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LEDELSESPATEGNING

Bestyretsen har dags dato behandtet og godkendt Arsrapporten for 1. januar - 31. december 2014 for
Udshott Vandvark A. m. b.a.

Arsrapporten aftegges i overensstemmelse med 6rsregnskabsloven.

Det er vores opfattetse, at Arsregnskabet giver et retvisende bittede af setskabets aktiver, passiver og
finansielte stitting pr. 31. december 2014 samt af resuttatet af setskabets aktiviteter for regnskabsirei
1. januar - 31. december 2014.

Ledelsesberetningen indehotder efter vores opfattetse en retvisende redegoretse for de forhold, beret-
ningen omhandter.

Arsrapporten indstittes tit generatforsamtingens godkendetse.

Grasted, den 31. marts 2015

Bestyrelse:

{
Ctaus Normann Nietsen Jesper Rasmus

Formand Nastformand Kasserer

Sekretar



DEN UAFHANGIGE REVISORS ERKL,€RINGER

Til andelshoverne i lJdsholt Vandverk A.m.b.a.

PATEGNING PA ARSREGNSKABET

Vi har revideret Arsregnskabet for Udshott Vandverk A.m.b.a. for regnskabsAret 1. januar - 31.
december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, batance og noter. Arsregn-
skabet udarbejdes efter irsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for Arsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdetsen af et irsregnskab, der giver et retvisende bittede i overens-
stemmetse med Arsregnskabstoven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrot, som
ledetsen anser nodvendig for at udarbejde et Arsregnskab uden vesenttig fejtinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser etter fejt.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konktusion om irsregnskabet pi grundtag af vores revision. Vi har udfart
vores revision i overensstemmetse med internationale standarder om revision og ydertigere krav ifotge
dansk revisorlovgivning. Dette krever, at vi overhotder etiske krav samt plantegger og udfarer
revisionen for at opnA hoj grad af sikkerhed for, om irsregnskabet er uden vesenttig feitinformation.

En revision omfatter udfsretse af revisionshandlinger for at opnA revisionsbevis for betob og
oplysninger i Arsregnskabet. De vatgte revisionshandtinger afhanger af revisors vurdering, herundei
vurdering af risici for vesentlig fejtinformation i Arsregnskabet, uanset om denne skytdes besvigelser
etter fejt. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrot, der er relevant for virksomhedens
udarbejdelse af et irsregnskab, der giver et retvisende bittede. Formitet hermed er at udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstandighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om
effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om
ledetsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledetsens regnskabsmessige skon er rimelige samt
den samtede presentation af 6rsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnAede revisionsbevis er titstrakkeligt og egnet som grundtag for
vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning tit forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattetse, at irsregnskabet giver et retvisende biltede af setskabets aktiver, passiver og
finansielte stitting pr. 31. december 2014 samt af resuttatet af setskabets aktiviteter for regnskabsflret
1. januar - 31. december 2014 i overensstemmetse med Arsregnskabstoven.

Supplerende oplysning vedrsrende forhold i regnskabet
Uden at det har pivirket vores konktusion, skal vi henvise tit omtate i Arsregnskabets note 1 1 og
ledetsesberetningens afsnit "sarlige risici", som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med
indregning af udskudt skat.

Supplerende oplysning vedrsrende forstielse af revisionen
Uden at det har pivirket vores konklusion, skat vi hentede opmerksomheden pa, at de i
resultatopgoretsen anforte budgettaI for 2014 ikke er omfattet af vores revision.



DEN UAFHANGIGE REVISORS ERKLARINGER

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhotd til irsregnskabsloven gennemtast ledetsesberetningen. Vi har ikke foretaget yder-
ligere handtinger i tittag til den udfsrte revision af irsregnskabet. Det er pA denne baggrund vores
opfattetse, at optysningerne i ledetsesberetningen er i overensstemmetse med irsregnskabet.

Kobenhavn, den 31. marts 2015

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselska b

G<
Per Frost Jensen
Statsautoriseret revisor



LEDELSESBERETNING

Vesentligste aktiviteter
Selskabets vasenttigste aktiviteter er at drive vandforsyningsantag samt at distribuere vand tit
varkets forbrugere.

Vesentlige endringer i virksomhedens aktiviteter og skonomiske forhold
Arets resuttat anses for titfredsstittende.

