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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Løgten-
Skødstrup Vandværk A.m.b.a..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resul-
tatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skødstrup, den 24. februar 2015

Bestyrelse

Thomas Iermiin Lars Jakobsen Jan Damgaard Jensen

Ove Rasmussen
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a.

Vi har revideret årsregnskabet for Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse
og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel-
se med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser
nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvi-
gelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

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

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 24. februar 2015

BRANDT
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik Rummenhoff
statsautoriseret revisor
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Selskabsoplysninger
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Stiftet: 1. januar 2006
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Revision BRANDT
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler
for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer
af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder
afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-
mæssige 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 selska-
bet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtel-
ser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventu-
elle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt
beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter vandbidrag, fast afgift, tilslutningsbidrag m.v. og indregnes i resultatopgørel-
sen i takt med leveringen. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter opkrævet på vegne af
tredjemand, korrigeret med årets under-/overdækning.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til produktion og levering af vand.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder, kundead-
ministration, lokaler og tab på kunder m.v.
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Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter bestyrelseshonorar. Alle medarbejdere er ansat i Løgten-Skødstrup For-
syningsselskab P/S. Medarbejdernes lønomkostninger indgår i de respektive regnskabsposter, hvor det ud-
førte arbejde kan henføres til.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af materielle
anlægsaktiver.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer
og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter
skat.

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henfø-
res til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på
de enkelte bestanddele er forskellige.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 75  år
Produktionsanlæg og maskiner 10-75  år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10  år
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Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

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

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

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

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhe-
dens regnskabsmæssige indre værdi.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for
nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kost-
prisen.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskri-
ves til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende ef-
terfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitut.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige ind-
komster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det
omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
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Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af
forpligtelsen.

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. Selskabsskatteprocenten vil i perio-
den fra 2015 til 2016 blive trinvist nedsat fra 24,5 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte
skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil med-
føre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes ud-
skudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Over-/underdækning
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb prisloftet for vand, indregnes overdækningen som en for-
pligtelse. Er de hos forbrugerne opkrævede beløb lavere end prisloftet, indregnes forskellen som en under-
dækning under tilgodehavender, hvis forskellen forventes opkrævet.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivi-
tet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og af-
slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, æn-
dring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i egenkapitalen. Herudover omfatter penge-
strømmene optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2014 2013

3 Nettoomsætning 7.726.610 2.606
Produktionsomkostninger -1.415.559 -1.987
Andre eksterne omkostninger -1.059.454 -1.054

Bruttoresultat 5.251.597 -435

4 Personaleomkostninger -240.000 -270
5 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver -1.327.216 -1.224

Driftsresultat 3.684.381 -1.929

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder 11.438 102
Andre finansielle indtægter 136.448 138

Resultat før skat 3.832.267 -1.689

6 Skat af årets resultat -1.359.210 238

Årets resultat 2.473.057 -1.451

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 2.473.057 0
Disponeret fra overført resultat 0 -1.451

Disponeret i alt 2.473.057 -1.451

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. · Årsrapport for 2014 9



Balance 31. december

Aktiver
Note 2014 2013

Anlægsaktiver

7 Grunde og bygninger 3.563.468 3.630
7 Produktionsanlæg og maskiner 34.714.905 32.315
7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.081.982 1.175

Materielle anlægsaktiver i alt 39.360.355 37.120

8 Kapitalandele i associerede virksomheder 250.000 239
Finansielle anlægsaktiver i alt 250.000 239

Anlægsaktiver i alt 39.610.355 37.359

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 97.654 857
Tilgodehavender hos Løgten-Skødstrup Forsyningsselskab P/S 2.564.552 2.764
Udskudte skatteaktiver 0 1.357
Andre tilgodehavender 631.805 872
Periodeafgrænsningsposter 32.329 32
Tilgodehavender i alt 3.326.340 5.882

Likvide beholdninger 388.614 1.001

Omsætningsaktiver i alt 3.714.954 6.883

Aktiver i alt 43.325.309 44.242
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Balance 31. december

Passiver
Note 2014 2013

Egenkapital

9 Reserve for opskrivninger 34.262.493 34.374
10 Overført resultat 6.447.797 3.975

Egenkapital i alt 40.710.290 38.349

Hensatte forpligtelser

Hensættelser til udskudt skat 1.895 0
Hensatte forpligtelser i alt 1.895 0

Gældsforpligtelser

Gæld til pengeinstitutter 0 74
Modtagne forudbetalinger fra kunder 1.085.351 704
Leverandører af varer og tjenesteydelser 475.966 401
Anden gæld 167.449 93

11 Overdækning 884.358 4.621
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.613.124 5.893

Gældsforpligtelser i alt 2.613.124 5.893

Passiver i alt 43.325.309 44.242

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
13 Eventualposter
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2014 2013

Årets resultat 2.473.057 -1.451
14 Reguleringer -1.198.333 2.378
15 Ændring i driftskapital 1.729.281 -1.041

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 3.004.005 -114

Renteindbetalinger og lignende 136.448 139

Pengestrømme fra driftsaktivitet 3.140.453 25

Køb af materielle anlægsaktiver -3.679.029 -1.687

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3.679.029 -1.687

Ændring i kortfristet gæld til pengeinstitutter -73.669 74

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -73.669 74

Ændring i likvider -612.245 -1.588

Likvider 1. januar 1.000.859 2.589

Likvider 31. december 388.614 1.001

Likvider

Likvide beholdninger 388.614 1.001

Likvider 31. december 388.614 1.001
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Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive vandforsyningsvirksomhed, og dermed sikre vandforsyning af høj
sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives
på en effektiv måde, der er gennemskuelig for kunderne.

Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling i form af variable og faste vandbidrag samt til-
slutningsbidrag. I henhold til vandforsyningsloven skal indtægterne finansiere de årlige udgifter
med afsæt i "hvile i sig selv"-princippet.

Med baggrund i vandsektorloven er virksomheden reguleret efter prislofter med udgangspunkt i
selskabets historiske priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav.

2014 2013

2. Årets resultat efter "Hvile i sig selv-princippet"

Nettoomsætning 7.726.610 2.606
Produktionsomkostninger -1.415.559 -1.987
Andre eksterne omkostninger -1.059.454 -1.053

Bruttoresultat 5.251.597 -434

Bestyrelseshonorar -240.000 -270

Driftsresultat 5.011.597 -704

Andre finansielle indtægter 136.448 138

Årets resultat før investeringer 5.148.045 -566

Investeringer i året -3.679.029 -1.687

Årets resultat 1.469.016 -2.253

3. Nettoomsætning

Vandbidrag 350.522 1.068
Fast afgift og målerleje 1.099.932 1.084
Tilslutningsbidrag 2.347.496 1.916
Øvrig omsætning 191.787 170
Reguleringsmæssig over-/underdækning 3.736.873 -1.632

7.726.610 2.606
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Noter

2014 2013

4. Personaleomkostninger

Bestyrelseshonorar 240.000 270

240.000 270

5. Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

Afskrivning på produktionsanlæg og maskiner 968.444 920
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar 241.401 280
Tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver 117.371 24

1.327.216 1.224

6. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat 0 0
Årets regulering af udskudt skat 1.359.210 -433
Nedsættelse af selskabsskat fra 25% til 22% 0 195

1.359.210 -238
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Noter

7. Materielle anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Produktions-
anlæg og
maskiner

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar   

Kostpris 1. januar 3.897.020 35.766.936 1.740.302
Tilgang 0 3.349.562 329.467
Afgang 0 -261.373 -123.190

Kostpris 31. december 3.897.020 38.855.125 1.946.579

Af- og nedskrivninger 1. januar 266.842 3.279.952 737.421
Årets afskrivninger 66.710 901.734 241.401
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på
afhændede aktiver 0 -41.466 -114.225

Af- og nedskrivninger 31. december 333.552 4.140.220 864.597

Regnskabsmæssig værdi 31. december 3.563.468 34.714.905 1.081.982

8. Kapitalandele i associerede virksomheder

Kostpris 1. januar 250.000 250

Kostpris 31. december 250.000 250

Nedskrivninger 1. januar -11.438 -113
Årets resultat 11.438 102

Opskrivninger 31. december 0 -11

Regnskabsmæssig værdi 31. december 250.000 239

9. Reserve for opskrivninger

Reserve for opskrivninger 1. januar 34.373.995 34.374
Opløsning af tidligere års opskrivninger -111.502 0

34.262.493 34.374
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Noter

31/12 2014 31/12 2013

10. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 3.974.740 1.750
Akkumuleret virkning ved årets begyndelse af ændring i
anvendt regnskabspraksis:
Korrektion som følge af fundamental fejl 0 3.676

Korrigeret overført resultat 1. januar 3.974.740 5.426

Årets overførte overskud eller underskud 2.473.057 -1.451

6.447.797 3.975

11. Overdækning

Overdækning 884.358 4.621

884.358 4.621

Forpligtelsen er opgjort som en akkumuleret saldo af overdækning frem til 31. december 2013, og
årets regulering til under-/overdækning pr. 31. december 2014.

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankengagement i Løgten-Skødstrup Forsyningsselskab P/S er afgivet selvskyld-
nerkaution på 2.400.000 kr.

13. Eventualposter
Eventualaktiver

Selskabet har modtaget en afgørelse fra Skat i 2014, og konkluderet at selskabets skattemæssige
indgangsværdier pr. 1. januar 2010 udgør kr. 0. Skat har lagt til grund, at de skattemæssige
indgangsværdier skal beregnes skønsmæssigt ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor
har Skat beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni 2011. Skat's afgørelse er i lighed med
andre sager i branchen påklaget til Landsskatteretten. Såfremt sagen i Landsskatteretten falder ud til
selskabets fordel, vil der opstå et forøget skattemæssigt afskrivningsgrundlag, hvorved fremtidige
skattebetalinger bliver reduceret.

Eventualforpligtelser

Der er ingen kendte eventualforpligtelser pr. 31. december 2013.
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Noter

2014 2013

14. Reguleringer

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver 1.327.216 1.224
Reguleringsmæssig over-/underdækning -3.736.873 1.632
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder -11.438 -102
Andre finansielle indtægter -136.448 -138
Skat af årets resultat 1.359.210 -238

-1.198.333 2.378

15. Ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavender 1.199.093 -498
Ændring i leverandørgæld og anden gæld 530.188 -543

1.729.281 -1.041
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