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Virksomhedsoplysninger
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Fjel)erup  Strands  Vandværk  AmbA

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen  har i dag behandlet  og godkendt  årsrapporten  for  2018.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  samt  vandværkets  vedtægter.

Det er vor  opfattetse,  at årsrapporten  giver  et retvisende  billede  af vandværkets  aktiver,  passiver,  finansielle

stilling  pr. 31. december  2018  samt  af resultatet  af vandværkets  aktiviteter  for  regnskabsåret  1. januar  2018  -

31. december  2018.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter  vor  opfattelse  en retvisende  redegØrelse  for  de forhold  beretningen  om-

handler.

Årsrapporten  indstilles  til generalforsamlingens  godkendelse.

Fjellerup  1. apri12019

Bestyrelsen:

Formand

Palle  Vinther

Susanne  Carøe  Sørensen

[M71s;et

Peter  Hansen
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Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til andelshaverne  i Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA  for regnskabsåret  1. januar  2018 - 31. de-

cember  2018, der omfatter  resultatopgørelse,  balance,  noter  og anvendt  regnskabspraksis.  Årsregnskabet  udar-

bejdes  efter  årsregnskabsloven  samt  vandvaerkets  vedtægter.

Det er vores opfattelse,  at årsregnskabet  giver et retvisende  billede  af vandværkets  aktiver,  passiver  og finan-

sielle  stilling  pr. 31. december  2018 samt af resultatet  af vandværks  aktiviteter  for regnskabsåret  1. januar  2018

- 31. december  2018 i overensstemmelse  med årsreBnskabsloven  samt vandvaerkets  vedtægter.

Grundlag  for  konklusion

Vi har udført  vores revision  i overensstemmelse  med internationale  standarder  om revision  og de yderligere  krav,

der er gældende  i Danmark.  Vores  ansvar  ifg)lge disse standarder  o@ krav er nærmere  beskrevet  i revisionspåteg-

ningens  afsnit  "Revisors  ansvar  for revisionen  af det interne  årsregnskab".  Vi er uafhængige  af vandværket

overensstemmelse  med internationale  etiske  regler  for  revisorer  (lESBA's Etiske regler)  og de yderligere  krav, der

er gældende  i Danmark,  tigesom  vi har opfyldt  vores Øvrige etiske  forpligtelser  i henhold  til disse regler  og krav.

Det er vores opfattelse,  at det opnåede  revisionsbevis  er ti(strækkeligt  og egnet  som grundlag  for  vores konklu-

sion.

Fremhævelse  af forhold  vedr@rende  revisionen

Fjel1erup Strand Vandværk  AmbA  har som sammenligningstal  i resuitatopgBrelsen  og noter  for regnskabsåret

2018 medtaget  det af bestyrelsen  godkendte  resultatbudget  for  2018 samt 2019. Vi skal fremhæve,  at resultat-

budgettet,  som det også fremgår  af årsregnskabet,  ikke har vaeret underlagt  revision

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret  for udarbejdelsen  af årsregnskabet,  der giver et retvisende  bi(lede i overensstemmelse

med årsregnskabsloven  samt  vandværkets  vedtægter.  Ledelsen har endvidere  ansvaret  for  den interne  kontrol,

som ledelsen  anser for nØdvendig  for at udarbejde  årsregnskabet  uden væsentlig  fejlinformation,  uanset om

denne  skyldes  besvigelser  elier  fejl.

Ved udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for at vurdere  vandværks  evne til at fortsætte  driften;

at oplyse  om forhold  vedrØrende  fortsat  drift,  hvor dette  er relevant;  samt  at udarbejde  årsregnskabet  på grund-

lag af regnskabsprincippet  om fortsat  drift,  medmindre  ledelsen  enten har til hensigt  at likvidere  vandværket,

indstille  driften  eller  ikke har andet  realistisk  alternativ  end at gØre dette.

,;aDansk
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Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Revisors  ansvar  for  revisionen  af årsregnskabet

Vores  rnå1 er at opnå  hBj grad  af sikkerhed  for,  om årsregnskabet  som helhed  er uden  væsentlig  fejlinformation,

uanset  om denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  og at afgive  en revisionspåtegning  med en konklusion.  Hg)j grad  af

sikkerhed  er et h(æjt niveau  af sikkerhed,  men er ikke  en garanti  for,  at en revision,  der udf(zres  i overensstem-

melse  med internationale  standarder  om revision  og de yderligere  krav, der er gældende  i Danmark,  altid  vil

afdække  væsentlig  fejlinformation,  når sådan findes. Fejlinformation  kan opstå som fØlge af besvi@elser  eller fejl

og kan betragtes  som væsentlige,  hvis det  med rimelighed  kan forventes,  at de enkeltvis  eller  samlet  har indfly-

delse  på de <»konomiske  beslutninger,  som regnskabsbrugerne  træffer  på grundlag  af  årsregnskabet.