Serlige risici
Skattemassige i nd gangsvardier:
SKAT har i en rekke afgorelser afvist branchens anvendetse af de myndighedsfastsatte
standardvardier for antagsaktiver og i stedet tagt tit grund, at de skattemessige indgangsvardier
skonsmessigt beregnes ud fra en tittempet DCF-modet. Principperne herfor har SkAt beskrevet i en
vejledning offenttiggjort den 10. juni 2011 . Enkette af disse afgoretser har varet provet i
Landsskatteretten. Landsskatteretten har givet SKAT medhotd i principperne for fastsattelse af
indgangsvardier, men ikke i setve beregningen. Setskabet har i 201'4 moCtaget SKATs afgorelse, som
viser en verdiansattelse, der er vesenttig lavere end anvendt. Afgoretsen betyder, at setskabet har
en ikke indregnet udskudt skat pA 12,5 mio. kr., hvis afgoretsen fotges. Afgoretsen er pAktaget tit
Landsskatteretten. Setskabet forventer ikke at det er overvejende sindsyntigt, at setskabet vlnder
sagen mod SKAT, men da der er stor usikkerhed omkring diskonteringsrenten og dermed de
skattemessige indgangsverdier, er der ikke indregnet udskudt skat i regnskabet.

Begivenheder efter regnskabsSrets afslutning
Der er efter regnskabsirets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vasenttigt vit kunne pivirke
setskabets finansiette stitting.



ANVEN DT REGNSKABSPRAKSIS

Arsrapporten for Udshott Vandvark A.m.b.a. for 2014 er aftagt i overensstemmelse med den danske
irsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsktasse B.

Arsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste Ar.

Generelt om indregning og miting
I resuttatopgoretsen indregnes indtegter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes verdi-
reguleringer af finansielte aktiver og forptigtetser. I resultatopgoretsen indregnes tigetedes atte
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i batancen, nAr det er sandsyntigt, at fremtidige okonomiske fordete vit titftyde
selskabet, og aktivets vardi kan mAtes pAtidetigt.

Forpligtelser indregnes i balancen, nir det er sandsyntigt, at fremtidige okonomiske fordete vit fragA
setskabet, og forpligtelsens vardi kan mAtes pitiOeUgt.

Ved forste indregning mAtes aktiver og forptigtetser tit kostpris. Efterfotgende mites aktiver og
forpligtetser som beskrevet for hver enkett regnskabspost nedenfor.

Visse finansielte aktiver og forptigtelser mites tiI amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over lsbetiden. Amortiseret kostpris opgores som oprindelig kostpiis med
fradrag af eventuetle afdrag samt tilteg /fradrag af den akkumulerede amortisering af forsketten
mellem kostpris og nominelt betsb.

Ved indregning og mAting tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden Ars-
rapporten aftegges, og som be- e[ter afkrafter forhotd, der eksisterede pi batancedagen.

Den regnskabsmmssige vardi af immaterietle og materiette antagsaktiver gennemgAs irtigt for at
afgare, om der er indikation af verdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning.
Hvis dette er tilfaldet, foretages nedskrivning tit den lavere genindvindingsverdi.

RESULTATOPGORELSEN

Nettoomsetning
I resuttatopgorelsen indregnes Arets indtegter i henhotd tit forbrugerregnskabet samt
titslutningsafgifter vedrorende tilsluttede ejendomme. Nettoomsetning indregnes eksktusiv moms og
afgifter.

Omkostninger
Omkostninger indehotder omkostninger i forbindetse med vandindvinding, reparation og
vedtigehotdetse, anlegsudgifter, lonninger og administration m. m.

Finansielle poster
Finansielte indtegter og omkostninger indregnes i resuttatopgorelsen med de belob, der vedrsrer
regnskabsiret. Finansietle poster omfatter renteindtegter og -omkostninger.

Skat
Arets skat, som bestAr af Arets aktuette skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resuttatop-
gorelsen med den det, der kan henfsres tit irets resultat, og direkte pi egenkapitaten med den det,
der kan henfsres tiI posteringer direkte pA egenkapitaten.

