering at aflevere farligt affald. Komprimatorer er
ikke aktive da de kun kan betjenes af instrueret personale. Så der kan kun afleveres i
indkastet og derved er der begrænset volumen.
Kolding har anvendt denne ordning som begrænsende foranstaltning i forbindelse med
corona.
Erfaringer fra Kolding
I Kolding startede de med at have døgnåben for udvalgte fraktioner: brokker, jord,
træ, trykket træ og metal. Men der blev smidt meget ved siden af. Det blev vurderet
at det var svært når man pakkede, derhjemme, at huske hvad man kunne komme af
med uden for normal åbningstid. På den baggrund åbnede man op for alle faktioner,
minus farligt affald som først kunne håndteres efter etablering af special luge og
transportbånd.
Der bruges en del tid på at gennemføre kontrol og kigge videoer og hente oplysninger
fra motorregister. Ordningen med at anvende pladserne uden for normal åbningstid,
bruges mest på de små pladser og de fleste besøgende kommer mellem kl. 7 og 9.

Model for døgnåbne pladser i Sønderborg
4 døgnåbne pladser (ikke døgnåben p.t pga. corona) Man oprettes via
tilmeldingsskema, navn, adresse, e-mail, mobil nr. og bilens reg. Nr. Når man er
oprettet som bruges modtager man en informations mail. Man ringer op fra det
registrerede mobil nr. for at åbne porten. Man kan oprette flere mobil nr. og
registrerings nr. pr adresse.
Der kan ikke afleveres farligt affald, affald til deponi, mineraluld og asbest/eternit,
uden for normal åbningstid.

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med døgnåbne genbrugspladser
Vi ønsker stadig primært kundefokus, fremfor driftsfokus.
Ubemandede pladser kræver en anden form for vejledning end den måde vi vejleder
på i normal åbningstid. Sorteringskvaliteten og renheden af de fraktioner vi skal
afsætte, kan forringes når der ikke er løbende og tilpasset vejledning.
Dem der ønsker vejledning vil komme når der er bemanding på pladsen og derved
kan vejledningen være mere målrettet.
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Der vil være et vist behov for flere ressourcer til kontrol, opfølgning og
pladsdrift/oprydning.
Der skal investeres i adgangskontrol, automatisk bom, belysning, kamera og
overvågning.
For Vojens og Gram genbrugspladser vil det muligvis kræve ændring af
miljøgodkendelserne. Her er det et vilkår at pladsen er bemandet i åbningstiden m.v.
Man kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke aflevere alle typer affald. Det skal
vurderes hvilke fraktioner der ikke kan afleveres uden bemanding, også set i lyset fra
de erfaringer der er lavet i Kolding.
Det skal vurderes om det skal være døgnåbent – eller bare åbent fra 7.00-24.00.
Erfaringer fra andre pladser viser at der ikke kommer nogen om natten.
Øget åbningstid kan give mulighed for at flere kan aflevere materialer til
genanvendelse.
Erhverv får mulighed for at aflevere tidligt om morgenen.
Tyveri fra pladsen – her slipper vi måske for udgifter til ødelagt hegn.
Døgnåben plads i Gram, vil hjælpe i forhold til udfordring med at have flere
åbningsdage og timer. Investering til adgangskontrol, belysning og overvågning er
mindre da det er en mindre plads.
Afprøvning af døgnåbning vil give et godt erfaringsgrundlag der kan indtænkes i
ressourcecentrum.
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5. maj 2020

Provas Koncernen
-

Provas Holding A/S
Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S
Provas-Haderslev Spildevand A/S
Provas-Haderslev Vand A/S
Provas-Haderslev Affald A/S

Revisionsprotokollat om årsrapport for
2019
UDKAST
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Den udførte revision

Afsluttende
bemærkninger

Underskrifter

Konklusion på den udførte revision

Vi vil forsyne regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og fremhævelser.
Regnskabet

Indledning
Vi har afsluttet revisionen af udkast til årsregnskab og
koncernregnskab (“regnskabet”) for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2019.

Regnskabet udviser følgende omsætning, resultat, aktiver og egenkapital:

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Omsætning
Resultat
Totale aktiver
Egenkapital

Ikke-korrigerede fejl og udeladte oplysninger
Vi har udført vores revision af koncernregnskabet på
baggrund af et væsentlighedsniveau på DKK 19 mio. For god
ordens skyld gør vi opmærksom på, at der er fastlagt
individuelle væsentlighedsniveauer for alle driftsselskaberne,
hvor det højeste væsentlighedsniveau udgør 10 mio.kr.
Vi har i forbindelse med vores revision konstateret, at de
forhold, der har givet anledning til rettelser er indregnet i
regnskabet. Ved vurderingen af rettelser er der for de enkelte
datterselskaber fastlagt en grænse på maksimalt DKK 0,5 mio.

(TDKK)

Koncernregnskab
2019
2018
186.739
-88.117
-14.254
12.034
2.633.931
2.593.917
2.243.033
2.257.287

Moderregnskab
2019
2018
0
0
-14.254
12.034
2.244.236
2.258.646
2.243.033
2.257.287

Konklusion
Vi henviser til vores redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsrapporten mv. samt revisionens
udførelse og omfang i vores protokollat af 4. juni 2019, siderne 1 – 7. Revisionen er udført i
overensstemmelse med de dér beskrevne principper.
Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling
og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne
regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold og fremhævelser.

Vi har med ledelsen drøftet noteoplysningernes
fuldstændighed i henhold til årsregnskabsloven. Vi har ikke
identificeret udeladte oplysninger.
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Den udførte revision

Afsluttende
bemærkninger

Underskrifter

Særlige forhold er de forhold, der efter
vores opfattelse kræver særlige
revisionsovervejelser.

Særlige forhold

Indregning af omsætning
Risiko
Der er en iboende risiko relateret til indregning
af koncernens omsætning. Risikoen er primært
vurderet forøget i relation til manglende
tilstedeværelse eller fuldstændigheden i den
indregnede omsætning.

Indregning af omsætning – Vand, Spildevand og affald
Vi har gennemgået dokumentationen for periodiseringsposter samt selskabets foretagne afstemninger mellem
forbrugerafregningssystemet og økonomisystemet.
Vores revision har tillige omfattet analyser og sandsynliggørelse af den indregnede omsætning baseret på ”inputoutput” modeller og ”pris x mængde”.

Kompleksiteten og graden af skøn ved
indregning af koncernens omsætning er
generelt vurderet lav, da hovedparten af
koncernens omsætning relaterer sig til salg og
transport af vand, spildevand og varme, der
indregnes i takt med levering.

Provas-Haderslev Vand A/S er indtægtsmæssigt begrænset af de økonomiske rammer selskabet er underlagt. Vi
har drøftet forholdet med selskabets daglige ledelse. Det sker løbende ansøgning om tillæg til de økonomiske
rammer selskabet er berettiget til så selskabets indtægtsgrundlag i videst muligt omfang kan følge med
udbetalingerne. Der er pr. 31. december 2019 opgjort en samlet overdækning på 2 mio.kr., hvilket er 1,6 mio.kr.
mere end pr. 31. december 2018. Beløbet er indregnet i regnskabet som en gæld og årets forøgelse er indregnet som
en reduktion i selskabets omsætning for 2019.

De regulatoriske forhold for de regulerede
aktiviteter medfører særlige udfordringer.

Provas-Haderselv Spildevand A/S har pr. 31. december 2019 realiseret en underdækning på 3,0 mio.kr. I lighed
med tidligere år er underdækningen ikke indregnet i regnskabet.

Delkonklusion
Vores revision af omsætningen har ikke givet
anledning til bemærkninger, og det er generelt
vores vurdering, at koncernens processer og
systemer for håndtering af omsætning samt
opgørelse af regulatoriske forhold med
betydning for regnskabet er betryggende.

Provas-Haderslev Affald A/S har pr. 31. december 2019 opgjort en samlet overdækning på 13,9 mio. kr., hvilket er
0,8 mio. kr. mindre end pr. 31. december 2018. Beløbet er indregnet i regnskabet som en gæld og årets regulering er
indregnet som en forøgelse af selskabets omsætning for 2019.
Vand

Spildevand

Økonomisk ramme 2019

29.770.102

108.340.145

Faktisk opkrævede indtægter 2019

31.674.404

107.577.062

Over-/underdækning ifl. ramme 2019

1.904.302

-763.083

Korrektion ift. Faktiske ikke-påvirkelige-omkostninger i 2019
IPO ramme 2019

10.578.818

2.919.815

Faktisk afholdt IPO-omkostninger 2019

10.143.250

3.378.555

435.568

-458.740

-363.875

-1.801.409

1.975.995

-3.023.232

Over-/underdækning ifl. IPO-korrektion 2019
Korrektioner i tillæg/fradrag vedr. tidligere år i alt
Årets over-/underdækning

9

Konklusion på den
udførte revision

Særlige forhold

Andre betydelige
forhold

Andre forhold

Andre betydelige forhold

Punkt 10, Bilag 1: Bilag 1_Revisionsprotokollat

Den udførte revision

Afsluttende
bemærkninger

Underskrifter

Andre betydelige forhold er de forhold, der efter vores opfattelse
er væsentlige, men som ikke nødvendigvis kræver aktiv
stillingtagen fra bestyrelsen.

Justering af bruttoværdier på anlægsaktiver

Momsmæssige forhold

Provas koncernen benytter et teknisk anlægsregister som grundlag for
årsrapportens værdiopgørelse på materielle anlægsaktiver under jorden. Dette
er størstedelen af de materielle anlægsaktiver for Vand og Spildevandselskaberne. Ved vores revision har vi konstateret, at der i anlægsnoten i
årsregnskabet har været vist for høje anskaffelsessummer og
afskrivningsbeløb. Den bogførte værdi har kunnet afstemmes. Der er i
årsrapporten for 2019 foretaget korrektion i anlægsnoterne. Forholdet har ikke
påvirket resultat eller egenkapital for selskaberne.

