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Rebild  Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

Ledelsespåtegninq

Bestyrelse  og direktion  har  dags  dato  behandlet  og qodkendt  årsrapporten  for  Rebild  Vand  & Spildevand

A/S  for  regnskabsåret  1.  januar  - 31.  december  2018.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Det er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af selskabets  aktiver,  passiver  og

finansielle  stilling  pr.  31.  december  2018  samt  af resultatet  af selskabets  aktiviteter  for  regnskabsåret

1.  januar  - 31.  december  2018.

Det  er  endvidere  vores  opfattelse,  at ledelsesberetninqen  indeholder  en retvisende  redeqørelse  for  de

forhold,  beretninqen  omhandler.

Årsrapporten  indstilles  til generalforsamIingens  godkendelse.

SkBrping,  den 23.  april  2019

Direktion:

%ÅA
" nn%ensen " '

Bestyrelse:

Leif  Peter  Granlund  Hansen  Brorson  Såg)an

formand

-"  ,
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vM  l

Lars  Helbæk  Hørsman  Hans  Peter  Nissen-Petersen Jesper  Frisgaard  Pedersen
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Rebild  Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

Den  uafhængige  revisors  revisionspåteqninq

Til kapitalejerne  i Rebild  Vand  & Spildevand  A/S

Konklusion

Vi har  revideret  årsregnskabet  for  Rebild  Vand  & Spildevand  A/S  for  regnskabsåret  1.  januar  - 31.

december  2018,  der  omfatter  resultatopgørelse,  balance,  egenkapitalopgøreIse  og noter,  herunder  an-

vendt  reqnskabspraksis.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsreqnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af selskabets aktiver,  passiver  OCI

finansielle  stilling  pr.  31.  december  2018  samt  af resultatet  af selskabets  aktiviteter  for  regnskabsåret
1.  januar  - 31.  december  2018  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Grundlaq  for  konklusion

Vi har  udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om revision  oq de yderli-
qere  krav,  der  er gældende  i Danmark.  Vores  ansvar  ifølqe  disse  standarder  og krav  er nærmere  beskre-

vet  i revisionspåtegninqens  afsnit  "Revisors  ansvar  for  revisionen  af årsregnskabet".  Det er vores  opfat-
telse,  at det  opnåede  revisionsbevis  er  tilstrækkeligt  og egnet  som  grundlag  for  vores  konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhangige  af selskabet  i overensstemmelse  med  internationale  etiske  regler  for  revisorer

(lESBA's  etiske  regler)  oq de yderliqere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  ligesom  vi har  opfyldt  vores

øvrige  etiske  forpligtelser  i henhold  til disse  regler  og krav.

Fremhævelse  af forhold  i reqnskabet

Vi henleder  opmarksomheden  på note  2 om særlige  poster.  Noten  beskriver  de andringer,  der  i2018

er sket  til regnskabsmæssige  skøn  for  opgørelse  af udskudt  skat  vedrørende  anlægsaktiver  og den deraf

afledte  opkrævninqsret,  som  følge  af dommen  i Højesteret  af 8. november  2018  vedrørende  vandsel-

skabers  skattemæssige  forhold.

Vores  konklusion  er ikke  modificeret  vedrørende  dette  forhold.

Ledelsens  ansvar for årsre:lnskabet

Ledelsen  har  ansvaret  for  udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der  giver  et retvisende  billede  i overens-

stemmelse  med  årsregnskabsloven.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for  den interne  kontrol,  som  ledel-

sen anser  for  nødvendig  for  at udarbejde  et årsregnskab  uden  væsentlig  fejlinformation,  uanset om
denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for  at vurdere  selskabets  evne  til at Tortsatte
driften;  at oplyse  om forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er relevant;  samt at udarbejde  års-
regnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet  om fortsat  drift,  medmindre  ledelsen  enten har  til hen-

sigt  at likvidere  selskabet,  indstille  driften  eller  ikke  har  andet  realistisk  alternativ  end  at qøre  dette.

Revisors  ansvar  for  revisionen  af årsreqnskabet

Vores  mål  er at opnå  høj grad  af sikkerhed  for,  om årsregnskabet  som helhed  er uden  væsentlig  fejlin-

formation,  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 revi-
sion,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om revision  og de yderliqere  krav,
der  er gældende  i Danmark,  altid  vil afdække  væsentlig  fejinformation,  når  sådan  findes.  Fejlinformatio-
ner  kan opstå  som følge  af besvigelser  eller  fejl  og kan betragtes  som væsentlR)e,  hvis  det med  rimelig-

hed kan forventes,  at de enkeltvis  eller  samlet  har  indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regn-

skabsbruqerne  traffer  på grundlag  af årsreqnskabet.

Som led i en revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om revision  og de
yderliqere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  foretager  vi faglR)e  vurderinger  og opretholder  professio-

nel skepsis  under  revisionen.  Herudover:
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Rebild  Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

Den  uafhængige  revisors  revisionspåteqning

k  Identificerer  oq vurderer  vi risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset  om denne

skyldes  besvigelser  eller  fejl,  udtormer  OCI udTører  revisionshandlinger  som reaktion på disse risici
samt  opnår  revisionsbevis,  der  er tilstrækkeliqt  og egnet  til  at danne  grundlag  for  vores  konklusion.