I forbindetse med opgorelsen af setskabets skattepligtige indkomst er der som skattemassige
indgangsverdier brugt de skattemessige verdier, der er opgjort i forbindetse med SKATs afgorelse.
Disse verdier er markant andret i forhold tit tidtigere anvendte regnskabsmassige vardier, jf. ogsi
note 1 1.



ANVEN DT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materiel le an lagsa ktiver
Grunde er milt tit kr. B0 pr. m2 med udgangspunkt idet tingtyste antal m2. Der er opniet endetig
aftate med Gribskov Kommune og vardien har ikke endret sig. Der afskrives ikke pA grunde.

Produktionsanteg, distributionsanlag og fatles funktionsanteg udgores af bygninger, ledninger,
pumper og boringer samt nodvendige maskiner. Vardiansettelsen er sket under hensyntagen tif en
vurdering af den driftsokonomiske dagsvardi af aktiverne baseret pi en forventning om den fremtidige
driftsokonomi. Materietle antegsaktiver er nedskrevet tit genindvindingsvardi, s6fremt denne er
lavere end den sksnnede kostpris.

I forbindelse med opgoretsen af antagsaktiverne til overtagetsesbatancen er der for ftere aktivgrupper
anvendt anstAede genanskaffetsespriser. Der kan som folge af fortotkningen af Vandsektortoven ske
regutering af de anstiede genanskaffetsespriser.

Den ovenfor opgjorte anskaffetsessum fradrages akkumulerede afskrivninger.

Anskaffelser efter 1. januar 2010 mAtes tit kostpris med fradrag af akkumuterede afskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte titknyttet anskaffetsen indtit det
tidspunkt, hvor aktivet er klar tiI at blive taget i brug.

Der foretages [ineare afskrivninger baseret pi folgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restvardi.

EDB.
Biter
Boringer

Brugstid

f,ar
)ar

Fitterbassiner
SRO-anleg

30 Ar
10 ir
50 ir
BAr

25-75 Ar

MAlere
Ledningsnet.

Fortjeneste elter tab ved afhendelse af materiette antagsaktiver opgores som forsketlen metlem
salgspris med fradrag af satgsomkostninger og den regnskabsmessige verdi pA satgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resuttatopgoretsen under afskrivninger.

Titgodehavender
Titgodehavender mites til amortiseret kostpris svarende tit nominet vardi. Verdien reduceres med
nedskrivning tit imodegAelse af forventede tab.

Avrige titgodehavender vurderes individuett. I de tilfatde, hvor det sksnnes at titgodehavendet ikke
kan ansettes til den nominette verdi, foretages en nedskrivning.

Periodeafgrensni ngsposter, aktiver
Periodeafgrensningsposter indregnet under aktiver omfatter afhotdte omkostninger vedrorende
efterfolgende regnskabsAr.



ANVENDT REGNSKABSPMKSIS

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelte skatteforptigtetser og titgodehavende aktuet skat indregnes i batancen som beregnet skat af
irets skatteptigtige indkomst reguteret for skat af tidtigere 6rs skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.

Udskudt skat mAles af midtertidige forskette mellem regnskabsmassig og skattemessig vardi af
aktiver og forpli gtetser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteverdien af fremfsrsetsberettiget skattemessigt underskud,
mAles til den vardi, hvortit aktivet forventes at kunne reatiseres, Jnten ved udtigning i skat ai
fremtidig indtjening, etter ved modregning i udskudte skatteforptigtelser inden for simme juridiske
skatteenhed.

Galdsforpligtelser
Gald er mAtt tit amortiseret kostpris svarende tit nominet vardi.
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RESULTATOPGORELSE 1. JANUAR. 31. DECEMBER

NETTOOMS/ETNING...

Produktionsomkostninger. ........
Distributionsomkostninger.... ...
Personateomkostninger. .

BRUTTOFORTJENESTE.

Ad mi nistrationsom kostninger. .

DRIFTSRESULTAT...

Finansiette omkostninger........

RESULTAT FOR SKAT.

Skat af Arets resultat. ... ...

ARrrs RESULTAT.

FORSLAG TI L RESU LTATDISPON ERI NG

Overfort tiI neste Ar

IALT

Note
Regnskab

2014
kr.

8.656.712

-1.219.590
-4.441.503
-1.557.735

1.437.884

-763.253

674.631

-47.074

627.557

-829.769

-202.212

-202.212

-202.212

(Ej revideret)
Budget

2014
tkr.

