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Vandforsyningen Østlolland A.m.b.A.

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14 for
Vandforsyningen Østlolland A.m.b.A..
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver, finansielle stilling og resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing F, den 9. februar 2015

Driftslederen

Torben Johansen

Bestyrelsen

Arne Svendsen

Troels Andersen

Torben Laursen

Formand

Søren Ravn-Nielsen

Flemming Madsen
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Vandforsyningen Østlolland A.m.b.A.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Vandforsyningen Østlolland A.m.b.A.

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret årsregnskabet for Vandforsyningen Østlolland A.m.b.A. for regnskabsåret
01.01.14 - 31.12.14, der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
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 årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 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 risikovurderingen 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 omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision 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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Vandforsyningen Østlolland A.m.b.A.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.14 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion skal vi henvise til note 1, hvori ledelsen redegør for
konsekvenserne af SKATs ligning af selskabets skattemæssige værdier pr. 1.1.2010.

ERKLÆRINGER I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING
Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold
I strid med momsloven er der i årets løb ikke indsendt og afregnet rettidig momsangivelser
til SKAT. Yderligere er der i strid med skattelovgivningen ikke beskattet og indberettet
løndele, for hvilket selskabets ledelse kan ifalde ansvar.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget
yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.

Nykøbing F, den 9. februar 2015
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Svend Sand
Statsaut. revisor
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Vandforsyningen Østlolland A.m.b.A.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af produktion og salg af vand.
Usikkerhed ved indregning og måling
SKAT har afsluttet ligningen af selskabets skattemæsssige anlægsværdier i forbindelse med
overgang til skattepligt pr. 1.1.2010. Disse værdier er i forhold til selskabets selvangivne
værdier (som er identiske med POLKA værdierne) blevet reduceret med DKK 79 mio.
Selskabet har klaget denne afgørelse til Landskatteretten og derfor ikke indregnet
konsekvenserne i balancen m.h.t udskudt skat.
Hvile-i-sig selv regnskab
t.DKK

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger, driftsomkostninger
Produktionsomkostnnger, afskrivninger
Bruttoresultat
Distributionsomkostninger, driftsomkostninger
Distributionsomkostninger, afskrivninger
Administrationsomkostninger, driftsomkostninger
Administrationsomkostninger, afskrivninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
Investeringer 2014, netto
Årets resultat ud fra "hvile-i-sig-selv" -princippet

"Hvile-i-sigselv"
2014

Årsregnskab
2014

3.666
-516
0
3.150
-219
0
-515
0
2.416
43
-256
2.203
0
2.203
-1.312
891

3.666
-498
-845
2.323
-201
-1.424
-497
-89
112
43
-256
-101
0
-101

Som det fremgår ovenfor er der afskrivninger på i alt t.DKK 2.356, mens der er investeringer
netto på t.DKK 1.312. Der er således investeret t.DKK 1.044 mindre i ledningsnettet end der er
regnskabsmæssige afskrivninger på anlægsaktiver.
Årets resultat ud fra "hvile-sig-selv"-princippet kan forklares med, at der er opkrævet t.DKK
3.666 ved forbrugerne, mens der har været omkostninger og investeringer for i alt t.DKK 2.775.
Der er derfor god sammenhæng mellem årets indtægter, omkostninger og investeringer.
På baggrund heraf vurderes resultatet som tilfredsstillende.
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Vandforsyningen Østlolland A.m.b.A.

Ledelsesberetning

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke
selskabets finansielle stilling væsentligt.
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Vandforsyningen Østlolland A.m.b.A.

Resultatopgørelse

2014
DKK

2013
DKK

Nettoomsætning

3.665.662

3.658.525

Produktionsomkostninger

-1.343.456

-1.488.892

Bruttofortjeneste

2.322.206

2.169.633

Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

-1.624.399
-585.463

-1.695.429
-567.003

Resultat af primær drift

112.344

-92.799

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger

43.047
-256.346

33.939
-288.365

Finansielle poster i alt

-213.299

-254.426

Resultat før skat

-100.955

-347.225

0

0

-100.955

-347.225

-100.955

-347.225

-100.955

-347.225

Note

2

3
4

5
6

Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
I alt
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Vandforsyningen Østlolland A.m.b.A.

Balance

AKTIVER
31.12.14
DKK

31.12.13
DKK

19.403.179
74.640.207
217.073

20.248.297
74.893.383
163.516

94.260.459

95.305.196

446.500

581.000

446.500

581.000

94.706.959

95.886.196

201.069

213.069

201.069

213.069

108.735
130.317

102.125
176.941

Tilgodehavender i alt

239.052

279.066

Likvide beholdninger

3.194.354

2.821.792

Omsætningsaktiver i alt

3.634.475

3.313.927

98.341.434

99.200.123

Note

Produktionsanlæg
Distributionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg
7

Materielle anlægsaktiver i alt
Andre tilgodehavender
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Råvarer og hjælpematerialer
Varebeholdninger i alt
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Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

Aktiver i alt

10

Vandforsyningen Østlolland A.m.b.A.