I forbindelse med vores revision har vi konstateret flere momsmæssige fejl i
forbindelse med regninger modtaget fra udlandet samt ændrede momsforhold
fra leverandører. Vi har drøftet nødvendigheden af øget fokus på ikke
rutinemæssige transaktioner med den daglige ledelse.

Tilgodehavende tilslutningsbidrag
Provas-Haderslev Spildevand A/S har siden stiftelsen haft bogført et
tilgodehavende tilslutningsbidrag vedrørende udstykninger foretaget omkring
år 2004. Det samlede beløb 2,7 mio.kr. og har været uden bevægelser. Ifølge
bogføringen er tilgodehavendet hos Haderslev Kommune.
Der er siden efteråret 2019 været dialog med Haderslev Kommune omkring
disse tilslutningsbidrag. Haderslev Kommune havde ikke registreret forholdet
hos sig, men villige til at indgå en dialog om forholdet. Vi har i forbindelse med
vores revision fået oplyst, at der p.t. foretages en gennemgang af
sagshistorikken for de enkelte matrikler der er tale om. Gennemgangen er
tidskrævende grundet de relativt gamle sager fra før
kommunesammenlægningen.
Det er den daglige ledelses forventning, at igangværende gennemgang vil vise,
at Provas-Haderslev Spildevand aldrig har fået betaling. Det er ligeledes
forventningen, at Haderslev Kommune vil afregne det tilgodehavende beløb
når gennemgangen er foretaget for alle matriklerne.
Vi har på denne baggrund accepteret det bogførte tilgodehavende på 2,7
mio.kr. Vi har vurderet, at der ikke foreligger et endegyldigt tilgodehavende
hos Haderslev Kommune, hvorfor der ikke er tale om et aktionærlån. Det
bemærkes, at når gennemgangen er afsluttet og parterne enige bør der
umiddelbart foretages afregning.

Vi anbefaler, der foretages en systematisk gennemgang af momsområdet til
sikring af korrekte opgørelser.
Kassekredit-reglen
Jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013 om kommunernes
låntagning og meddelelse af garantier m.v. er der en begrænsning for
kassekreditter for kommunale aktieselskaber med bestemmende kommunal
indflydelse. Sådanne kassekreditter må maksimalt andrage 125 kr. pr.
indbygger i kommunen pr. selskab.
Selskaberne i koncernen har kassekreditter der pr. 31. december 2019 fordeler
således:
Provas-Haderslev Spildevand A/S
Provas-Haderslev Vand A/S
Provas-Haderslev Affald A/S
Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S

11,8 mio.kr.
7,8 mio.kr.
4,0 mio.kr.
44,0 mio.kr.

Herudover ses der at være værdipapirer for i alt 76,5 mio.kr. i Service. Vi har
ikke foretaget yderligere vurderinger i forhold til overholdelse af reglen.
Mediekonti
Der er konstateret en difference på Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S’s
mediekonti på gæld netto 0,9 mio.kr. Dette vedrører automatiske FAS
udbetalinger, hvor det oplyste kontonummer ikke eksisterer og der henstår
dermed et beløb, som ikke bliver udbetalt til forbrugeren. Det anbefales der
ændres på processen så der ikke henstår beløb, der ikke udlignes.
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Den udførte revision

Afsluttende
bemærkninger

Underskrifter

Andre forhold
Forespørgsel vedrørende besvigelser
Ifølge gældende revisionsstandarder skal vi forespørge selskabets bestyrelse om,
hvordan den øver tilsyn med de aktiviteter og procedurer, direktionen har
iværksat med henblik på at identificere og reagere på risikoen for væsentlige
besvigelser i virksomheden, samt hvilke interne kontroller direktionen har
implementeret for at forebygge sådanne risici.
Vi skal desuden forespørge bestyrelsen om, hvorvidt de har kendskab til faktiske
besvigelser, der påvirker virksomheden, eller om mistanker og beskyldninger
herom.
Vi har som led heri med direktionen drøftet de ledelses- og styringsprocesser,
som virksomheden har etableret med henblik på at opdage og forebygge
besvigelser og fejl. Direktionen har i denne forbindelse oplyst, at den ikke er
bekendt med besvigelser eller mistanker og beskyldninger om besvigelser, som
kunne have en væsentlig indflydelse på virksomheden.
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Den udførte revision

Afsluttende
bemærkninger

Underskrifter

Andre forhold

Moderselskabsregnskabet samt øvrige forhold
Revision af moderselskabsregnskabet
Moderselskabets primære aktivitet består i at agere holdingselskab. Herudover er moderselskabet ansvarlig for koncernens kapitalforvaltning. Forhold beskrevet i
nærværende revisionsprotokollat er generelt også gældende i relation til moderselskabet.

Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i henhold til moderselskabets regnskabspraksis efter den indre værdis metode.
I forbindelse med vores revision har vi afstemt kapitalandele i dattervirksomheder samt koncerninterne mellemværender uden bemærkninger.

Ledelsesberetningen
I tilknytning til vores revision af regnskabet har vi læst ledelsesberetningen og i den forbindelse overvejet, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Derudover har vi overvejet, hvorvidt
ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Vores uafhængighed
Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de etiske krav, der er relevante for vores
revision af regnskabet i Danmark. Vi har desuden opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til IESBA’s Etiske regler.
PwC har omfattende systemer til sikring og overvågning af, at firmaets uafhængighedspolitik overholdes, både for firmaet som helhed og for de enkelte medarbejdere.
Firmaets uafhængighedspolitik og -systemer omfatter bl.a. et centralt, internationalt register over værdipapirer underlagt begrænsninger som følge af, at PwC udfører
erklæringsydelser for de pågældende kunder. Endvidere har PwC implementeret et internationalt forespørgsels- og godkendelsessystem, der er tilrettelagt med henblik
på at sikre, at ydelser til børsnoterede revisionskunder gennemgås og godkendes af den ledende revisionspartner for at sikre, at vi kan og må påtage os at udføre disse
ydelser. PwC har endvidere en politik for indhentelse af uafhængighedserklæringer fra vores partnere og medarbejdere, der deltager i erklæringsopgaver.
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Den udførte revision

Afsluttende
bemærkninger

Underskrifter

Den udførte revision
Revision af koncernregnskabet
Vi har i forbindelse med vores revision af koncernregnskabet gennemgået koncernens konsolideringsproces, herunder de i koncernregnskabet foretagne elimineringer.
Revisionen af koncernregnskabet og koncernens forhold i øvrigt er udført i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i protokollatet af 4 juni 2019 (vilkår
for revisionsopgaven). Årsregnskaberne for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for dattervirksomheder er revideret af os.
Revisionen af koncernregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.
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Den udførte revision

Afsluttende
bemærkninger

Underskrifter

Afsluttende bemærkninger
Afsluttende bemærkninger
I forbindelse med revisionens afslutning indhenter vi den daglige ledelses underskrift på en regnskabserklæring omhandlende regnskabsaflæggelsen og
fuldstændigheden af såvel regnskabsmaterialet som øvrige informationer, der kan have indvirkning på regnskabet.
Bestyrelsens forhandlingsprotokol til og med udkast til referat af mødet den 6. februar 2020 er gennemlæst med det formål at sikre, dels at de dispositioner, som er af
usædvanlig art eller størrelse, er vedtaget af bestyrelsen, dels at beslutningerne har fundet rigtigt udtryk i regnskabet.
Det modtagne materiale har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i regnskabet.
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Konklusion på den
udførte revision

Særlige forhold

Andre betydelige forhold Andre forhold

Den udførte revision

Afsluttende
bemærkninger

Underskrifter

Underskrifter
Aarhus, 5. maj 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Thomas Riis
statsautoriseret revisor
Siderne 8 - 16 er fremlagt og læst på bestyrelsesmødet den 5. maj 2020.

Bestyrelsen
Theis Mathiasen
formand

Allan Emiliussen
næstformand

Søren Rishøj Jakobsen

Ole Bang Jensen

Gunnar Asmussen

Henrik Rømer Bro

Martine H. Martin

Henrik Bech

Jannie Boysen Westergaard
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Provas-Haderslev
Forsyningsservice A/S
Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Årsrapport for 2019

CVR-nr. 32 76 79 66

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den /

Dirigent
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 for Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderselv, den 5. maj 2020
Direktion

Esge Homilius
direktør

Bestyrelse

Theis Mathiasen
formand

Allan Emiliussen
næstformand

Ole Bang Jensen

Søren Rishøj Jakobsen

Jannie Westergaard

Martine Hansen Martin
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis
(”regnskabet”).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
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 for
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 5. maj 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Thomas Riis
statsautoriseret revisor
mne32174
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR-nr.: 32 76 79 66
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Haderslev

Bestyrelse

Theis Mathiasen, formand
Allan Emiliussen
Ole Bang Jensen
Søren Rishøj Jakobsen
Jannie Westergaard
Martine Hansen Martin