Risikoen  for  ikke  at opdaqe  vasentlig  fejinformation  forårsaget  af besvigelser  er højere  end ved

væsentliq  fejinformation  forårsaget  aT Tejl, idet  besvigelser  kan omfatte  sammensværgelser,  doku-

mentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildledning  eller  tilsidesættelse  af intern  kontrol.

k  Opnår  vi forståelse  af den interne  kontrol  med  relevans  for  revisionen  for  at kunne  udforme  revisi-

onshandlinger,  der  er  passende  efter  omstandiqhederne,  men  ikke  Tor at kunne  udtrykke  en kon-

klusion  om effektiviteten  af selskabets  interne  kontrol.

r  Taqer  vi stilling  til,  om den regnskabspraksis,  som  er anvendt  af ledelsen,  er passende,  samt  om de

regnskabsmæssige  skøn  OCI tilknyttede  oplysniru;ler,  som  ledelsen  har  udarbejdet,  er rimeliqe.

'?  Konkluderer  vi, om ledelsens  udarbejdelse  af årsregnskabet  på qrundlaq  aT regnskabsprincippet  om

fortsat  drift  er passende,  samt  om der  på grundlag  af det  opnåede  revisionsbevis  er væsentlig  usik-

kerhed  forbundet  med  begivenheder  eller  forhold,  der  kan skabe  betydelR)  tvivl  om selskabets  evne

til at fortsatte  driften.  Hvis  vi konkluderer,  at der  er en væsentlR)  usikkerhed,  skal  vii  vores  revisi-

onspåtegning  gøre  opmærksom  på oplysninger  herom  i årsregnskabet  eller,  hvis  sådanne oplysnin-

ger  ikke  er tilstrækkelige,  modificere  vores  konklusion.  Vores  konklusion  er baseret  på det revisi-

onsbevis,  der  er  opnået  frem  til  datoen  for  vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  eller

forhold  kan dog medføre,  at selskabet  ikke  lænqere  kan fortsætte  driften.

k  Tager  vi stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og indhold  af årsregnskabet,  herunder  note-
oplysningerne,  samt  om årsregnskabet  afspejler  de underligqende  transaktioner  og begivenheder

på en sådan  måde,  at der  gives  et retvisende  billede  heraf.

Vi kommunikerer  med  den  øverste  ledelse  om bl.a.  det  planlagte  omfang  oq den  tidsmæssige  placering

af revisionen  samt  betydeliqe  revisionsmæssige  observationer,  herunder  eventuelle  betydelR)e  manqler

i intern  kontrol,  som  vi identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om ledeIsesberetnin:)en

Ledelsen  er ansvarlig  for  IedeIsesberetningen.

Vores  konklusion  om årsreqnskabet  omfatter  ikke  IedeIsesberetningen,  oq vi udtrykker  ingen  form  for

konklusion  med  sikkerhed  om ledeIsesberetningen.

I tilknytning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at læse  ledelsesberetningen  og i den

forbindelse  overveje,  om ledelsesberetningen  er væsentlR)t  inkonsistent  med  årsregnskabet  eller  vores

viden  opnået  ved revisionen  eller  på anden  måde  synes  at indeholde  vasentlig  fejinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplysninger  i hen-

hold  til årsreqnskabsloven.

Baseret  på det  udf(ærte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overensstemmelse

med  årsregnskabet  og er udarbejdet  i overensstemmelse  med  årsreqnskabslovens  krav.  Vi har  ikke  fun-

det  væsentlit;)  fejlinformation  i Iedelsesberetningen.

Aarhus,  den  23.  april  2019

ERNST & YOUNG

Godkendt  Revisionspartnerselskab
CVR-nr.  30 70 02 28

Ulrik  Vangsø  Ørts

statsaut.  revisor

mne42774
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Ledelsesberetning

OpJysninqer  om  selskabet

Navn

Adresse,  postnr.,  by

CVR-nr.

Stiftet

Hjemstedskommune

Regnskabsår

Hjemmeside

E-mail

Telefon

Bestyrelse

Direktion

Revision

Rebild  Vand  & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

Rebild  Vand  & Spildevand  A/S

Sverriggårdsvej  3, 9520  Skørping

33  03  80  97

9. juni  2010

Rebild

1.  januar  - 31.  december

www.rebiIdforsyninq.dk

forsyning@rebiIdforsyniru:).dk

41787470

Leif  Peter  Granlund  Hansen,  formand

Jeanette  Brorson  Sagan

Ole  Frederiksen

Lars  Helbæk  Hørsman

Hans  Peter  Nissen-Petersen

Jesper  Frisgaard  Pedersen

Tommy  Munk  Degn

Johnny  Kristensen

Ernst  & Young  Godkendt  RevisionspartnerseIskab

Værkmestergade  25,  Postboks  330,  8100  Aarhus  C
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Fiebild Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

Ledelsesberetnim;)

Hoved-  oq nø:)letal

t.kr.

Hovedtal

2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat  afprimaer  drift
Resultat  af finansielle  poster
Årets  resultat

-31.744
-60.130
-65.264

1.170
16.502

118.820
94.199
85.686

-619
8.535

40.571
14.600

4.611
-302

4.104

36.838
11.505

2.511
-421

2.785

45.677
20.843
10.723

188
9.375

:H:a;;;H;, ::å:::: %%::H%: ::%:;:% %EX:::: :%::%::
Vandafledninqsafqift  - Spildevand

(kr./m3  ekskl. moms)
Vandafgift  ekskl.  aFgifter  (kr./m3

ekskl. moms)
Debiteret  mængde  - Spildevand

Debiteret  mæru;lde - Vand

1. 199.508
2. 936

1. 136.532
2. 883

1. 147.166
2. 788

1. 105.773
2. 939

1.084.302
3.312

NØ;)letal
Overskudsgrad
Bruttomargin
Soliditetsgrad
Egenkapitalforrentni

205,6  %
189,4  %

90,2  %
2,9  %

72,1  %
79,3  %
79,6  o/o

1,6%

11,4%
36,0  %
89,4  oA

0,8  %

6,8  %
31,2  %
90,3  %

0,5 %

23,5  %
45,6  %
91,3  %

1,7  %

GesnknæefmtIsgneidteIigtantaIfuIdtidsbe- 15  14  16  16  16

De i hoved-  og nøgletalsoversigten  anførte  nøgletal  er beregnet  således:

Driftsresultat  (EBIT)  x 100

OVerSkudsgrad Nettoomsaetninq

Bruttoresultat  x 100

Bru'omarg'n Nettoomsætninq

SOl,ld,ltetsQrad  EgenkapitaIultimox100
Passiver  i alt,  ultimo

Årets  resultat  efter  skat  x 100

Egenkap"a'fo"en'n'nq (;ennemsnitligegenkapital

Hoved-  oq nøgletal  for  2017  og 2018  er påvirket  af de særlige  poster,  som  fremqår  af note  2 i årsregn-

skabet.
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Rebild Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

Ledelsesberetning

Virksomhedens  væsentliqste  aktiviteter

Rebild  Vand  & Spildevand  A/S'  hovedaktiviteter  er vandforsyning  fra  Sejlstrup  Vandværk  samt  transport
og behandling  af spildevand.

Selskabets  virksomhed  er reguleret  i henhold  til vandforsyningsloven  OCI IOV om betalingsregler  for  spil-
devand  ud fra  et hvile-i-sig-seIv-princip,  hvor  indtagterne  fra hvert  af de to Torsyningsområder  skal fi-
nansiere  de respektive  produktions-,  distributions-  oq administrationsomkostninger,  finansielle  poster
oq investerinqer.

Selskabets  indtæ:)ter  er baseret  på kundernes  betaling  af vand-  oq vandafIedningsafgifter,  tilslutnings-
bidrag  or) vejafvandingsbidrag.

Usaedvanlige  forhold,  som har  påvirket  årsregnskabet

Højesteret  har  i domme  af den 8. november  2018  i to pilotsager  afgjort,  at de myndighedsfastsatte
standardpriser  kan anvendes  som de skattemæssige  indgangsværdier  på vandselskabers  anlægsaktiver.
Hermed  blev  Skattestyrelsens  (tidligere  SKAT)  hidtidige  praksis,  hvor  Skattestyrelsen  har fastsat  vand-
selskabers  skattemæssige  indgangsværdier  på anlægsaktiver  ud fra  en tillempet  DCF-model,
underkendt.

Afgørelserne  i Højesteret  er det endelige  punktum  i et langstrakt  forløb,  hvor  Rebild  Vand  og Spildevand

A/S og branchen  har  ført  sager  mod Skattestyrelsen  i Landsskatteretten,  Landsretten  og Højesteret.

På baggrund  af de klare  og entydige  domme  i Højesteret  mangler  nu alene  realitetsbehandling  af selska-
bets  skattemæssige  indgangsværdier  og historiske  selvangivelser.  Rebild  Vand  og Spildevand  A/S har

kunnet  opgøre  selskabets  skattemæssiqe  konsekvenser  efter  afgørelserne  i Højesteret  uden betydelig
usikkerhed,  selvom  selskabets  historiske  selvangivelser  endnu  ikke er realitetsbehandlet  aT
Skattestyrelsen.

I årsreqnskabet  for  2018  er skatten  således  opgjort  med udgangspunkt  i de myndighedsfastsatte

standardpriser  som skattemæssiqe  indqangsværdier  på selskabets  anlægsaktiver.

Da der  er stor  forskel  på de myndighedsfastsatte  standardpriser  og værdierne  iht. Skattestyrelsens
tillempede  DCF-model,  er de skattemæssige  indgangsværdier  øqet  betydeligt.  Det har  medført,  at

udskudt  skat  er reduceret,  oq at en eventuel  tidligere  betalt  selskabsskat  vil blive  tilbagebetalt.

På bagqrund  heraf  er den udskudte  skat  oq den tilsvarende  opkravningsret,  der blev  indregnet  i års-

regnskabet  for  2017,  tilbagefBrt.  Posterne  blev  indreqnet  i årsregnskabet  for  2017  på baggrund  af
bedste  viden  på dette  tidspunkt,  baseret  på at Skattestyrelsen  havde  fået  medhold  i både
Landsskatteretten  og Landsretten.

Tilbageførsel  af udskudt  skat  og den tilsvarende  opkrævninqsret  er ændrede  regnskabsmæssige  skøn,
hvorfor  tilbageførslerne  er sket  ved indreqning  i resultatopgørelsen.  Som følge  heraf  er opkrævnings-
retten  på 75.891  t.kr.  tilbageført  i "nettoomsatning",  mens  udskudt  skat  på 75.891  t.kr.  er tilbageført  i
"skat  af årets  resultat".

Derudover  er der indregnet  et tilgodehavende  på 6.482  t.kr.,  som er tidJigere  betalt  selskabsskat  inkl.
renter,  som vil blive  tilbagebetalt.

Rebild  Vand  OCI Spildevand  A/S er med afgørelserne  i Højesteret  fortsat skattepligtig,  men har en bety-
deligt  forbedret  skattebase  baseret  på de historiske  anlægsaktiver.  Sandsynligheden  for,  at Rebild  Vand

og Spildevand  A/S i fremtiden  vil realisere  et skattemæssR)t  overskud  og dermed  en skattebetalinq, er
reduceret  betydeligt,  doq under  forudsætning  af at Rebild  Vand  og Spildevand  A/S fortsat  er underlagt

hviIe-i-sig-selv-princippet,  hvor  indtægter  og udqiTter  skal balancere.
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Årsrapport  2018

Ledelsesberetning

Udvikliru;)  i aktiviteter  oq økonomiske  forhold

Virksomhedens  omsatning  i2018  udgør  -31.744  t.kr.  mod  118.820  t.kr.  sidste  år. Resultatopgørelsen

for  2018  udviser  et overskud  på 16.502  t.kr.  mod  et overskud  på 8.535  t.kr.  sidste  år, oq

virksomhedens  balance  pr.  31.  december  2018  udviser  en egenkapital  på 570.935  t.kr.  Omsætning  oq

overskud  er påvirket  aF sarlige  poster,  jf. note  2 til  årsregnskabet.