Balance

PASSIVER
Note

Reserve for opskrivninger
Overført resultat
9
10

Egenkapital i alt
Gæld til realkreditinstitutter
Langfristede gældsforpligtelser i alt

10
11

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt

12

31.12.14
DKK

31.12.13
DKK

70.863.159
21.863.604

70.863.159
21.964.559

92.726.763

92.827.718

4.734.279

5.939.833

4.734.279

5.939.833

755.206
38.000
87.186

312.794
32.000
87.778

880.392

432.572

5.614.671

6.372.405

98.341.434

99.200.123

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
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Vandforsyningen Østlolland A.m.b.A.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse A.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

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 og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER
Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter
indgår i andre tilgodehavender under aktiver henholdsvis i anden gæld under forpligtelser.
For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som
sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til
dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.
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Vandforsyningen Østlolland A.m.b.A.

Anvendt regnskabspraksis

Produktionsomkostninger
Heri indregnes omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der direkte eller indirekte afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Distributionsomkostninger
Heri indregnes omkostninger til personale og distributionsomkostninger m.v., herunder afskrivninger og gager.

Administrationsomkostninger
Heri indregnes omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v., herunder afskrivninger og gager.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Afskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over
aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider:
Brugstid,
år
Produktionsanlæg
Distributionsanlæg
Fællesfunktionsanlæg

5-100
5-75
5

Grunde afskrives ikke.
Nyanskaffelser af produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.600 pr. stk. indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
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Vandforsyningen Østlolland A.m.b.A.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af
fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.
Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser
indregnes løbende som finansiel omkostning henholdsvis finansiel indtægt.

Skatter
Skat af årets resultat indregnes ikke, da driften medfører et skattemæssigt underskud, som ikke
forventes udnyttet.

BALANCE
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til marerialer, komponenter,
underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
Aktiver pr. 1. januar 2010 er reguleret til den regulatoriske værdi i henhold til
vandsektorloven, da dette er det grundlag, hvormed afskrivningerne kan indregnes i
fremtidigt prisloft.
Efterfølgende anskaffelser er værdiansat til kostpris.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver
Andre tilgodehavender udgøres af tilgodehavende indskud fra andelshavere, der er indtrådt
ved fusion med andre vandværker. Tilgodehavendet opgøres til kostpris.
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Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af aktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning 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 aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet
eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris
på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er
nettorealisationsværdien af varebeholdningerne lavere end kostprisen, nedskrives til denne
lavere værdi. Vand på tanke og i ledninger indregnes ikke i lagerbeholdningerne.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Egenkapital
Vandforsyningen er underlagt "hvile-i-sig-selv"-pricippet, hvilket indebærer, at de bidrag
som opkræves for levering af vand m.v., set over en årrække, kun må modsvare de faktiske
omkostninger, som vandforsyningen har ved at producere og levere ydelsen. Der vil derfor
ikke blive beregnet og/eller foreslået udbytte.

Aktuelle og udskudte skatter
Skattemæssigt underskud aktiveres ikke, da det pt. ikke forventes at kunne udnyttes.
Det skattemæssige afskrivningsgrundlag er opgjort på baggrund af de regulatoriske værdier
pr. 1. januar 2010 med tillæg af tilkøbte aktiver og fradrag af solgte aktiver.
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Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden
på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
Kortfristede gældsforpligtelser måles ligeledes til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer
til gældens pålydende værdi.
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Noter

1. Regnskabsmæssig usikkerhed om indregning og måling
I årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.14 - 31.12.14 er følgende usikkerhed om indregning
og måling væsentlig at bemærke, idet det har haft betydelig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser:
SKAT har lignet selskabets selvangivne indgangsværdier for afskrivningsberettigede
anlægsaktiver pr. 1.1.2010 og har efter ligningen nedsat disse med DKK 76 mio. Denne
afgørelse er påklaget til Landsskatteretten.
SKAT har i en række afgørelser afvist branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte
standardpriser for anlægsaktiverne og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige
indgangsværdier skønsmæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor
har SKAT beskrevet i vejledning offentliggjort den 10. juni 2011. Det er derfor SKAT's
vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er lavere end de
regnskabsmæssige. De nævnte sager er alle påklaget til Landsskatteretten, og i juni 2014
afgjorde Landsskatteretten 4 pricippielle sager til SKATs fordel. Disse er efterfølgende
indbragt for domstolene.
Selskabet har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKATs værdiansættelsesprincipper, da ledelsen vurderer, at det er sandsynligt, at sagerne vil falde ud til
selskabets fordel.
SKAT har efter ligningen af selvangivelsen opkrævet selskabsskat uagtet, at SKATs afgørelse
er indbragt for Landskatteretten. Selskabet er ikke blevet pålignet aktuel selskabsskat for de
skatteår der er lignet, men SKAT forventes at opkræve selskabsskat for 2014 på baggrund af
de reducerede indgangsværdier. Denne forventede selskabsskat er ikke indeholdt i balancen
eller udgiftsført i resultatopgørelsen, da selskabet ikke har accepteret beregningsmetoden.