Direktion

Esge Homilius

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive servicevirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed,
herunder rådgivning, udlejning af personel og materiel, overfor såvel den privat ejede som den offentligt
ejede forsyningssektor.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på TDKK 81, og selskabets balance pr. 31.
december 2019 udviser en egenkapital på TDKK 8.619.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
Det er ledelsens forventning, at selskabet de kommende regnskabsår kan opretholde gode og stabile
forhold grundet stabilt omsætningsgrundlag i søsterselskaberne.
Begivenheder efter balancedagen
Efter regnskabsårets udløb er Covid-19 pandemien udbrudt med efterfølgende delvis nedlukning af
samfundet.
Provas Forsyning har for at afbøde virkningerne af Covid-19 midlertidigt omorganiseret sin organisation,
med opdelte driftsteam og hjemmearbejde i videst muligt omfang. Fokus har været på stabil og sikker drift.
Koncernens aktiviteter er underlagt indtægtsregulering, som er upåvirket af den udbrudte pandemi. Den
ændrede drift forventes derfor ikke at påvirke selskabets omsætning eller resultat i 2020 negativt i forhold
til budgettet fastlagt før udbruddet af Covid-19.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Nettoomsætning

2018

TDKK

TDKK

59.458

Andre driftsindtægter
Andre eksterne omkostninger
Bruttoresultat
Personaleomkostninger

2019

1

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver
Resultat før finansielle poster

61.783

1.139

922

-15.007

-13.999

45.590

48.706

-44.163

-45.605

-1.531

-1.518

-104

1.583

Finansielle indtægter

2

1.051

2.035

Finansielle omkostninger

3

-842

-2.096

105

1.522

-24

-308

81

1.214

81

1.214

81

1.214

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

4

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Software
Anlæg under udførelse
Immaterielle anlægsaktiver

5

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

6

2019

2018

TDKK

TDKK

808

1.373

19

41

827

1.414

1.060

1.893

1.060

1.893

1.887

3.307

217

4

19.786

0

1.168

1.229

Selskabsskat

389

389

Periodeafgrænsningsposter

203

398

Tilgodehavender

21.763

2.020

Værdipapirer

76.447

76.119

109

0

98.319

78.139

100.206

81.446

Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver
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Balance 31. december
Passiver
Note

2019

2018

TDKK

TDKK

Selskabskapital

500

500

Overført resultat

8.119

8.038

8.619

8.538

Hensættelse til udskudt skat

137

359

Hensatte forpligtelser

137

359

1.478

0

1.478

0

43.994

2.548

Egenkapital

7

Feriepenge til indefrysning
Langfristede gældsforpligtelser

8

Kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser

1.233

2.031

35.087

57.366

889

643

8.769

9.961

Kortfristede gældsforpligtelser

89.972

72.549

Gældsforpligtelser

91.450

72.549

100.206

81.446

Gæld til tilknyttede virksomheder
Selskabsskat
Anden gæld

8

Passiver
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

9

Nærtstående parter

10

Anvendt regnskabspraksis

11
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Noter til årsregnskabet
1

35.242

36.411

Pensioner

6.035

5.689

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

826

857

2.060

2.648

44.163

45.605

75

76

25

3

844

1.437

0

133

182

462

1.051

2.035

191

256

Finansielle indtægter
Renteindtægter, kreditinstitutter
Renteindtægter og udbytter, værdipapirer
Rejsegodtgørelse vedrørende betalt selskabsskat
Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger, kreditinstitutter
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder

4

TDKK

Lønninger

Andre personaleomkostninger

3

2018

TDKK

Personaleomkostninger

Andre omkostninger til social sikring

2

2019

73

90

Kursreguleringer, værdipapirer

476

1.645

Andre finansielle omkostninger

102

105

842

2.096

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat

246

386

-222

-78

24

308
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Noter til årsregnskabet
5

Immaterielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar
Flytning mellem anlægsklasser
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

Anlæg under
udførelse

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

3.066

41

3.107

-25

0

-25

0

124

124

0

-41

-41

105

-105

0

3.146

19

3.165

Overførsler i årets løb

0

0

0

Opskrivninger 31. december

0

0

0

Ned- og afskrivninger 1. januar

1.693

0

1.693

Flytning mellem anlægsklasser

-157

0

-157

802

0

802

2.338

0

2.338

808

19

827

Overførsler i årets løb
Kostpris 31. december

Årets afskrivninger
Ned- og afskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december

6

Software

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar
TDKK

Kostpris 1. januar

5.453

Flytning mellem anlægsklasser

25

Tilgang i årets løb

29

Kostpris 31. december

5.507

Opskrivninger 1. januar

0

Opskrivninger 31. december

0

Ned- og afskrivninger 1. januar

3.561

Flytning mellem anlægsklasser

157

Årets afskrivninger

729

Ned- og afskrivninger 31. december

4.447

Regnskabsmæssig værdi 31. december

1.060
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Materielle anlægsaktiver (fortsat)

7

Egenkapital
Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

500

8.038

8.538

0

81

81

500

8.119

8.619

Selskabskapitalen består af 500 aktier à nominelt TDKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

8

Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:
Feriepenge til indefrysning

9

Mellem 1 og 5 år

1.478

0

Langfristet del

1.478

0

Øvrig kortfristet gæld

8.769

9.961

10.247

9.961

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Pant og sikkerhedsstillelse
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser:
Til sikkerhed for samtlige selskaber i Provas koncernens gæld til banker, 67.611 T.kr, er der stillet sikkerhed i
virksomhedens værdipapirer for en værdi af 76.447 T.kr.
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2019

2018

TDKK

TDKK

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser (fortsat)
Eventualforpligtelser
Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Provas Holding A/S, CVR-nr. 35 39 17 46, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

10 Nærtstående parter
Grundlag
Bestemmende indflydelse
Provas Holding A/S (udarbejder koncern regnskab)

Ejer 100%

Transaktioner
Selskabet har valgt kun at oplyse om transaktioner, der ikke er foretaget på normale markedsvilkår efter
årsregnskabslovens § 98 c, stk. 7.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2019 er aflagt i TDKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til
køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget
vil tilgå selskabet.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne
af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kundeadministration og information,
administrativ IT, revision, kontorhold, lokaler, rullende materiel, laboratorium, tab ved afhændelse af
anlægsaktiver, inkassobehandling og tab på kunder mv.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre
omkostninger til social sikring mv. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket
modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder rykkergebyrer, fortjeneste og tab vedrørende afhændelse af
materielle anlægsaktiver, udgifter til kundeadministration og information, administrativ IT, revision,
kontorhold, lokaler, rullende materiel, laboratorium, inkassobehandling og tab på kunder mv.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter og kursreguleringer af værdipapirer.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Sofware afskrives lineært over den
økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.
Udviklingsomkostninger og omkostninger til internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger i anskaffelsesåret.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Biler og mobilt materiel
5 år år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar3 - 10 år år
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og
aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.
Kapitalandele, som ikke er handlet på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi.
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge
af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
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 betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Lån, som lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således
at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 for Provas-Haderslev Affald A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 5. maj 2020
Direktion

Esge Homilius
direktør

Bestyrelse

Thies Mathiasen
formand

Allan Emiliussen
næstformand

Ole Bang Jensen

Søren Rishøj Jakobsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Provas-Haderslev Affald A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Provas-Haderslev Affald A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ledelsens ansvar for regnskabet
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 for
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 5. maj 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Thomas Riis
statsautoriseret revisor
mne32174
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Provas-Haderslev Affald A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR-nr.: 32 88 22 50
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Haderslev

Bestyrelse

Thies Mathiasen , formand
Allan Emiliussen
Ole Bang Jensen
Søren Rishøj Jakobsen

Direktion

Esge Homilius

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive effektiv forsyningsvirksomhed med affald og anden dermed i forbindelse
stående virksomhed, herunder indsamling og behandling samt salg.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på TDKK 1.481, og selskabets balance pr. 31.
december 2019 udviser en egenkapital på TDKK 45.651.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
I 2020 begynder bygningen af den nye genbrugsplads på Knavvej. Projektet er sendt i udbud og projektet
startes op i efteråret 2020 med forventet ibrugtagning i 2022.
Begivenheder efter balancedagen
Efter regnskabsårets udløb er Covid-19 pandemien udbrudt med efterfølgende delvis nedlukning af
samfundet.
Provas Forsyning har for at afbøde virkningerne af Covid-19 midlertidigt omorganiseret sin organisation,
med opdelte driftsteam og hjemmearbejde i videst muligt omfang. Fokus har været på stabil og sikker drift.
Koncernens aktiviteter er underlagt indtægtsregulering, som er upåvirket af den udbrudte pandemi. Den
ændrede drift forventes derfor ikke at påvirke selskabets omsætning eller resultat i 2020 negativt i forhold
til budgettet fastlagt før udbruddet af Covid-19.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Nettoomsætning

2019

2018

TDKK

TDKK

60.754

62.600

-55.375

-53.087

5.379

9.513

-4.500

-4.393

Resultat af ordinær primær drift

879

5.120

Andre driftsindtægter

189

511

Andre driftsomkostninger

-34

-52

1.034

5.579

1

Produktionsomkostninger
Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

2

28

310

Finansielle omkostninger

3

-22

-15

1.040

5.874

441

-1.225

1.481

4.649

1.481

4.649

1.481

4.649

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

4

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Software

2019

2018

TDKK

TDKK

1.057

105

0

0

1.057

105

Grunde og bygninger

13.347

11.123

Tekniske anlæg

16.190

17.710

1.951

2.420

13.107

14.566

44.595

45.819

45.652

45.924

0

0

Software under udførelse
Immaterielle anlægsaktiver

5

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver

Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

6

2.078

1.882

19.819

21.590

1.916

2.888

704

812

0

53

Tilgodehavender

24.517

27.225

Omsætningsaktiver

24.517

27.225

Aktiver

70.169

73.149

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter
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Balance 31. december
Passiver
Note

2019

2018

TDKK

TDKK

Selskabskapital

5.000

5.000

Overført resultat

40.651

39.170

45.651

44.170

Hensættelse til udskudt skat

0

441

Hensatte forpligtelser

0

441

3.993

6.450

13.901

14.673

6.060

6.975

Egenkapital

7

Kreditinstitutter
Overdækning
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat

0

108

554

332

10

0

Kortfristede gældsforpligtelser

24.518

28.538

Gældsforpligtelser

24.518

28.538

Passiver

70.169

73.149

Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

8

Nærtstående parter

9

Anvendt regnskabspraksis

10
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Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

5.000

39.170

44.170

0

1.481

1.481

5.000

40.651

45.651
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Noter til årsregnskabet
1

Over-/underdækning

Andre finansielle indtægter

59.983

55.971

771

6.629

60.754

62.600

28

31

0

279

28

310

22

15

22

15

0

-274

-441

1.503

0

-4

-441

1.225

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

4

TDKK

Finansielle indtægter
Renteindtægter tilknyttede virksomheder

3

2018

TDKK

Nettoomsætning

Nettoomsætning

2

2019

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat
Årets udskudte skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år
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Noter til årsregnskabet
5

Immaterielle anlægsaktiver
Software

Software under
udførelse

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

374

364

738

Tilgang i årets løb

0

694

694

Overførsler i årets løb

1.058

-1.058

0

Kostpris 31. december

1.432

0

1.432

Ned- og afskrivninger 1. januar

269

0

269

Årets afskrivninger

106

0

106

Ned- og afskrivninger 31. december

375

0

375

1.057

0

1.057

Regnskabsmæssig værdi 31. december

6

Materielle anlægsaktiver
Produktionsan-

Andre anlæg,

Materielle an-

Grunde og byg- læg og maski-

driftsmateriel

lægsaktiver un-

ninger

ner

og inventar

der udførelse

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

12.912

36.362

Tilgang i årets løb

0

Afgang i årets løb

0

Overførsler i årets løb
Kostpris 31. december
Ned- og afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger

7.334

14.201

70.809

0

185

2.466

2.651

0

-147

0

-147

3.000

525

35

-3.560

0

15.912

36.887

7.407

13.107

73.313

2.265

18.174

4.914

0

25.353

300

2.523

689

0

3.512

0

0

-147

0

-147

2.565

20.697

5.456

0

28.718

13.347

16.190

1.951

13.107

44.595

Tilbageførte ned- og afskrivninger på
afhændede aktiver
Ned- og afskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december
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Noter til årsregnskabet
7

Egenkapital
Selskabskapitalen består af 5.000 aktier à nominelt TDKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

8

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Eventualaktiver
Selskabet har opgjort et udskudt skatteaktiv på 0,8 mio. kr., som ikke er indregnet grundet ledelsens
forventninger til indtjeningen i de kommende år.

Eventualforpligtelser
Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Provas Holding A/S, CVR-nr. 35 39 17 46, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

9

Nærtstående parter
Grundlag
Bestemmende indflydelse
Provas Holding a/s

Ejer 100 %

Transaktioner
Selskabet har valgt kun at oplyse om transaktioner, der ikke er foretaget på normale markedsvilkår efter
årsregnskabslovens § 98 c, stk. 7.
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Noter til årsregnskabet
10 Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Provas-Haderslev Affald A/S for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2019 er aflagt i TDKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Regulatorisk over-/underdækning
Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb er mindre end omkostningerne til affaldsaktiviteterne,
indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb omkostningerne ved affaldsbehandlingen, indregnes
forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
Korrektion til tidligere års indregnede over-/underdækning indregnes i nettoomsætningen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning fra affaldsgebyrer og eventuel produktion indregnes, når fordele og risici vedrørende de
solgte varer er overgået til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget vil tilgå selskabet.
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Noter til årsregnskabet
10 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Nettoomsætningen reguleres med en eventuel over-/underdækning.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag og indregnes eksklusive moms og afgifter
opkrævet på vegne af tredjepart.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning.
Herundre indgår direkte og indirekte omkostninger til affaldsbehandling, løn og gager, lege og leasing
samt afskrivninger på produktionsanlæg.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration
af virksomheden, herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlokaler og
kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder midlertidig udleje af produktionsfaciliteter.
Finansielle poster
Finansielle poster indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle
poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres
til egenkapitaltransaktioner.
Selskabet er sambeskattet med 100% ejede dan ske virk som heder. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien,
hvor denne er lavere. Software afskrives over 3 år.
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Noter til årsregnskabet
10 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.
Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i
resultatopgørelsen.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Bygninger
30-50 år år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5-8 år år
Tekniske anlæg
10-30 år år
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er
lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende følgende regnskabsår.
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Noter til årsregnskabet
10 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge
af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
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 betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
Finansielle gældsforpligtelser
Lån, som lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således
at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter
i de efterfølgende regnskabsår.
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Provas-Haderslev Vand A/S
Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Årsrapport for 2019

CVR-nr. 32 88 22 85

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den /

Dirigent
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 for Provas-Haderslev Vand A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 5. maj 2020
Direktion

Esge Homilius
direktør

Bestyrelse

Thies Mathiasen
formand

Allan Emiliussen
næstformand

Ole Bang Jensen

Henrik Rømer Bro

Søren Rishøj Jakobsen

Gunnar Asmussen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Provas-Haderslev Vand A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Provas-Haderslev Vand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ledelsens ansvar for regnskabet
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 for
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 5. maj 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Thomas Riis
statsautoriseret revisor
mne32174
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Provas-Haderslev Vand A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR-nr.: 32 88 22 85
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Haderslev

Bestyrelse

Thies Mathiasen, formand
Allan Emiliussen
Ole Bang Jensen
Henrik Rømer Bro
Søren Rishøj Jakobsen
Gunnar Asmussen

Direktion

Esge Homilius

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive en effektiv vandforsyningsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående
virksomhed, herunder med indvinding og behandling, levering og salg af vand under hensyntagen til
forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et underskud på TDKK 2.966, og selskabets balance pr. 31.
december 2019 udviser en egenkapital på TDKK 252.596.
Der er afsluttet 12 anlægsprojekter i 2019. Der er i 2019 installeret fjernaflæste målere i hele Provas’
forsyningsområde, et arbejde der giver en hurtigere og bedre afregning. Der har også være en række
mindre renoveringsarbejder og enkelttilslutninger.
Af større investeringsprojekter i 2019 kan nævnes:
- Der er skiftet drikkevandsledning på Bygnaf og i første etape af jomfristiprojektet.
- Renovering af Vojens og Favrdal Vandværk
I investeringerne i 2018 er indeholdt ikke afsluttede investeringsprojekter for netto 33,6 mio. kr. En
stigning på 9,2 mio. kr. i forhold til uafsluttede sager på 24,4 mio. kr. pr. 31. december 2017. En væsentlig
grund til stigningen er, at igangværende projekter pr. 1.marts 2016 skal færdiggøres samlet for at kunne
give et tillæg i indtægtsrammen. Hidtidig praksis har været at afslutte større sager etapemæssigt, men det
er ikke længere muligt.
Usædvanlige forhold
Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2019 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Begivenheder efter balancedagen
Efter regnskabsårets udløb er Covid-19 pandemien udbrudt med efterfølgende delvis nedlukning af
samfundet.
Provas Forsyning har for at afbøde virkningerne af Covid-19 midlertidigt omorganiseret sin organisation,
med opdelte driftsteam og hjemmearbejde i videst muligt omfang. Fokus har været på stabil og sikker drift.
Koncernens aktiviteter er underlagt indtægtsregulering, som er upåvirket af den udbrudte pandemi. Den
ændrede drift forventes derfor ikke at påvirke selskabets omsætning eller resultat i 2020 negativt i forhold
til budgettet fastlagt før udbruddet af Covid-19.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Bruttoomsætning

2019

2018

TDKK

TDKK

20.483

22.286

0

-24.270

20.483

-1.984

-20.489

-17.788

-6

-19.772

Administrationsomkostninger

-2.159

-3.352

Resultat af ordinær primær drift

-2.165

-23.124

-39

-490

-2.204

-23.614

Regulering af underdækning som følge af skattesag

1

Nettoomsætning
Produktions- og distributionsomkostninger
Bruttoresultat

Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

2

2

16

Finansielle omkostninger

3

-764

-564

-2.966

-24.162

0

24.508

-2.966

346

-2.966

346

-2.966

346

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

1, 4

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Software

2019

2018

TDKK

TDKK

0

53

0

53

5.887

5.777

325.406

263.070

136

343

3.071

33.626

334.500

302.816

334.500

302.869

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

568

1.756

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

585

9.205

Underdækning

364

0

Andre tilgodehavender

217

1.778

Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede virksomheder

237

237

Periodeafgrænsningsposter

349

145

Tilgodehavender

2.320

13.121

Omsætningsaktiver

2.320

13.121

336.820

315.990

Immaterielle anlægsaktiver

5

Grunde og bygninger
Ledningsnet og produktionsanlæg
Biler og andre anlæg
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver

Aktiver

6
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Balance 31. december
Passiver
Note

2019

2018

TDKK

TDKK

Selskabskapital

10.000

10.000

Overført resultat

242.596

245.562

252.596

255.562

32.674

33.771

2.340

424

35.014

34.195

Egenkapital

7

Kommunekredit
Overdækning
Langfristede gældsforpligtelser

8

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

8

Kreditinstitutter
Kommunekredit - byggekredit
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Overdækning

8

918

738

7.818

2.357

12.400

12.400

6.238

2.373

19.902

3.481

0

226

1.934

4.658

Kortfristede gældsforpligtelser

49.210

26.233

Gældsforpligtelser

84.224

60.428

336.820

315.990

Anden gæld

Passiver
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

9

Nærtstående parter

10

Anvendt regnskabspraksis

11
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Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

10.000

245.562

255.562

0

-2.966

-2.966

10.000

242.596

252.596
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Noter til årsregnskabet
1

2019

2018

TDKK

TDKK

Særlige poster
Effekt på resultatopgørelsen
Indtægter
Opkrævningsret vedrørende udskudt skat på anlægsaktiver

0

-24.270

0

-24.270

0

24.270

0

24.270

Nettoomsætning

0

-24.270

Skat af årets resultat

0

24.270

0

0

Omkostninger
Udskudt skat vedrørende anlægsaktiver
Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet

Indregning af Højesterets afgørelse i vandskattesagen i 2018 medførte en reduktion i 2018 regnskabet i
selskabets nettoomsætning med 24.270 tkr. i form af reduktion i selskabets takstmæssige underdækning
relateret til udskudt skat. Der er ligeledes indregnet en tilbageførsel af udskudt skat på 24.270 tkr.