Ledelsen  anser  årets  resultat  for  tilfredsstillende.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen

Rebild  Vand  & Spildevand  A/S  har  i2018  hævet  vandafIedningstaksten  til 26,20  kr. pr. m3 fra 25,44  kr.
pr. m3 i2017  samt  hævet  det  faste  bidrag  til 573  kr. pr. stik  fra  546  kr. pr. stik  i2017  (ekskl.  moms).  I

2018  er trinene  på betalinqsreglernes  trappemodel  reguleret  efter  udmeldte  retningsJinjer,  således  at
taksten  for  vandafledninq  falder  med  stiqende  forbrug.  Modellen  finder  anvendelse  på virksomheder.

Prisen  for  vand  fra  Sejlstrup  Vandvaerk  har  i2018  været  uændret  i forhold  til 2017.

Beqivenheder  efter  balancedaqen

Der  er ikke  efter  balancedagen  indtruffet  beqivenheder  af væsentlig  betydning  for  virksomhedens  finan-

sielle  stilling.

Forventet  udviklinq

Der  forventes  et mindre  overskud  i2019.
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Årsregnskab  1.  januar  - 31.  december

Resultatopgørelse

Note  t.kr.

Bruttoomsætning

Skattesagen

3  Nettoomsætning

1l  Produktions-  OCI distributionsomkostninger

Bruttoresultat

1l  Administrationsomkostninger

Resultat  af primær  drift

Andre  driftsindtægter

Andre  driftsomkostninger

Resultat  før  finansielle  poster

4  Finansielle  indtægter

5 Finansielle  omkostninger

Resultat  før  skat

6  Skat  af årets  resultat

6  Skattesagen

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponerinq

Overført  resultat

Rebild  Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

2018

44.147

-75.891

-31.744

-28.386

-60.130

-6.153

-66.283

2.215

-1.196

-65.264

2.109

-939

-64.094

4.705

75.891

16.502

2017

42.929

75.891

118.820

-24.621

94.199

-6.487

87.712

1.032

-3.058

85.686

390

-1.009

85.067

-641

-75.891

8.535

16.502

16.502

8.535

8.535



REBiLD<

Årsregnskab  1.  januar  - 31.  december

BaJance

Note  t.kr.

AKTIVER

Anlae:)saktiver

7  Immaterielle  anlæqsaktiver

Erhvervede  immaterielle  anlæqsaktiver

8 Materielle  anlaeqsaktiver

Grunde  oq bygninger

Produktionsanlæq  og maskiner

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og inventar

Materielle  anlae:)saktiver  under  udførelse

9 Finansielle  anlæ:lsaktiver
Tilgodehavende  hos Rebifd  Kommune

Lovbestemt  opkrævningsret

An(ægsaktiveri  alt

Omsaetninqsaktiver

Varebeholdnin:)er

Råvarer  og hjælpematerialer

Tilgodehavender

Tilgodehavender  fra  salg  oq tjenesteydelser

Kortfristet  del af tilgodehavende  hos Rebild  Kommune

Mellemværende  med  Rebild  Kommune

Tilgodehavende  selskabsskat

Andre  tilgodehavender

Periodeafqrænsninqsposter

Likvide  beholdniru;ler

Omsætninqsaktiver  i alt

AKTIVER  I ALT

Rebild  Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

2018 2017

800

800

10.602

590.667

1.062

6.735

609.066

o

609.866

1.168

1.168

10.604

574.902

618

7.093

593.217

2.747

75.891

78.638

673.023

60

60

3.302

2. 747

3. 917

6.786

2.838

885

20.475

2.434

22.969

632.835

60

60

1. 536

2. 661

2. 642

41

3. 474

o

10.354

12.768

23.182

696.205
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Årsregnskab  1.  januar  - 31.  december

Balance

Note  t.kr.

PASSIVER

E:lenkapital
Selskabskapital

OverfBrt  resultat

Egenkapitali  alt

Hensatte  forpligtelser

Udskudt  skat

Hensatte  forpliqtelser  i alt

Gældsforpligtelser

10  Lanqfristede  qældsforpligtelser

Gald  til  kreditinstitut

Gæld  til  Rebild  Kommune

Overdækning

Kortfristede  qaeldsforpliqte(ser

10  Kortfristet  del af lan:)fristede  gældsforpligtelser

Byqgekredit

Leverandører  af varer  OCI tjenesteydelser
Anden  qæld

Periodeafgrænsninqsposter

Gældsforpligtelser  i alt

PASSIVER  I ALT

Anvendt  reqnskabspraksis

Særlige  poster

Kontraktlige  forpligtelser  oq eventualposter  m.v.

Eventualaktiver

SikkerhedsstilIeIser

Rebild  Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

2018 2017

10.OOO

560.935

570.935

10.OOO

544.433

554.433

75.891

75.891

43.227

o

2.637

45.864

3.528

o

11.212

1.296

o

16.036

61.900

632.835

33.281

40

5.275

38.596

4.310

10.OOO

7.342

4.803

830

27.285

65.881

696.205

1l
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Rebild  Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

Årsreqnskab  1.  januar  - 31.  december

E:)enkapita(opqørelse

t.kr.