8.472

-1.176
-4.334
-1.600

1.362

-1.162

200

0

200

0

200

Regnskab
2013

tkr.

8.373

-1.511
-3.975
-1.620

1.267

-1.137

130

-4

126

0

126

2

3

5

126

126
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BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER

Grund.
Produktionsantag
Produktionsanlag og maskiner
Fetles fun ktionsantag,
Materielle an legsaktiver

ANL,€GSAKTIVER

Tilgodehavender vandafgifter

OMS,€TNINGSAKTIVER

AKTIVER

PASSIVER

Egenkapitat.
Overfsrt overskud

EGENKAPITAL.

Likvider,
Titbagebetaling vandafgifter, . . .

Leverandsrer af varer og tjenesteydelser.
Anden getd..
Setskabsskat.. . ... .....
Mettemregning, Gribskov Kommune.
Kortf ristede gatdsforp tigtelser.

G,€LDSFORPLIGTELSER

PASSIVER

Note 2013
tkr.

1.113
15.330
90.488

124
107.055

107.055

467
0

531

0

0
998

998

108.053

2014
kr.

1.112.880
15.010.223
90.306.006

61.578
106.490.687

106.490.687

818.686
10.788

614.141
406.747
32.523

1.882.885

1.882.885

108.373.572

10

104.172.018
739.248

104.911.266

1 .539.703
499.688
200.174
894.493
328.248

0
3.462.306

3.462.306

108.373.572

104.172

941

105.1 1 3

s80
0

936
785

0

639
2.940

2.940

108.053

11Usikkerhed omkring indregning af udskudt skat
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NOTER

Nettoomsetning
Afregnet fast afgift
Afregnet kubikmeter-afgift.
Vandspitd, statsafgift af ledningsfsrt vand.
MAterafgift.
Tilstutni ngsafgifter. . .

Gebyrer opkravninger......
Anden indtegt..
Satg tit andre vandforsyninger.
Satg af vandmAtere
Flytteopgoretser. ...

Produ ktionsomkostninger
Bygning vedtigehotdelse...
I nstatlationer ved Iigeholdetse.
Inventar vedtigehotdelse...
Ksb af inventar
Et........
Nodgenerator, . .. . ..
Vandanatyse
Forbrugsafgifter, . . . .

Note

2014
kr.

6.289.860
1.490.280

-386.416

442.084
1 65.000
252.060
1 55.913

14.245
46.500

187.186

8.656.712

2013
tkr.

6.210
1.335

0
441

49
119
154

6
119
-60

8.373

63.600
87.410

933
11.907

202.889
2.376
7.982
5.1 63

40
319

1

18

272
0

15

3

0
64
15

56

5

701
2

Jordleje.. -2.110
Ejendomsskatter. ...
Forsi kri ng produktionsantag. .

Automobil drift ...
Andre udgifter ved produktion....
Afskrivning produktionsanlag...
Ksb af vand hos andre forsyninger....

30.490
10.913
72.261

5. 333

716.893
3.550

1.219.590 1.511
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NOTER

Distributionsom kostninger
trl

Teknisk bistand
Ksb af mAtere.
VandmAler vedtigeholdetse ...
Ledningsnet vedligeholdelse. . .

Ledningsregistrering
Tilstutninger. .. ... ...
Afgift for prisloft
Diverse...
Afskrivninger ledningsnet.......

Admi nistrationsom kostninger
Kontorhotd.
Bestyretseshonorar
Godtgoretser
Telefon og telefax
Advokat
Revision
Regnskabsmassig assistance,
RAdgivningshonorar vedr. vandsektortoven,
Bogforingsassistance
Forsikringer
Kontingenter
Bankgebyrer
Edb-udgifter.........
Porto og PBS.

Reprasentation.
Modeudgifter
Annoncer,
Personateomkostni nger, administration
Kontorinventar vedligehotdetse
Lsnadministration
Tab pA debitorer
Afskrivning pi fettes funktionsanleg

2014
kr.

4.936
13.885
8.234
6.266

832.547
223.548

18.615
32.490
98.1 52

3.202.830

4.441.503

201 3

tkr.