2

3

Finansielle indtægter
Renteindtægter tilknyttede virksomheder

2

14

Andre finansielle indtægter

0

2

2

16

764

564

764

564

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

4

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat

0

0

Regulering af skat vedrørende tidligere år

0

-24.508

0

-24.508
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Noter til årsregnskabet
5

Immaterielle anlægsaktiver
Software
TDKK

Kostpris 1. januar

421

Kostpris 31. december

421

Ned- og afskrivninger 1. januar

369

Årets afskrivninger

52

Ned- og afskrivninger 31. december

421

Regnskabsmæssig værdi 31. december

6

0

Materielle anlægsaktiver
Ledningsnet
og

Materielle an-

Grunde og byg- produktionsanl

Biler og andre lægsaktiver un-

ninger

æg

anlæg

der udførelse

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

11.901

398.043

2.477

33.628

446.049

Korrektion til primo

-2.714

-77.511

-193

0

-80.418

Tilgang i årets løb

120

1.671

0

41.663

43.454

Afgang i årets løb

0

-2.679

0

0

-2.679

339

71.881

0

-72.220

0

9.646

391.405

2.284

3.071

406.406

Overførsler i årets løb
Kostpris 31. december
Ned- og afskrivninger 1. januar

6.124

134.973

2.134

0

143.231

Korrektion til primo

-2.713

-77.510

-192

0

-80.415

Årets afskrivninger

348

8.929

206

0

9.483

0

-393

0

0

-393

Ned- og afskrivninger 31. december

3.759

65.999

2.148

0

71.906

Regnskabsmæssig værdi 31. december

5.887

325.406

136

3.071

334.500

Tilbageførte ned- og afskrivninger på
afhændede aktiver
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Noter til årsregnskabet
7

Egenkapital
Selskabskapitalen består af 10.000 aktier à nominelt TDKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

8

Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:
Kommunekredit
Efter 5 år

26.495

30.818

6.179

2.953

32.674

33.771

918

738

33.592

34.509

Mellem 1 og 5 år

2.340

424

Langfristet del

2.340

424

0

226

2.340

650

Mellem 1 og 5 år
Langfristet del
Inden for 1 år

Overdækning

Inden for 1 år

9

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Eventualforpligtelser
Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Provas Holding a/s, der er administrationsselskab i forhold
til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at
selskabets hæftelse udgør et større beløb.
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Noter til årsregnskabet
10 Nærtstående parter
Grundlag
Bestemmende indflydelse
Provas Holding a/s (udarbejder koncernregnskab)

Ejer 100 %

Transaktioner
Selskabet har valgt kun at oplyse om transaktioner, der ikke er foretaget på normale markedsvilkår efter
årsregnskabslovens § 98 c, stk. 7.

Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet
Navn

Hjemsted

Provas Holding a/s

Haderslev

Koncernrapporten for Provas Holding A/S kan rekvireres på følgende adresse:
Fjordagervej 32, 6100 Haderslev
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Noter til årsregnskabet
11

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Provas-Haderslev Vand A/S for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2019 er aflagt i TDKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Regulatorisk over-/underdækning
Selskabet er omfattet af vandsektorloven. Dette medfører, at selskabets over-/underdækning opgjort efter
vandsektorloven skal indregnes i næste års priser. Som følge heraf er den del af selskabets årets over/underdækning der forventes afviklet over priserne indregnet i nettoomsætningen.

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 mv. og forventes
modtaget.
Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne
af tredjepart.
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Noter til årsregnskabet
11

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Produktions- og distributionsomkostninger
Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende indvinding og distribution af vand,
herunder afskrivninger, lokaleomkostninger, reperation og vedligehold af ledningsnet,
ledningsregistrering, miljø, forskning og udvikling mv.
Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af vand.
Regnskabsposten omfatter reperation og vedligeholdelse af ledningsnet, ledningsregistrering og
afskrivning på distributionsaktiver. Omkostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en
distributionsomkostning.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration
af virksomheden, herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlokaler og
kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster indeholder renter.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Software afskrives lineært over den
økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.
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Noter til årsregnskabet
11

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Bygninger
Produktionsanlæg
Biler og andre anlæg
Netaktiver
Konstruktioner

75 år
8-25 år
3-5 år
75-100 år
50 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
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Noter til årsregnskabet
11

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Egenkapital
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge
af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
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 betalte acontoskatter.
Finansielle gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes ved
låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende
perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
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Provas Holding A/S
Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Årsrapport for 2019

CVR-nr. 35 39 17 46

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
/ 2020

Dirigent
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 for Provas Holding A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets og
koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 5. maj 2020
Direktion

Esge Homilius
direktør

Bestyrelse

Theis Mathiasen
formand

Allan Emiliussen
næstformand

Ole Bang Jensen

Søren Rishøj Jakobsen

Martine Hansen Martin

Jannie Westergaard

Henrik Bech
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Provas Holding A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af koncernens og
selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Provas Holding A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen
(”regnskabet”).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til
disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt
at likvidere koncernen eller selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres
i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
kan dog medføre, at koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
 Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne eller
forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi
er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 5. maj 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Thomas Riis
statsautoriseret revisor
mne32174
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Provas Holding A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR-nr.: 35 39 17 46
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Haderslev

Bestyrelse

Theis Mathiasen, formand
Allan Emiliussen
Ole Bang Jensen
Søren Rishøj Jakobsen
Martine Hansen Martin
Jannie Westergaard
Henrik Bech

Direktion

Esge Homilius

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Koncernoversigt
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

2019

2018

Koncern
2017

2016

2015

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Nettoomsætning
Bruttofortjeneste
Resultat af ordinær primær drift
Resultat af finansielle poster

186.739

-88.117

470.000

187.203

180.969

2.065

-249.836

312.667

16.943

14.997

-11.143

-263.698

298.333

2.052

2.420

-4.315

-2.982

-1.352

242

-621

-14.254

12.034

44.438

3.769

1.472

Balancesum

2.633.931

2.593.917

2.820.582

2.474.406

2.409.167

Egenkapital

2.243.032

2.257.287

2.245.253

2.200.815

2.197.046

102.607

76.836

89.080

104.079

93.059

-143.676

-125.946

-137.646

-149.010

-124.565

-143.257

-125.742

-135.241

-148.789

-123.823

41.110

45.172

52.584

40.665

15.950

Årets forskydning i likvider

41

-3.938

4.018

-4.266

-15.556

Antal medarbejdere

75

76

76

72

71

1,1%

15,5%

17,5%

9,1%

8,3%

Overskudsgrad

-5,7%

8,3%

10,3%

1,4%

1,9%

Soliditetsgrad

85,2%

87,0%

79,6%

88,9%

91,2%

Forrentning af egenkapital

-0,6%

0,5%

0,6%

0,2%

0,1%

Årets resultat
Balance

Pengestrømme
Pengestrømme fra:
- driftsaktivitet
- investeringsaktivitet
heraf investering i materielle anlægsaktiver
- finansieringsaktivitet

Nøgletal i %
Bruttomargin

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og
vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Provas Holding A/S fungerer som moderselskab for Provas Haderslev Spildevand A/S, Provas Haderslev
Vand A/S, Provas Haderslev Affald A/S og Provas Haderslev Forsyningsservice A/S.
Udvikling i året
Koncernens resultatopgørelse for 2019 udviser et underskud på TDKK 14.254, og koncernens balance pr.
31. december 2019 udviser en egenkapital på TDKK 2.243.032.
Udviklingen for de enkelte datterselskaber er beskrevet i årsrapporterne for de underliggende selskaber
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for forståelsen af
årsregnskabet for 2019.
Provas Forsyning har for at afbøde virkningerne af Covid-19 midlertidigt omorganiseret sin organisation,
med opdelte driftsteam og hjemmearbejde i videst muligt omfang. Fokus har været på stabil og sikker
drift.
Koncernens aktiviteter er underlagt indtægtsregulering, som er upåvirket af den udbrudte pandemi. Den
ændrede drift forventes derfor ikke at påvirke selskabets omsætning eller resultat i 2020 negativt i forhold
til budgettet fastlagt før udbruddet af Covid-19.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Koncern
Note

Nettoomsætning

1

2019

2018

Moderselskab
2019
2018

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

186.739

-88.117

0

0

-184.674

-161.719

0

0

2.065

-249.836

0

0

-13.208

-13.862

-66

-100

-11.143

-263.698

-66

-100

3.179

3.429

0

0

-2.638

-3.366

0

0

-10.602

-263.635

-66

-100

0

0

-14.187

12.107

Produktions- og
distributionsomkostninger
Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

2

Resultat af ordinær primær drift
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster

3

Indtægter af kapitalandele i
dattervirksomheder
Finansielle indtægter

4

1.061

2.325

0

0

Finansielle omkostninger

5

-5.376

-5.307

-1

-1

-14.917

-266.617

-14.254

12.006

663

278.651

0

28

-14.254

12.034

-14.254

12.034

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

6
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Balance 31. december
Aktiver
Koncern
Note