Egenkapital  1.  januar  2018

Overført  via resultatdisponering

Egenkapital  31.  december  2018

Selskabskapital  Overført  resultat

10.OOO

o

IO.OOO

544.433

16.502

560.935

I alt

554.433

16.502

570.935

12
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Rebild  Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

Årsregnskab  1.  januar  - 31.  december

Noter

1  Anvendt  reqnskabspraksis

Årsrapporten  for  Rebild  Vand  & Spildevand  A/S  for  2018  er  aflagt  i overensstemmelse  med  årsregn-
skabslovens  bestemmelser  for  klasse  B-virksomheder  med  tilvalg  af visse  bestemmelser  for  klasse  C.

Årsreqnskabet  er aflagt  efter  samme  regnskabspraksis  som  sidste  år.

Ændrinq  i regnskabsmæssige  skøn

Som  følge  af de beqivenheder,  som er beskrevet  i note  2 om særliqe  poster,  er  der  sket  ændringer  til

regnskabsmæssige  skøn  for  opgørelse  af udskudt  skat  vedrørende  anlæqsaktiver  samt  den deraf  afledte

opkravniru;lsret.

Opkrævningsretten  på 75.891  t.kr.  er tilbaqeført  i "nettoomsætning",  mens  udskudt  skat  på 75.891

t.kr.  er tilbaqeført  i "skat  af årets  resultat".

Resultatopqørelsen

Nettoomsætninq

Nettoomsætningen  omfattende  salg  oq distribution  af vand,  transport  og rensning  af spildevand,  fast

afgift,  tilslutningsbidrag,  vejbidrag  m.v.  indregnes  i resultatopgBrelsen  i takt  med  leveriru;).  Nettoomsæt-

ningen  indregnes  ekskl.  moms  oq afgifter  opkrævet  på vegne  af tredjepart.

Nettoomsætningen  korrigeres  med  en eventuel  over-  eller  underdakning  samt  requlering  af opkrav-

ningsretten  vedrørende  udskudt  skat.

Nettoomsætningen  korrigeres  ved årlig  indregning  af en historisk  overdækninq,  som  er  opgjort  af

Forsyningssekretariatet.  Indregningen  af den historiske  overdækning  er et udtryk  for  en prisregu-

leringsmekanisme  vedrørende  omsætning  før  1.  januar  2010,  og er  således  ikke  en likviditetsmæssig

realiseret  omsætning  inden  for  året.

Overstiger  de hos  forbrugerne  opkrævede  beløb  prisloftet  for  levering  af vand-  oq spildevandsbe-

handlinq,  indregnes  forskellen  i balancen  som en qældsforpligtelse.

Er de hos forbrugerne  opkrævede  beløb  lavere  end  prisloftet  for  levering  af vand-  og spildevandsbe-

handling,  indregnes  forskellen  som en underdækning,  hvis  forskellen  forventes  opkrævet.

Regulering  til tidligere  års indregnede  over/-underdækning  indregnes  i nettoomsætningen.

Den i forbindelse  med  udskillelsen  opgjorte  overdækning  er indregnet  som  en forplR)telse  og ned-

bringes  i takt  med  begrænsning  i prisloft  indtil  og med  2020.

Produktionsomkostninqer

Posten  indeholder  omkostninger  vedrørende  personaIeomkostninger,  afskrivninqer,  lokaleomkost-

ninger,  miljø,  forskning  og udvikling  m.v.

Distributionsomkostninqer

Distributionsomkostninger  omfatter  alle  omkostninger,  som  kan henføres  til  distribution  af vand  oq

spildevand.  Under  regnskabsposten  hører  endvidere  reparation  og vedligeholdelse  af ledninqsnet  og

målere,  personaIeomkostninger  oq afskrivning  på distributionsaktiver.  Omkostningerne  ved  aflæsning  af

forbrugsmålere  betragtes  som  en distributionsomkostning.
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REBILD Rebild  Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

Årsregnskab  1.  januar  - 31.  december

Noter

I  Anvendt  reqnskabspraksis  (fortsat)

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostniru:1er  indre:lnes  omkostninger,  der  er afholdt  i året til ledelse  og administration
af virksomheden,  herunder  omkostninger  til  administrativt  personale,  ledelsen,  kontorlokaler  oq kontor-

omkostninqer  samt  afskrivninger  på aktiver,  som  benyttes  i administrationen.

Andre  driftsindtæqter  OCI -omkostninqer

Andre  driftsindtæqter  og -omkostninqer  indeholder  regnskabsposter  af sekundær  karakter  i forhold  til

virksomhedens  hovedaktiviteter,  herunder  fortjeneste  eller  tab  ved  salq  af anlægsaktiver.

Afskrivninger

Af-  og nedskrivninger  omfatter  afskrivninqer  på immaterielle  oq materielle  anlægsaktiver.

AfskrivningsgrundIaget,  der  opgøres  som  kostprisen  med  fradrag  af eventuel  restværdi,  afskrives  line-

ært  over  den  forventede  brugstid,  baseret  på følgende  vurdering  af aktivernes  forventede  brugstider:

Erhvervede  immaterielle  anlægsaktiver 5 år

Bygninger

Produktionsanlag  og maskiner

Andre  anlag,  driftsmateriel  oq inventar

75  år

5-75  år

3-10  år

Anlæq  under  udførelse  ud:)øres  af anlag,  der  på balancedagen  endnu  ikke  er klar  til at taqes  i brug.

Anlæg  under  udførelse  afskrives  ikke.