5

124

0

9

591
32

12

36

3

3.163

3.975

73

107

8

61

0

41

20
138

41

0

83

19

223
79

2

0

7

10

50

15

9B

62

1.137

Note

16.143
1 08.000

0

34.634
24.913
42.000
20.000
77.750

0

1 .138
61.132
7.717

93.054
93.442

75

2.263
3.054

11.849
16.237
26.257
61.280
62.315

763.253
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NOTER

Personaleomkostni nger
AntaI personer beskaftiget i gennemsnit

De samtede personateomkostninger udgor:
Lonninger og gager...
RAdighedsvagter og overtidsbetating....
Reguleri ng feriepengeforpti gtelse
Pension.
Regulering af pension tidtigere 6r:......
Korsetsgodtgorelse
Diverse.....
ATP...
Forsikringer.
Personaleomkostni nger. .

Overfsrt til investeringer,....
Overfsrt til viderefakturering

Finansielle omkostninger
Renter, SKAT

Kreditorer
Kassekredit

Skat af 6rets resultat
Beregnet skat af 6rets skatteptigtige indkomst.
Regulering skat vedrorende tidligere ir

2014
kr.

4

1.366.105
282.503

11.544
101.541

-9.549
34.433
16.599

8.1 00
14.889
9.070

- 1 95. 300
-82.200

1.557.735

25.687
338

21.049

47.O74

2013
tkr.

4

1.479
361

1Z
179
-86
53
10
10

15

23
-436

0

1.620

Note

z
2

0

4

236.474
593.295

829.769

0
0

0
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NOTER

Materielle an lagsaktiver

Kostpris 1. januar 2014..
Tilgang.
Afgang.
Kostpris 31. december 2014..,

Afskrivninger 1. januar 2014...,
Arets afskrivninger
Afskrivninger 31. december
2014..

Regnskabsmessig verdi 31.
december 2014,

Note

8

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 2014..
Forstag til Arets resultatdisponering.

Egenkapital 31. december 2014.

Grunde

1 .1 12.880

0

0
1 .1 12.880

1.1 12.880

Produktions-

anlag

17.662.825
397.240

0
18.060.065

2.332.949
716.893

3.049.842

15.010.223

Distributions-

anlag

102.683.433
3.020.485

0

10s.703.918

12.195.082
3.202.830

15.397.912

90.306.006

Falles funk-

tionsanlag

422.342
0

0

422.342

298.449
62.315

360.764

61.578

I alt

105.113.478
-202.212

104.911.266

Egenkapital

104.172.018

104.172.018

Overfart
overskud

941.460
-202.212

739.248
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NOTER

Anden gald
Diverse omkostni ngskreditorer
A-skat og AM-bidrag........
ATP og sociate udgifter
Feriepengeforptigtelse,
Skytdige pensioner
Skytdig ledni ngsafgift
Skytdige ledningsafgift tidtigere ir

2014
kr.

86.061
54.755
3.240

201.829
0

458.671

89.937

894.493

2013
tkr.

Note

10
92

56

4
190

10

296
137

785

Usikkerhed omkring indregning af udskudt skat
Skattemessige indgangsverdier:SKAT har i en rakke afgorelser afvist branchens anvendetse
af de myndighedsfastsatte standardvardier for antagsaktiver og i stedet tagt tit grund, at de
skattemessige indgangsverdier skonsmassigt beregnes ud fra en tittempet DCF-modet.
Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejtedning offenttiggjort den 10. juni 2011.

lnkgtte af disse afgorelser har veret provet i Landsskatteretten. Lahdsskatteretten har givet
SKAT medhotd i principperne for fastsattetse af indgangsverdier, men ikke i selve
beregningen. Setskabet har i 2014 modtaget SKATs afgoretse, som viser en verdiansettelse,
der er vasentlig Lavere end anvendt. Afgoretsen betyder, at selskabet har en ikke indregnet
udskudt skat pA 12,5 mio. kr., hvis afgorelsen fotges. Afgoretsen er pAktagei tit
Landsskatteretten. Selskabet forventer ikke at det er overvejende sandsynligt, at selskabet
vinder sagen mod SKAT, men da der er stor usikkerhed omkring diskonteringsrenten og
dermed de skattemassige indgangsverdier, er der ikke indregnet udskudt skat i regnskabet.
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