Software
Udviklingsprojekter under udførelse
Immaterielle anlægsaktiver

7

Grunde
Produktionsanlæg og maskiner

2019

2018

Moderselskab
2019
2018

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

1.993

1.787

0

0

19

41

0

0

2.012

1.828

0

0

33.629

31.295

0

0

2.453.055

2.283.203

0

0

4.366

6.525

0

0

40.122

153.948

0

0

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver

8

2.531.172

2.474.971

0

0

Kapitalandele i dattervirksomheder

9

0

0

2.243.600

2.257.788

0

0

2.243.600

2.257.788

2.533.184

2.476.799

2.243.600

2.257.788

tjenesteydelser

7.735

13.856

0

0

Tilslutningsbidrag

2.744

5.754

0

0

0

500

597

751

364

0

0

0

11.407

19.002

0

0

Finansielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og

Tilgodehavender hos tilknyttede
virksomheder
Underdækning
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv

0

0

17

17

1.093

1.201

0

0

826

596

0

0

Tilgodehavender

24.169

40.909

614

768

Værdipapirer

76.457

76.129

10

10

121

80

12

80

100.747

117.118

636

858

2.633.931

2.593.917

2.244.236

2.258.646

Selskabsskat
Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver

12
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Balance 31. december
Passiver
Koncern
Note

Selskabskapital

2019

2018

Moderselskab
2019
2018

TDKK

TDKK

TDKK

500

500

TDKK

500

500

Reserve for nettoopskrivning efter
den indre værdis metode
Overført resultat

0

0

56.053

70.241

2.242.532

2.256.787

2.186.479

2.186.546

Egenkapital

10

2.243.032

2.257.287

2.243.032

2.257.287

Hensættelse til udskudt skat

12

137

783

0

0

137

783

0

0

Hensatte forpligtelser
Gæld til KommuneKredit

202.178

208.000

0

0

Overdækning

2.340

424

0

0

Feriepenge til indefrysning

1.478

0

0

0

Langfristede gældsforpligtelser

13

205.996

208.424

0

0

Gæld til KommuneKredit

13

5.643

5.676

0

0

Kreditinstitutter

67.611

20.645

0

0

KommuneKredit

36.000

36.000

0

0

40.367

32.190

22

21

0

0

857

648

0

0

325

690

Leverandører af varer og
tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Gæld til tilknyttede virksomheder
vedr. selskabsskat
Overdækning

13

13.901

14.673

0

0

Anden gæld

13

21.244

18.239

0

0

Kortfristede gældsforpligtelser

184.766

127.423

1.204

1.359

Gældsforpligtelser

390.762

335.847

1.204

1.359

2.633.931

2.593.917

2.244.236

2.258.646

Passiver
Særlige poster

3

Resultatdisponering

11

Eventualposter og øvrige
økonomiske forpligtelser

16

Nærtstående parter

17

Anvendt regnskabspraksis

18
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Egenkapitalopgørelse
Koncern

Selskabskapital
TDKK

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Reserve for nettoopskrivning
efter den indre
værdis metode Overført resultat
TDKK

I alt

TDKK

TDKK

500

0

2.256.787

2.257.287

0

0

-14.255

-14.255

500

0

2.242.532

2.243.032

500

70.241

2.186.546

2.257.287

0

-14.188

-67

-14.255

500

56.053

2.186.479

2.243.032

Moderselskab
Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december
Koncern
Note
Årets resultat

2019

2018

TDKK

TDKK

-14.254

12.034

Reguleringer

14

90.936

82.981

Ændring i driftskapital

15

30.110

-14.787

106.792

80.228

Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Renteindbetalinger og lignende

1.062

1.915

Renteudbetalinger og lignende

-5.372

-5.307

102.482

76.836

125

0

102.607

76.836

Pengestrømme fra ordinær drift
Betalt selskabsskat
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Køb af immaterielle anlægsaktiver

-419

-131

-143.257

-125.742

0

-73

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-143.676

-125.946

Tilbagebetaling af gæld til KommuneKredit

-5.856

-5.039

Udvikling i kassekredit

46.966

-32.189

0

82.400

41.110

45.172

Ændring i likvider

41

-3.938

Likvider 1. januar

80

4.018

121

80

121

80

0

0

121

80

Køb af materielle anlægsaktiver
Køb af finansielle anlægsaktiver m.v.

Optagelse af lån i KommuneKredit
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Likvider 31. december
Likvider specificeres således:
Likvide beholdninger
Værdipapirer
Likvider 31. december
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Noter til årsregnskabet
Koncern

1

Nettoomsætning

2019

2018

Moderselskab
2019
2018

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Aktiviteter
Årets omsætning

186.184

185.369

0

0

555

5.979

0

0

0

-279.465

0

0

186.739

-88.117

0

0

Lønninger

38.281

36.411

39

70

Pensioner

6.035

5.689

0

0

826

857

0

0

2.060

2.648

0

0

47.202

45.605

39

70

1.639

3.890

0

0

75

76

0

0

Over-/underdækning
Rgulering af opkrævningsret
vedrørende udskudt skat

2

Medarbejderforhold

Andre omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Heraf udgør vederlag til direktion og
bestyrelse

Gennemsnitligt antal beskæftigede
medarbejdere
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Noter til årsregnskabet
Koncern

3

Særlige poster

2019

2018

Moderselskab
2019
2018

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Opkrævningsret vedrørende udskudt
skat på anlægsaktiver

0

-279.465

0

0

0

279.465

0

0

0

0

0

0

Udskudt skat vedrørende
anlægsaktiver

Indregning af højesterets afgørelse i vandskattesagen i 2018 medførte en reduktion i 2018 regnskabet i
selskabetsnettoomsætning på 279.465 tkr. i form af reduktion i koncernens takstmæssige underdækning relateret
til udskudt skat. Der er ligeledes indregnet en tilbageførsel af udskudt skat på 279.465 tkr.

4

Finansielle indtægter
Indtægter fra værdipapirer
Bank
Rentegodtgørelse selskabsskat
Andre finansielle indtægter

5

844

1.436

0

0

35

3

0

0

0

410

0

0

182

476

0

0

1.061

2.325

0

0

Finansielle omkostninger
Øvrige renter

264

492

0

0

Renter KommuneKredit

2.679

2.501

0

0

Andre finansielle omkostninger

1.957

669

1

1

Kursreguleringer omkostninger

476

1.645

0

0

5.376

5.307

1

1
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Noter til årsregnskabet
Koncern

6

Skat af årets resultat
Årets aktuelle skat

2019

2018

Moderselskab
2019
2018

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

0

0

0

-22

-663

0

0

0

år

0

-280.076

0

-6

Regulering af udskudt skat tidligere år

0

1.425

0

0

-663

-278.651

0

-28

Årets udskudte skat
Regulering af skat vedrørende tidligere

7

Immaterielle anlægsaktiver
Koncern
Software

Anlæg under udførelse

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

4.245

405

Tilgang i årets løb

0

818

Afgang i årets løb

0

-41

Overførsler i årets løb

1.163

-1.163

Kostpris 31. december

5.408

19

Ned- og afskrivninger 1. januar

2.147

0

Årets afskrivninger

1.112

0

156

0

Ned- og afskrivninger 31. december

3.415

0

Regnskabsmæssig værdi 31. december

1.993

19

Overførsler i årets løb
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Noter til årsregnskabet
8

Materielle anlægsaktiver
Koncern
Produktionsan-

Andre anlæg,

Materielle an-

Grunde og byg- læg og maski-

driftsmateriel

lægsaktiver un-

ninger

ner

og inventar

der udførelse

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

39.208

3.428.443

25.261

Korrektion til primo

153.580

3.646.492

-2.714

-640.465

-1.597

0

-644.776

Tilgang i årets løb

120

1.671

547

142.848

145.186

Afgang i årets løb

0

-28.715

-147

0

-28.862

Overførsler i årets løb

3.339

252.932

35

-256.306

0

Kostpris 31. december

39.953

3.013.866

24.099

40.122

3.118.040

8.389

1.144.762

18.869

0

1.172.020

-2.713

-640.464

-1.596

0

-644.773

648

62.473

2.607

0

65.728

0

-5.960

-147

0

-6.107

6.324

560.811

19.733

0

586.868

33.629

2.453.055

4.366

40.122

2.531.172

Ned- og afskrivninger 1. januar
Korrektion primo
Årets afskrivninger
Tilbageførte ned- og afskrivninger på
afhændede aktiver
Ned- og afskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december
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Noter til årsregnskabet
Moderselskab
2019
2018

9

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

2.187.545

2.187.545

Kostpris 31. december

2.187.545

2.187.545

Kapitalandele i dattervirksomheder

Værdireguleringer 1. januar
Årets resultat
Værdireguleringer 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31. december

70.243

58.136

-14.188

12.107

56.055

70.243

2.243.600

2.257.788

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn

Hjemsted
Haderslev

Provas-Haderslev Spildevand A/S

Kommune

Stemme- og
ejerandel

Egenkapital

Årets resultat

100%

1.936.734

-12.784

100%

252.596

-2.966

100%

45.651

1.481

100%

8.620

82

Haderslev
Provas-Haderslev Vand A/S

Kommune
Haderslev

Provas-Haderslev Affald A/S

Kommune
Haderslev

Provas-Haderselv Forsyningsservice A/S

Kommune

10 Egenkapital
Selskabskapitalen består af 50 aktier à nominelt TDKK 10. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.
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Noter til årsregnskabet
Moderselskab
2019
2018
TDKK