Som led i en revision,  der  udfØres  i overensstemmelse  med internationale  standarder  om revision  og de yderli-

gere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  foretager  vi faglige  vurderinger  og opretholder  professionef  skepsis  under

revisionen.  Herudover:

ø Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation  i årsreBnskabet, uanset om denne skyldes

besvigelser eller fejl, udformer og udf<»rer revisionshandlin@er som reaktion på disse risici samt opnår revisi-

onsbevis, der er tilstrækkeligt  og eBnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage

væsentlig  fejlinformation  forårsaget af besvigelser  er hØjere  end ved væsentlig  fejinformation  forårsaget  af

fejl, idet besvi@elser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller

tilsidesættelse  afintern  kontrol.

* Opnår  vi forståelse  af den interne  kontro!  med relevans  for  revisionen  for  at kunne  udforme  revisionshandlin-

ger,  der  er passende  efter  omstændighederne,  men  'ikke for  at kunne  udtrykke  en konklusion  om effektiviteten

af  vandvækets  interne  kontrol.

ø Tager  vi stilling  til, om den regnskabspraksis,  som er anvendt  af ledelsen,  er passende,  samt  om de regnskabs-

mæssige  sk(æn og tilknyttede  oplysninger,  som ledelsen  har udarbejdet,  er rimelige.

ø Konkluderer  vi, om ledelsens  udarbejdelse  af  årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet  om fortsat  drift

er passende,  samt  om der på grundlag  af det  opnåede  revisionsbevis  er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med

begivenheder  eller  forhold,  der  kan skabe  betydelig  tvivl  om vandværkets  evne  til at fortsætte  driften.  Hvis vi

konkluderer,  at der  er en væsentlig  usikkerhed,  skal vi i vores  revisionspåtegning  gØre opmærksom  på oplys-

ninger  herom  i årsregnskabet  eller,  hvis sådanne  oplysninger  ikke er tilstrækkelige,  modificere  vores  konklu-

sion.  Vores  konk1usioner  er baseret  på det  revisionsbevis,  der  er opnået  frem  til datoen  for  vores  revisionspå-

tegning.  Fremtidige  begivenheder  eller  forhold  kan dog medføre,  at vandværket  ikke længere  kan fortsætte

driften.

* Tager vi stillin@ til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underli@gende transaktioner  og begivenheder på en sådan måde,

at der  gives  et retvisende  billede  heraf.

Vi kommunikerer  med  den Øverste  ledelse  om blandt  andet  det  planlagte  omfang  og den tidsmæssige  placering

af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder  eventuelle  betydelige  mangler  i intern

kontrol,  som vi identificerer  under  revisionen.
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Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Udtalelse  om ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for ledeIsesberetningen,  Vores  konklusion  om årsregnskabet  omfatter  ikke ledelsesberet-

ningen, og vi udtrykker in@en form for konklusion  med  sikkerhed  om Iedelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetninBen  og i den forbin-

delse  overveje,  om ledelsesberetningen  er væsentligt  inkonsistent  med årsregnskabet  eller  vores  viden  opnået

ved revisionen  eller  på anden  måde  synes  at indeholde  væsentlig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om ledelsesberetningen  aindeholder  krævede  oplysninger  i henhold  til

årsregnskabsloven  samt  vandværkets  vedtægter.

Baseret  på det  udfalrte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overensstemmelse  med  års-

regnskabet  og er udarbejdet  i overensstemmelse  med  årsregnskabslovens  krav.  Vi har ikke  fundet  vaesentlig  fejl-

information  i ledelsesberetningen.

Randers  S(3, 1. april  2019

Dansk  RevisØon  Randers

Godkendt  Revisionspartnerselskab,  CVR-nr.  31778530

Peter  Seeberg

Statsautoriseret  revisor,  Master  i (LL.M.)

mne35787
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Fje!lerup  Strands  Vandvaerk  AmbA

Folkevalgte  revisorers  påtegning

Som folkevalgte  revisor  for  Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA  har  vi revideret  årsregnskabet  for  1. januar  til 31.

december  2018.

Revisionen er udfg)rt i overensstemmelse med almindeliBe anerkendte revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt  i overensstemmelse  med lovgivningens  og vedtægternes  krav  til regnskabsaflæggelse,

og giver  efter  vores  opfattelse  et retvisende  billede  af aktiver  og passiver,  den  Økonomiske  stilling  samt  resul-

tat.