Grunde  afskrives  ikke.

Finansielle  indtaegter  oq omkostninqer

Finansielle  indtægter  og omkostninger  indregnes  i resultatopgørelsen  med  de beløb,  der  vedrører  regn-

skabsåret.  Finansielle  poster  omfatter  renteindtægter  og -omkostninger.

Skat

Skat  af årets  resultat  omfatter  aktuel  skat  af årets  forventede  skatteplR)tiqe  indkomst  og årets  regule-

ring  af udskudt  skat.  Årets  skat  indregnes  i resultatopgørelsen  med  den  del,  der  kan henføres  til årets

resultat,  og i egenkapitalen  med  den del,  som  kan henføres  til  transaktioner  indregnet  i egenkapitalen.
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REBILD Fiebild Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

Årsreqnskab  1.  januar  - 31.  december

Noter

1  Anvendt  regnskabspraksis  (fortsat)

Balancen

Immaterielle  anlæ:)saktiver

Andre  immaterielle  anlægsaktiver  omfatter  udviklingsprojekter  og andre  erhvervede  immaterielle  ret-
tiqheder.

Andre  immaterielle  anlægsaktiver  måles  til kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  af- og nedskrivninger.

Materielle  anlægsaktiver

Grunde  er vardiansat  til vurderet  dagsværdi.

Vand-  oq spildevandsanlæg  udgøres  af indvindingsanlag,  rensnin:)sanlæg,  bassiner,  vand-  oq spilde-

vandsledninqer  m.v.

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

Værdiansættelsen  af bygninqer  og tekniske anlæq  i Rebild  Vand  & Spildevand  A/S  er baseret  på vand-
sektorloven,  jf. Iov nr.  469  af 12.  juni  2009.  Der  eksisterer  ikke  et effektivt  marked  for  virksomhedens

tekniske  anlæg.  Værdiansættelsen  er  derfor  som  udqangspunkt  sket  ved  anvendelse  af nedskrevne

standardværdier  i pris-  og levetidskataloget,  som  udtryk  for  en estimeret  dagsværdi  af de tekniske

anlæg.  Der  er under  hensyntagen  til årsreqnskabslovens  bestemmelser  gennemført  en impairment  test,

hvorved  værdiansættelsen  af aktiverne  revurderes  ud fra  den  samlede  værdi  af selskabet  baseret  på

dets  forventede  fremtidige  pengestrømme.

Værdiforringelse  af anlaegsaktiver

Den reqnskabsmæssige  værdi  af immaterielle  og materielle  aktiver  vurderes  årligt  for  indikationer  på

værdiforringelse.

Foreligqer  der  indikationer  på værdiforringelse,  foretages  nedskrivninqstest  af hvert  enkelt  aktiv  hen-

holdsvis  gruppe  af aktiver.  Der  foretages  nedskrivninq  til  genindvindingsværdien,  hvis  denne  er lavere

end  den regnskabsmæssige  værdi.

Som  genindvindingsværdi  anvendes  den højeste  værdi  af nettosalgspris  og kapitalværdi.  Kapitalværdien

opgøres  som nutidsværdien  af de forventede  nettopengestrømme  fra  anvendelsen  af aktivet  eller  aktiv-

gruppen  og forventede  nettopengestrømme  ved  salg  af aktivet  eller  aktiw)ruppen  efter  endt  brugstid.

Tidligere  indregnede  nedskrivninger  tilbageføres,  når  begrundelsen  for  nedskrivningen  ikke  længere
består.

Varebeholdninqer

Varebeholdninger  måles  til kostpris  efter  FIFO-metoden.  Er nettorealisationsværdien  lavere  end kostpri-

sen,  nedskrives  til denne  lavere  værdi.  NettoreaIisationsværdien  for  varebeholdninger  opgØres  som

saR)ssum med fradraq  af fardiggøreIsesomkostninger  og omkostnin:ler,  der  afholdes  for  at effektuere
salget,  oq fastsættes  under  hensyntagen  til omsættelighed,  ukurans  og udvikling  i forventet  saR)spris.

Tilqodehavender

Tilgodehavender  måles  til  amortiseret  kostpris.

Der  foretaqes  nedskrivning  til imødeqåelse  af tab,  hvor  der  vurderes  at være  indtruffet  en objektiv  indi-

kation  på, at et tilgodehavende  eller  en portefølje  af tilqodehavender  er  værdiforrinqet.  Hvis  der  forelig-

ger  en objektiv  indikation  på, at et individuelt  tilgodehavende  er vardiforringet,  foretages  nedskrivninq

på individuelt  niveau.
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Rebild  Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

Årsregnskab  1.  januar  - 31.  december

Noter

1  Anvendt  reqnskabspraksis  (fortsat)

Tilqodehavender,  hvor  der  ikke  foreligger  en objektiv  indikation  på værdiforringelse  på individuelt

niveau,  vurderes  på porteføljeniveau  for  objektiv  indikation  for  værdiforringelse.  Porteføljerne  baseres

primært  på debitorernes  hjemsted  og kreditvurdering  i overensstemmelse  med  virksomhedens  risikosty-

ringspolitik.  De objektive  indikatorer,  som  anvendes  for  porteføljer,  er fastsat  baseret  på historiske  tabs-

erfaringer.

Nedskrivninger  opqøres  som  forskellen  mellem  den regnskabsrnæssige  værdi  af tilgodehavender  og

nutidsværdien  af de forventede  pengestrømme,  herunder  realisationsværdi  af eventuelle  modtagne  sik-

kerhedsstillelser.  Som  diskonteringssats  anvendes  den  effektive  rente  for  det  enkelte  tiR)odehavende

eller  portefølje.