11 Resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

-14.187

12.107

-67

-73

-14.254

12.034

Overført resultat

Koncern

12 Hensættelse til udskudt skat
Udskudt skat 1. januar
Regulering af udskudt skat

TDKK

2019

2018

Moderselskab
2019
2018

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

783

278.640

-17

-51

-646

1.425

0

0

Regulering vedrørende tidligere år

0

183

0

34

Regulering vedrørende særlige forhold

0

-279.465

0

0

Overført til udskudt skatteaktiv

0

0

17

17

137

783

0

0

Opgjort skatteaktiv

0

0

17

17

Regnskabsmæssig værdi

0

0

17

17

Udskudt skatteaktiv
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Noter til årsregnskabet
13 Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet
under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

Koncern

Moderselskab

2019

2018

2019

2018

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Gæld til KommuneKredit
Efter 5 år

167.507

186.084

0

0

34.671

21.916

0

0

202.178

208.000

0

0

5.643

5.676

0

0

207.821

213.676

0

0

Mellem 1 og 5 år

2.340

424

0

0

Langfristet del

2.340

424

0

0

0

226

0

0

Øvrig overdækning

13.901

14.447

0

0

Kortfristet del

13.901

14.673

0

0

16.241

15.097

0

0

1.478

0

0

0

Mellem 1 og 5 år
Langfristet del
Inden for 1 år

Overdækning

Inden for 1 år

Feriepenge til indefrysning
Mellem 1 og 5 år
Langfristet del
Øvrig kortfristet gæld

1.478

0

0

0

21.251

18.246

0

0

22.729

18.246

0

0
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14 Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg
Skat af årets resultat
Regulering af lovbestemt opkrævningsret

-1.061

-2.325

5.376

5.307

87.284

79.185

-663

-278.651

0

279.465

90.936

82.981

16.633

-9.285

15 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i over-/underdækning
Ændring i leverandører m.v.
Ændring i værdipapirbeholdninger

-555

-5.978

13.704

-37

328

513

30.110

-14.787

16 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Pant og sikkerhedsstillelse
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter:
Til sikkerhed for samtlige selskaber i Provas Koncernens gæld til banker , 67.611 t.kr, er der stillet sikkerhed i
virksomhedens værdipapirer for en værdi af 76.447 t.kr.
Eventualaktiver
Koncernen har pr. 31. december 2019 ikke-indregnede udskudte skatteaktiver for 124.000 tkr.

Eventualforpligtelser
Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for DIN Forsyning Holding A/S, der er administrationsselskab i
forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af
udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2019.
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2019

Koncern
2018

2019

Moderselskab
2018

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

16 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser (fortsat)

17 Nærtstående parter
Transaktioner
Selskabet har valgt kun at oplyse om transaktioner, der ikke er foretaget på normale markedsvilkår efter
årsregnskabslovens § 98 c, stk. 7.

Ejerforhold
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af
selskabskapitalen:
Haderslev Kommune 100%, Gåskærgade 26, 6100 Haderslev
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18 Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Provas Holding A/S for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Koncern- og årsregnskab for 2019 er aflagt i TDKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Hvile-i-sig-selv princippet
Regulatorisk over-/underdækning
Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb er lavere end den økonomiske ramme for henholdsvis
Prover-Haderslev Spildevand A/S og Provas-Haderslev Vand A/S, indregnes forskellen i balancen som et
tilgodehavender, i det omfang underdækningen forventes opkrævet.
Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb i Provas-Hadserslev Affald A/S er lavere end
omkostningerne vedrørende affakdsaktiviteterne, indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende.
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb de økonomiske rammer i Provas-Haderslev Spildevand
A/S og Provas-Haderslev Vand A/S, indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
Overstiger de hos forbrugerne opokrævede beløb omkostningerne vedrørende affaldsaktiviteterne i
Provas-Haderslev Affald A/S, indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
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18 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Konsolideringspraksis
Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Provas Holding A/S samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem
aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder.
Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og
tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres.
Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets
andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet
for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og
omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til
køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget
vil tilgå koncernen.
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
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18 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Produktions- og distributionsomkostninger
Produktions- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger vedrørende forsyningens rensning og
transport af spildevand og distribution af vand og vedligehold af renseanlæg samt drift af affaldsordninger
og genbrugsstationer, indvinding af vand, personaleomkostninger, afskrivninger samt omkostninger til
miljø og udvikling mv.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet.
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten ”Indtægter af
kapitalandele i dattervirksomheder”.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien,
hvor denne er lavere. Software afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 5 år.
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18 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i
resultatopgørelsen.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

10-75 år
5 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Kapitalandele i dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.
I balancen indregnes under posten “Kapitalandele i dattervirksomheder“ den forholdsmæssige ejerandel
af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet.
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til “Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode“ under egenkapitalen. Reserven
reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i
dattervirksomhederne.
Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Hvis moderselskabet
har en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat
forpligtelse hertil.
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18 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer
og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.
Kapitalandele, som ikke er handlet på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi.
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse
af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme
juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som
følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen eller i egenkapitalen, når den udskudte
skat vedrører poster, der er indregnet i egenkapitalen.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
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 betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.
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Noter til årsregnskabet
18 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Finansielle gældsforpligtelser
Lån, som lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således
at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
Langfristet gæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi
på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet
Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke
kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter
omsætningsaktiver fratrukket kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.
Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle
og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.
Likvider
Likvide midler består af ”Likvide beholdninger”.
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

28

Punkt 10, Bilag 5: Bilag 5_Provas Holding AS 2019 Koncernregnskab

Noter til årsregnskabet
18 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Bruttomargin

Bruttofortjeneste x 100
Nettoomsætning

Overskudsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Soliditetsgrad

Forrentning af egenkapital

Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo
Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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Provas-Haderslev
Spildevand A/S
Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Årsrapport for 2019

CVR-nr. 32 88 22 77

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den / 2020
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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 for Provas-Haderslev Spildevand A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 5. maj 2020
Direktion

Esge Homilius
direktør

Bestyrelse

Thies Mathiasen
formand

Allan Emiliussen
næstformand

Gunnar Asmussen

Søren Rishøj Jakobsen

Henrik Rømer Bro

Ole Bang Jensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Provas-Haderslev Spildevand A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Provas-Haderslev Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis (”regnskabet”).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
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 for
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

2

Punkt 10, Bilag 6: Bilag 6_Provas Haderslev Spildevand AS - Årsrapport 2019

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i
Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre
opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til
datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 5. maj 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Thomas Riis
statsautoriseret revisor
mne32174
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Provas-Haderslev Spildevand A/S
Fjordagervej 32
6100 Haderslev
CVR-nr.: 32 88 22 77
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Haderslev

Bestyrelse

Thies Mathiasen, formand
Allan Emiliussen
Gunnar Asmussen
Søren Rishøj Jakobsen
Henrik Rømer Bro
Ole Bang Jensen

Direktion

Esge Homilius

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Hoved- og nøgletal
Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:
2019

2018

2017

2016

2015

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Hovedtal
Resultat
Nettoomsætning

105.504

-148.919

364.089

110.439

105.232

Bruttofortjeneste

-2.984

-240.248

273.085

9.160

9.776

Resultat af ordinær primær drift

-8.549

-246.255

266.750

2.608

5.508

Resultat før finansielle poster

-9.263

-247.083

0

0

0

Resultat af finansielle poster

-3.767

-2.667

-1.812

-273

-709

-12.784

5.898

32.325

3.145

3.799

Balancesum

2.183.517

2.186.042

2.395.146

2.088.494

2.035.161

Egenkapital

1.936.734

1.949.518

1.943.620

1.911.295

1.908.152

78.156

94.416

-104.085

-127.140

-97.209

Bruttomargin

-2,8%

161,3%

75,0%

8,3%

9,3%

Overskudsgrad

-8,8%

165,9%

0,0%

0,0%

0,0%

Afkastningsgrad

-0,4%

-11,3%

0,0%

0,0%

0,0%

Soliditetsgrad

88,7%

89,2%

81,1%

91,5%

93,8%

Forrentning af egenkapital

-0,7%

0,3%

1,7%

0,2%

0,4%

Årets resultat
Balance

Investering i materielle anlægsaktiver
Nøgletal i %

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og
vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
Ved ændring af regnskabspraksis er der ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal tilbage til 2015.
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Ledelsesberetning
Væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive en effektiv forsyningsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående
virksomhed med behandling, levering og transport af spildevand, alt under hensyntagen til
forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.
Udvikling i året
Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et underskud på TDKK 12.784, og selskabets balance pr. 31.
december 2019 udviser en egenkapital på TDKK 1.936.734.
Der er afsluttet 54 projekter på spildevandsområdet i 2019. Ud over de større der nævnes herunder har
Provas lavet to private byggemodninger og kloakeret 30 ejendomme i det åbne land.
Af større investeringsprojekter i 2019 kan nævnes:
- Afslutning af etape 1 - 3 i seperatkloakeringen af Over Jerstal
- Kloaksanering af Bygnaf og fortsættelse i området med første etape af Jomfristiprojektet
- Ny beluftning på Vojens Renseanlæg
Målsætninger og forventninger for det kommende år
Selskabet er underlagt reglerne om indtægtsrammer jf. vandsektorlovens § 2, stk. 1. For 2020 har ProvasHaderslev Spildevand A/S fået udmeldt en indtægtsramme på 108,3 mio. kr. Det er 3,7 mio. kr. større end
indtægtsrammen for 2019 på 108,3 mio. kr.
Begivenheder efter balancedagen
Efter regnskabsårets udløb er Covid-19 pandemien udbrudt med efterfølgende delvis nedlukning af
samfundet.
Provas Forsyning har for at afbøde virkningerne af Covid-19 midlertidigt omorganiseret sin organisation,
med opdelte driftsteam og hjemmearbejde i videst muligt omfang. Fokus har været på stabil og sikker drift.
Koncernens aktiviteter er underlagt indtægtsregulering, som er upåvirket af den udbrudte pandemi. Den
ændrede drift forventes derfor ikke at påvirke selskabets omsætning eller resultat i 2020 negativt i forhold
til budgettet fastlagt før udbruddet af Covid-19.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Bruttoomsætning