2014
DKK

2013
DKK

157.075
105.584
108.095
25.609
491
16.767
15.538
69.179
845.118

154.138
104.177
168.372
27.383
7.925
14.165
22.593
108.709
881.430

1.343.456

1.488.892

2. Produktionsomkostninger
Produktionens andel af løn
Kraftforbrug
Vedligeholdelse af produktionsanlæg
Mindre nyanskaffelser
Servicekontrakter
Anlæg haver
Kontrol og analyser
Diverse produktionsomkostninger
Afskrivninger produktionsanlæg
I alt
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Noter

2014
DKK

2013
DKK

Vedligeholdelse
Løn distribution
Autodrift distribution
Afskrivninger distributionsanlæg

25.210
157.075
18.714
1.423.400

50.823
153.932
20.369
1.470.305

I alt

1.624.399

1.695.429

Kontorartikler
It-omkostninger
Vedligeholdelse af inventar
Beredskabsudgifter
Telefon og telefax
Porto og gebyrer
Revisorhonorar
Rådgivning i forbindelse med vandsektorloven
Forsikringer
Faglitteratur og tidsskrifter
Kontingenter
Udgifter til generalforsamling
Gebyr til Forsyningssekretariatet
Lønninger administration mv.
Bestyrelsesomkostninger
Autodrift administration
Øvrige omkostninger
Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg
Afskrivninger og tab ved salg, bil

8.493
49.962
0
1.950
34.610
2.545
40.000
32.000
4.730
1.703
16.721
18.969
32.490
137.202
84.258
18.714
4.842
7.831
88.443

3.465
38.870
1.945
0
29.647
0
32.000
41.250
7.187
1.912
22.887
16.286
32.329
168.579
87.468
20.369
8.303
0
54.506

I alt

585.463

567.003

3. Distributionsomkostninger

4. Administrationsomkostninger
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2014
DKK

2013
DKK

Renter, pengeinstitutter
Renter, vedr. udlån Nagelsti og Rykkerup

28.939
14.108

24.035
9.904

I alt

43.047

33.939

Prioritetsrenter
Ikke-fradragsberettigede renter og procenttillæg

249.949
6.397

288.365
0

I alt

256.346

288.365

5. Andre finansielle indtægter

6. Andre finansielle omkostninger
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7. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK

Produktionsanlæg

Distributions- Fællesfunktionsanlæg
anlæg

Kostpris pr. 31.12.13
Tilgang i året
Afgang i året

19.913.961
0
0

24.614.946
1.170.224
0

272.528
271.343
-272.528

Kostpris pr. 31.12.14

19.913.961

25.785.170

271.343

Opskrivninger pr. 31.12.13

12.655.022

58.208.137

0

Opskrivninger pr. 31.12.14

12.655.022

58.208.137

0

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.13
Afskrivninger i året
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger
vedr. årets afgang

12.320.686
845.118

7.929.700
1.423.400

109.012
54.269

0

0

-109.011

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.14

13.165.804

9.353.100

54.270

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.14

19.403.179

74.640.207

217.073

Salgssum for afhændede aktiver
Regnskabsmæssig værdi

0
0

0
0

129.343
-163.517

Tab

0

0

-34.174

31.12.14
DKK

31.12.13
DKK

Moms

130.317

176.941

I alt

130.317

176.941

8. Andre tilgodehavender
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9. Egenkapital
Reserve for
opskrivninger

Overført
resultat

Saldo pr. 01.01.13
Forslag til resultatdisponering

70.863.159
0

22.311.784
-347.225

Saldo pr. 31.12.13

70.863.159

21.964.559

Saldo pr. 01.01.14
Forslag til resultatdisponering

70.863.159
0

21.964.559
-100.955

Saldo pr. 31.12.14

70.863.159

21.863.604

Beløb i DKK

Egenkapitalopgørelse 01.01.13 - 31.12.13

Egenkapitalopgørelse 01.01.14 - 31.12.14

Virksomheden er underlagt lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
(vandsektorloven). Ifølge loven skal selskabets økonomi hvile i sig selv, således at en
eventuel kapitaldannelse (overskud gennem effektivisering ) ikke kan udloddes til ejerne,
men forudsættes at forblive i sektoren. Som følge af restriktioner i vandsektorloven kan
ejerne således ikke frit råde over den regnskabsmæssige opgjorte egenkapital.

10. Gældsforpligtelser

Beløb i DKK

Afdrag
første år

Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31.12.14

Gæld i alt
31.12.13

Gæld til realkreditinstitutter

755.206

4.540.384

5.489.485

6.252.627
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31.12.14
DKK

31.12.13
DKK

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
ATP og andre sociale ydelser
Feriepengeforpligtelse til funktionærer

17.954
810
68.422

17.865
810
69.103

I alt

87.186

87.778

11. Anden gæld

12. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser og
forpligtelser vedrørende indgåede entrepriseaftaler.
Selskabet har en akkumuleret underdækning ultimo 2014 på ca. DKK 1,3 mio.
vandsektorlovens regler.

jfr.

.
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