Periodeaf:)rænsninqsposter

Periodeafgrænsningsposter,  indregnet  under  aktiver,  omfatter  forudbetalte  omkostninger  vedrØrende

efterfølqende  reqnskabsår.

Selskabsskat

Aktuelle  skatteforpligtelser  og tilgodehavende  aktuel  skat  indregnes  i balancen  som  bereqnet  skat  af

årets  skattepligtige  indkomst,  reguleret  for  skat  af tidligere  års  skattepligtige  indkomster  samt  betalte

acontoskatter.

Udskudt  skat  måles  efter  den balanceorienterede  qældsmetode  af alle midlertidige  forskelle  mellem

reqnskabsmæssig  og skattemæssiq  værdi  af aktiver  oq forpligtelser.  I de tilfaelde,  hvor  opqørelse  af

skatteværdien  kan foretages  efter  forskellige  beskatningsregler,  måles  udskudt  skat  på qrundlag  af den

af ledelsen  planlaqte  anvendelse  af aktivet,  henholdsvis  afvikling  af forpligtelsen.

Udskudt  skat  måles  på qrundlag  af de skattereqler  oq skattesatser,  der  med  balancedaqens  lovgivning

vil være  galdende,  når  den udskudte  skat  forventes  udlBst  som  aktuel  skat.  Udskudte  skatteaktiver  ind-

regnes  med  den  værdi,  som  de forventes  at blive  udnyttet  med,  enten  ved udligning  i skat  af fremtidig

indtjeninq  eller  ved  modregning  i udskudte  skatteforpligtelser  inden  for  samme  jurisdiktion.  Ændring  i

udskudt  skat  som  følqe  af andringer  i skattesatser  indregnes  i resultatopgørelsen.

Gældsforpliqtelser

Finansielle  qaldsforpligtelser  indreqnes  ved  låneoptagelse  til  det  modtagne  provenu  efter  fradrag  af

afholdte  transaktionsomkostninger.  I efterfølgende  perioder  måles  de finansielle  forpligtelser  til  amorti-

seret  kostpris,  svarende  til den kapitaliserede  værdi  ved anvendelse  af den  effektive  rente,  så forskellen

mellem  provenuet  og den nominelle  værdi  indregnes  i resultatopgørelsen  over  låneperioden.

Øvrige  gældsforpligtelser  måles  til nettoreaIisationsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  indregnet  under  forpliqtelser,  omTatter  modtagne  betalinger,  som  vedrører

indtægter  i efterfølgende  regnskabsår.
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Rebild  Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

Årsreqnskab  1.  januar  - 31.  december

Noter

2 Særliqe  poster

HØjesteret  har  i domme  af den 8. november  2018  i to pilotsager  afgjort,  at de myndighedsfastsatte

standardpriser  kan anvendes  som  de skattemæssige  indgangsværdier  på vandselskabers  anlægsaktiver.

Hermed  blev  Skattestyrelsens  (tidligere  SKAT)  hidtidige  praksis,  hvor  Skattestyrelsen  har  fastsat  vand-

selskabers  skattemæssige  indgangsværdier  på anlagsaktiver  ud fra  en tillempet  DCF-model,  under-

kendt.

Afgørelserne  i Højesteret  er det  endelige  punktum  i et langstrakt  forløb,  hvor  Rebild  Vand  oq Spildevand

A/S  og branchen  har  fØrt  sager  mod  Skattestyrelsen  i Landsskatteretten,  Landsretten  oq HØjesteret.

På baggrund  af de klare  og entydige  domme  i HBjesteret  mangler  nu alene  realitetsbehandling  af selska-

bets  skattemæssige  indqangsvardier  og historiske  selvangivelser.  Rebild  Vand  oq Spildevand  A/S  har

kunnet  opgøre  selskabets  skattemassige  konsekvenser  efter  afgørelserne  i Højesteret  uden  betydelig

usikkerhed,  selvom  selskabets  historiske  selvangivelser  endnu  ikke  er realitetsbehandlet  af

Skattestyrelsen.

I årsregnskabet  for  2018  er skatten  således  opgjort  med  udganqspunkt  i de myndighedsfastsatte

standardpriser  som  skattemæssige  indgangsværdier  på selskabets  anlægsaktiver.

Da der  er stor  forskel  på de myndighedsfastsatte  standardpriser  og vardierne  iht.  Skattestyrelsens

tillempede  DCF-model,  er de skattemæssige  indqangsværdier  øget  betydelR)t.  Det har  medfØrt,  at ud-

skudt  skat  er reduceret,  og at en eventuel  tidligere  betalt  selskabsskat  vil blive  tilbagebetalt.

På baggrund  heraf  er den  udskudte  skat  og den  tilsvarende  opkrævningsret,  der  blev  indregnet  i års-

reqnskabet  for  2017,  tilbageført.  Posterne  blev  indregnet  i årsregnskabet  for  2017  på baqgrund  af

bedste  viden  på dette  tidspunkt,  baseret  på at Skattestyrelsen  havde  fået  medhold  i både

Landsskatteretten  og Landsretten.

Som  følqe  af ovenstående  indgår  følgende  særlige  poster  i resultatopgørelsen:

Tilbageførsel  af udskudt  skat  OCI den tilsvarende  opkravningsret  er ændrede  regnskabsmæssige  skøn,

hvorfor  tilbageførslerne  er sket  ved indregning  i resultatopgørelsen.  Opkrævningsretten  på 75.891  t.kr.

er tilbagefØrt  i "nettoomsætning",  mens  udskudt  skat  på 75.891  t.kr.  er tilbageført  i "skat  af årets
resultat".