2019

2018

TDKK

TDKK

105.504

106.276

Regulering af underdækning som følge af skattesag

1

0

-255.195

Nettoomsætning

2

105.504

-148.919

-108.488

-91.329

-2.984

-240.248

Produktions- og distributionsomkostninger
Bruttoresultat
Distributionsomkostninger

0

10

Administrationsomkostninger

-5.565

-6.017

Resultat af ordinær primær drift

-8.549

-246.255

1.851

1.996

Andre driftsomkostninger

-2.565

-2.824

Resultat før finansielle poster

-9.263

-247.083

Andre driftsindtægter

Finansielle indtægter

3

53

54

Finansielle omkostninger

4

-3.820

-2.721

-13.030

-249.750

246

255.648

-12.784

5.898

-12.784

5.898

-12.784

5.898

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

1, 5

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

8

Punkt 10, Bilag 6: Bilag 6_Provas Haderslev Spildevand AS - Årsrapport 2019

Balance 31. december
Aktiver
Note

Software
Immaterielle anlægsaktiver

6

Grunde
Distributionsanlæg
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Renseanlæg
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver

Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag

7

2019

2018

TDKK

TDKK

128

256

128

256

14.395

14.395

1.968.973

1.884.627

1.219

1.869

142.486

117.796

23.944

105.756

2.151.017

2.124.443

2.151.145

2.124.699

0

0

4.872

10.214

15.678

31.815

699

453

Andre tilgodehavender

8.105

13.107

Tilgodehavende tilslutningsbidrag

2.744

5.754

274

0

Tilgodehavender

32.372

61.343

Omsætningsaktiver

32.372

61.343

2.183.517

2.186.042

Periodeafgrænsningsposter

Aktiver
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Balance 31. december
Passiver
Note

2019

2018

TDKK

TDKK

Selskabskapital

20.000

20.000

Overført resultat

1.916.734

1.929.518

1.936.734

1.949.518

169.504

174.229

Egenkapital

8

Kommunekredit
Langfristede gældsforpligtelser

9

169.504

174.229

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

9

4.725

4.712

Kreditinstitutter

11.806

9.290

Kommunekredit - byggekredit

23.600

23.600

Leverandører af varer og tjenesteydelser

26.813

20.790

635

615

9.700

3.288

77.279

62.295

246.783

236.524

2.183.517

2.186.042

Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser
Passiver
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

10

Nærtstående parter

11

Anvendt regnskabspraksis

12
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Egenkapitalopgørelse
Selskabskapital

Overført
resultat

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

20.000

1.929.518

1.949.518

0

-12.784

-12.784

20.000

1.916.734

1.936.734

20.000

1.923.620

1.943.620

0

5.898

5.898

20.000

1.929.518

1.949.518

2019
Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december
2018
Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december
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Noter til årsregnskabet
1

2019

2018

TDKK

TDKK

Særlige poster
Effekt på resultatopgørelsen
Indtægter
Opkrævningsret vedrørende udskudt skat på anlægsaktiver

0

-255.195

0

-255.195

0

255.195

0

255.195

Nettoomsætning

0

-255.195

Skat af årets resultat

0

255.195

0

0

Omkostninger
Udskudt skat vedrørende anlægsaktiver
Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet

Indregning af Højesterets afgørelse i vandskattesagen i 2018 medførte en reduktion i 2018 regnskabet i
selskabets nettoomsætning med 255.195 tkr. i form af reduktion i selskabets takstmæssige underdækning
relateret til udskudt skat. Der er ligeledes indregnet en tilbageførsel af udskudt skat på 255.195 tkr.

2

Nettoomsætning

Omsætning vedrørende ordinær spildevandsaktivitet

105.504

106.276

0

-255.195

105.504

-148.919

Renteindtægter tilknyttede virksomheder

43

45

Andre finansielle indtægter

10

9

53

54

Renteomkostninger til kreditinstitutter

2.706

2.245

Garantiprovision Haderslev kommune

1.114

476

3.820

2.721

Regulering af opkrævningsret vedr. udskudt skat

3

4

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger
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5

Skat af årets resultat
Refusion i sambeskatning
Regulering af skat vedrørende tidligere år

6

-246

-90

0

-255.558

-246

-255.648

Immaterielle anlægsaktiver
Software
TDKK

7

Kostpris 1. januar

384

Kostpris 31. december

384

Overførsler i årets løb

0

Opskrivninger 31. december

0

Ned- og afskrivninger 1. januar

128

Årets afskrivninger

128

Ned- og afskrivninger 31. december

256

Regnskabsmæssig værdi 31. december

128

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar

Andre an-

Materielle

læg, driftsma-

anlægsaktive

Distributions

teriel og in-

Grunde

anlæg

ventar

Renseanlæg

udførelse

r under
I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

14.395

2.777.052

9.972

216.986

105.751

3.124.156

Korrektion til primo

0

-558.887

-1.404

-4.067

0

-564.358

Tilgang i årets løb

0

0

333

0

98.719

99.052

Afgang i årets løb

0

-26.036

0

0

0

-26.036

Overførsler i årets løb

0

179.123

0

1.403

-180.526

0

14.395

2.371.252

8.901

214.322

23.944

2.632.814

Kostpris 31. december
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7

Materielle anlægsaktiver (fortsat)
Andre an-

Materielle

læg, driftsma-

anlægsaktive

Distributions

teriel og in-

Grunde

anlæg

ventar

Renseanlæg

udførelse

r under
I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Ned- og afskrivninger 1. januar

0

892.425

8.103

99.190

0

999.718

Korrektion til primo

0

-527.660

-1.404

-35.294

0

-564.358

Årets afskrivninger

0

43.081

983

7.940

0

52.004

afhændede aktiver

0

-5.567

0

0

0

-5.567

Ned- og afskrivninger 31. december

0

402.279

7.682

71.836

0

481.797

14.395

1.968.973

1.219

142.486

23.944

2.151.017

Tilbageførte ned- og afskrivninger på

Regnskabsmæssig værdi 31.
december

8

Egenkapital
Selskabskapitalen består af 20.000 aktier à nominelt TDKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.
Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

9

Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:
Kommunekredit
Efter 5 år
Mellem 1 og 5 år
Langfristet del
Inden for 1 år

141.012

155.266

28.492

18.963

169.504

174.229

4.725

4.712

174.229

178.941
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10 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Eventualforpligtelser
Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Provas Holding a/s, CVR-nr. 35 39 17 46, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

11

Nærtstående parter
Grundlag
Bestemmende indflydelse
Provas Holding a/s (udarbejder koncernregnskab)

Ejer 100 %

Transaktioner
Selskabet har valgt kun at oplyse om transaktioner, der ikke er foretaget på normale markedsvilkår efter
årsregnskabslovens § 98 c, stk. 7.

Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet
Navn

Hjemsted

Provas Holding a/s

Fjordagervej 32, 6100 Haderslev

Koncernrapporten for kan rekvireres på følgende adresse:
Fjordagervej 32, 6100 Haderslev
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12 Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Provas-Haderslev Spildevand A/S for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2019 er aflagt i TDKK.
Pengestrømsopgørelse
Med henvisning til årsregnskabslovens § 86, stk. 4 og til pengestrømsopgørelsen i koncernregnskabet for
har selskabet undladt at udarbejde pengestrømsopgørelse.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Regulatorisk over-/underdækning
Selskabet er omfattet af vandsektorloven. Dette medfører, at selskabets over-/underdækning opgjort efter
vandsektorloven skal indregnes i næste års priser. Som følge heraf er den del af selskabets årets over/underdækning der forventes afviklet over priserne indregnet i nettoomsætningen.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en
finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.
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12 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen,
måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter afledningsafgifter, fast afgift, vejbidrag, tilslutningsbidrag m.v. og indregnes i
resultatopgørelsen i takt med levering.
Indtægter fra årets leverancer opgøres på grundlag af kundernes måleraflæsning m.v. og forventes
modtaget.
Nettoomsætningen måles til det dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på
vegne af tredjepart.
Årets regulering i over-/underdækning indregnes i omsætningen.
Produktions- og distributionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand,
drift og vedligehold af renseanlæg, bassiner m.v., afskrivninger samt lokaleomkostninger.
Under produktions- og distributionsomkostninger indregnes tillige forsknings- og udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering, samt afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af spildevand.
Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, drift af
pumpestationer, ledningsregistrering og afskrivning på distributionsaktiver. Omkostningerne ved
aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale,
kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.
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12 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder tømningsordning.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter.
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles
mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien,
hvor denne er lavere. Software afskrives over 3 år.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i
resultatopgørelsen.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
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12 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Renseanlæg
40-50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
5 år
Ledninger
75 år
Strømpeforinger
50 år
Bassiner og bygværker
50-75 år
Pumpestationer, mekaniske anlæg og elanlæg20-30 år
SRO
10 år
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab
opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra
salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Finansielle gældsforpligtelser
Lån, som lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således
at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.
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12 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Hoved- og nøgletal
Forklaring af nøgletal

Bruttomargin

Bruttofortjeneste x 100
Nettoomsætning

Overskudsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Nettoomsætning

Afkastningsgrad

Resultat før finansielle poster x 100
Samlede aktiver

Soliditetsgrad

Forrentning af egenkapital

Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver ultimo
Ordinært resultat efter skat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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