Derudover  er der  indregnet  et tilgodehavende  på 6.482  t.kr.,  som  er tidligere  betalt  selskabsskat  inkl.

renter,  som  vil blive  tilbagebetalt.

t.kr. 2018 2017

Indtæ:lter
Opkraevningsret  vedrØrende  udskudt  skat

Tidliqere  betalt  selskabsskat  inkl.  renter

-75.891

6.482

75.891

o

-69.409 75.891

Omkostninqer

Opkrævningsret  vedrørende  udskudt  skat 75.891 -75.891

75.891 -75.891

Særlige  poster  ind:lår  på følgende  linjer  i årsreqnskabet
Nettoomsætningen

Finansielle  indtagter

Skat  af årets  resultat

-75.891

1  .777

80.596

75.891

-75.891

o

Resultat  af saerlige  poster,  netto 6.482 o
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REBILD
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Årsreqnskab  1.  januar  - 31.  december

Noter

t.kr.

3 Nettoomsaetning

Opkrævet  omsatning

Afvikling  af historisk  overdækning  før  1.  januar  2011

Regulering  af opkrævninqsret  vedrørende  udskudt  skat

4  Finansielle  indtægter

Renteindtægter  fra  tilknyttede  virksomheder

Andre  finansielle  indtægter

5 Finansielle  omkostnin:ler
Renteomkostninger  til  tilknyttede  virksomheder

Øvrige  finansielle  omkostninger,  tilknyttede  virksomheder

Renteomkostninger  til pengeinstitut

6  Skat  af årets  resultat

Beregnet  skat  af årets  skattepligtige  indkomst

Regulering  af skat  vedrøren,de  tidliqere  år

7  Immaterielle  anlaegsaktiver

t.kr.

Kostpris  1.  januar  2018

Tilgang  i årets  løb

Afgang  i årets  løb

Kostpris  31.  december  2018

Af-  oq nedskrivninger  1.  januar  2018

Årets  afskrivninger

Tilbageførsel  af af-  og nedskrivninger

Af-  oq nedskrivninger  31.  december  2018

Re:lnskabsmæssiq  værdi31.  december  2018

Rebild  Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

2018 2017

41.510

2.637

-75.891

40.292

2.637

75.891

-31.744 118.820

257

1.852

338

52

2.109 390

4

220

715

5

225

779

939 1.009

o

-80.596

641

75.891

-80.596 76.532

Erhvervede
immaterielle

anlægsaktiver

4.726

143

-2.693

2.176

3.558

511

-2.693

1.376

800
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Rebild  Vand  & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

Årsregnskab  1.  januar  - 31.  december

Noter

8 Materielle  anlæ:lsaktiver

t.kr.

Kostpris  1.  januar  2018

Tilgang  i årets  løb

Afgang  i årets  løb

Overførsel  fra  andre  poster

Kostpris  31.  december  2018

Af-  oq nedskrivninger

1.  januar  2018

Årets  afskrivninger

Tilbageførsel  af  af-  og

nedskrivninger

Af-  og nedskrivninqer

31.  december  2018

Regnskabsmæssig  værdi

3L  december  2018

Grunde  OCI
bygninqer

13.780

o

o

24

13.804

3.176

26

o

3.202

10.602

Produktions-

anlæg  OCI
maskiner

1.613.089

o

-1.852

32.229

1.643.466

1.038.187

15.311

-699

1.052.799

590.667

Andre  anlaeq,
driftsmateriel

oq inventar

2.530

5

-839

592

2.288

1.912

153

-839

1.226

1.062

Materielle
anlaeqsaktiver

under  udførelse

7.093

32.487

o

-32.845

6.735

o

o

6.735

I alt

1.636.492

32.492

-2.691

o

1.666.293

1.043.275

15.490

-1.538

1.057.227

609.066

9  Finansielle  anlæqsaktiver

t.kr.

Kostpris  1.  januar  2018

Overført  til  andre  poster

Re:)nskabsmæssig  værdi  31.  december  2018

Tilqodehavende

hos  Rebild

Kommune

2.747

-2.747

o

Lovbestemt

opkraevningsret

75.891

-75.891

o

I alt

78.638

-78.638

o

10  Langfristede  qældsforpligtelser

t.kr.

Gæld  til  kreditinstitut

Gæld  til  Rebild  Kommune

Overdakninq

Gæld  i alt

31/12  2018

44.078

40

5.274

49.392

Afdraq

næste  år

851

40

2.637

3.528

Laru;lfristet
andel

43.227

o

2.637

45.864

Resh;læld
efter  5 år

39.670.519

o

o

39.670.519

t.kr.

1l  PersonaIeomkostninqer

Gennemsnitligt  antal  fuIdtidsbeskaftigede

2018

15

2017

14
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Rebild  Vand & Spildevand  A/S

Årsrapport  2018

Årsregnskab  1.  januar  - 31.  december

Noter

12  Kontraktlige  forpliqtelser  Oo eventualposter  m.v.

Andre  eventuaIforpIigteIser

Der  er indgået  huslejekontrakt  med  forpligtelse  i opsigelsesperioden  på 18  t.kr.

Sambeskatnint;)

Selskabet  er  sambeskattet  med  modervirksomheden  Rebild  Forsyning  Holding  A/S  som administrations-

selskab  oq hæfter  solidarisk  med  øvrige  sambeskattede  selskaber  for  betaling  af selskabsskat.

13  Eventualaktiver

Selskabet  har  et ikke-indregnet  udskudt  skatteaktiv  på 202  mio.  kr.

14  SikkerhedsstiIIeIser

Virksomheden  har  ikke  stillet  pant  eller  anden  sikkerhed  i aktiver  pr.  31.  december  2018.
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