Fjellerup,  1. april  2019

< DRanevsiksion
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Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA

Ledelsesberetning

Virksomhedens  væsentligste  aktiviteter

Virksomhedens  væsentligste  aktiviteter  har  i lighed  med  tidligere  år været  at forsyne  medlemmer  i vandværkets

forsyningsområde  med  vand  jf. specifikke  bestemmelser  i vedtægterne.

Udviklingen  i aktiviteter  og Økonomiske  forhold

Vandværket  er underlagt  regler  for  regnskabsaflæggelsen  som medfØrer,  at årets  resultat  udgØr DKK 0 (hvile  i

sig selv princippet).  Det betyder,  at et over-  eller  underskud  skal udlignes  ved indregning  i årets  nettoomsæt-

ning.

'S,,oRanevsi"'sion 8



Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA

Note  Resultatopglrelse

2018

DKK

Urevideret

budget

2018 2017

1.OOO DKK 1.OOO DKK

Urevideret

budget

2019

I.OOO DKK

Perioden  1.  januar  - 31.  december

Nettoomsætning

Produktionsomkostninger

Bruttofortjeneste

Distributionsomkostninger

Administrationsomkostninger

Resultat  fØr  finansielle  poster

Finansielle  indtægter

Finansielle  omkostninger

Årets  resultat

1.151.377

-416.774

734.603

-344.231

-391,571

-1.198

2.721

-1.522

o

922

-290

952

-251

632

- 273

-359

o

o

o

o

701

-263

-434

4

o

-4

o

1.097

-359

738

-416

-322

o

o

'(opanevsi"sion g
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Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA

NOte  Balance

Aktiver  pr.  31.  december

5

6

7

8

9

Grunde  og bygninger

oistributionsanlæg

Produktionsanlæg

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og inventar

Materiel1e  anlægsaktiver  under  udfgirelse

Materielfe  anlægsaktiver

Anlægsaktiver  i alt

IO

Tilgodehavender  fra  salg  og tjenesteydelser

Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender

1l Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

<Dhanevsiksion 10

2018

DKK

2017

1.OOO DKK

393.986

1.580.812

45.969

27.926

35.708

2.084.401

401

1.792

49

125

o

2.366

2.084.401 2.366

15.309

475.354

490.664

29

167

196

3.993.785 4.097

4.484.449 4.293

6.568.850 6.659



Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA

Note  Balance

Passiver  pr.  31.  december

Overdækning til indreBning i kommende års priser

Langfristede  gældsforpligtelser

Overdækning  til  indregning  i kommende  års priser

LeverandBrer  af  varer  og tjenesteydelser

Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser

Gælds-  og  hensatte  forpligtelser  i alt

Passiver  i alt

EventuaIforpligtelser

Pantsætninger  og sikkerhedsstillelser

{"Ranevsi"sion 1l

2018

DKK

2017

1.OOO DKK

6.342.457

6.342.457

6.496

6.496

109.000

54.99I

62.402

226.393

109

30

23

163

6.568.850 6.659

6.568.850 6.659
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Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA

Noter

2018

Urevideret

budget

2018 2017

Urevideret

budget

2019

DKK 1.OOO DKK 1.OOO DKK 1.OOO DKK

Nettoomsætning

Fast afgift,  årlig (1.554 stk./1.535
stk.)

Gebyrer  (59  flyttere)

Forbrug  af vand (56.195 m3/bereg-
net  53.665  m3)

Andre  indtægter

AdministrationsvederIag  Aqua

Djurs

Ti1slutningsbidrag

Årets  underdækning  (2017:  over-

dækning)

Nettoomsætningialt

618.869

19.950

166.683

14.681

12.100

165.460

153.635

1.151.377

615

12

109

922

613

14

41

343

-236

952

620

19

170

14

12

200

2 Produktionsomkostninger

Forsikringer

EI, Fælledvej  23 og Kærvejen  2

Reparation  og  vedligeholdelse,  bo-

ringer

Reparation  og vedligeholdelse  byg-

nin@

Vedligeholdelse  af  anlæg

Reparation  og vedligeholdelse  in-

stallationer

Erstatning  beskyttelseszone

Vandanalyse

Arbejdstg)j

Driftsleder,  Iln

LBn, aflBser  for driftsleder

KØrselsgodtgØrelse  driftsleder

Kørse1sgodtgørelse  afløser

Pension

Bygninger,  afskrivninger

Produktionsanlæg  og maskiner,  af-

skrivninger

Produktionsomkostninger  i alt

14.614

21.764

80.844

21.587

25.244

o

906

24.084

1.164

98.495

26.093

9.259

5.763

8.404

7.382

71.170

416.774

o

66

290

o

72

2S1

40

15

1

25

o

125

15

15

o

10

7
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Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA

Noter

2018

DKK

Urevideret

budget

2018

1.OOO DKK

2017

1.OOO DKK

Llrevideret

budget

2019

1.OOO DKK

3 Distributionsomkostninger

Reparation  og vedligeholdelse  led-

ningsnet

Vandmåler, vedliBeholdelse

Småanskaffelser

Vandspild  (vandskat)

Distributionsanlæg,  afskrivning

Distributionsomkostninger  i alt

82.778

9.439

14.777

26.330

210.906

344.231

60

10

o

o

203

273

54

4

o

o

205

263

150

40

15

o

211

416

Administrationsomkostninger

Kontorartikler/tryksager
Nets

EDB-omkostninger og serviceudBif-

ter

Abonnement  Flonidan  (målere)

Repræsentation

Småanskaffelser

Telefon  og data

Kopiering  / kuvertering  / portoud-

læg

Revisorhonorar

Revisorhonorar,  sidste  år

Regnskabsassistance  inkl.  flytteop-

gg5re1ser

Microwa,  licens  m.v.

Honorar,  Helge  Hansen  (fratrædel-

sesgodtgg$relse)

Refusion af Iln, HelBe  Hansen
Honorar,  kasserer

Honorar,  formand

Honorar,  bestyrelse

Tilskud  Aktivitetshuset  Fjellerup

Advokatomkostninger

KØrselsgodtgØrelse  bestyrelse

KØrselsgodtgørelse,  kasserer

Kursus  og uddannelse

Kontingenter  og abonnementer

MØder

Konstateret  tab  på debitorer

Administrationsomkostninger  i alt

1.300

11.874

4.453

40.865

1.265

17.444

20.195

51.120

24.000

o

85.363

10.705

40.000

o

24.000

10.OOO

o

5.000

18.783

o

1. 716

2. 070

10.678

4.049

6.692

391.S71

o

o

2

15

14

50

25

o

40

o

24

IO

o

o

30

o

2

4

15

3

o

359

18

o

1

22

18

54

24

5

66

-34

24

10

o

5

78

1

2

4

10

3

o

434

4

25

o

322

'<%anevsiksion 13



Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA

Noter

Grunde  og bygninger

Kostpris  1.  januar

Tilgang  i årets  I@b

Kostpris  31. december

Af-  og nedskrivninger  1.  januar

Årets  af-  og nedskrivninger

Afskrivninger  31. december

Grunde  og  bygninger  i alt

Distributionsanlæg

Kostpris  1.  januar

Kostpris  31. december

Af-  og nedskrivninger  1.  januar

Årets  af-  og nedskrivninger

Afskrivninger  31. december

Distributionsanlæg  i alt

Produktionsanlæg  og  maskiner

Kostpris  1.  januar

Kostpris  31. december

Af-  og nedskrivninger  1.  januar

Årets  af-  og nedskrivninger

Afskrivninger  31. december

Produktionsanlæg  og maskiner  i alt

a2y%anev""iksion 14

2018

DKK

2017

1.OOO DKK

403.829

o

403.829

-2.461

-7.382

-9.843

393.986

330

74

404

o

-2

-2

401

7.576.837

7.576.837

-5.785,118

-210.C)06

-5.996.024

1.580.812

7.S77

7.S77

-5.574

-211

-5.785

1.792

63.840

63.840

-15.317

- 2.5S4

-17.871

45.969 49



Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA

Noter

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og inventar

Kostpris  1. januar

Ti!gang  i årets  Ilb

Afgang  i årets  lØb

Kostpris  31. december

Af-  og nedskrivninger  1. januar

Årets  af- og nedskrivninger

Afskrivninger  31. december

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og inventar  i alt

Materielle  anlægsaktiver  under  udførelse

Tilgang  i årets  Ilb

Kostpris  31. december

Materielle  anlægsaktiver  under  udfØrelse  i alt

Andre  tilgodehavender

Aqua  Djurs  m.fl.

Flonidan  (kreditnota  målere)

Tilgodehavende  moms

Andre  tilgodehavender  i alt

Likvide  beholdninger

Djurslands  Bank 110781-7

Djurslands  Bank 1506307

Sparekassen  Djurs)and  1204165

Arbejdernes  Landsbank  564089

RBnde  Sparekasse  381840

Likvide  beholdninger  i alt

""y%anevsi"sion 15

2018

DKK

2017

1.OOO DKK

2.215.147

135.133

-163.254

2.187.026

-2.090,484

-68.616

-2.159.100

27.926

2.203

12

o

2.215

-2.021

-70

-2.090

125

3S.708

35.708

35.708 o

29.779

163,254

282.321

475.354

42

o

125

167

1.053.406

837.659

700.000

700.000

702.721

3.993.785

1.159

838

700

700

700

4.097



Fjellerup  Strands  Vandværk  ArnbA

Noter

Overdækning  til  indregning  i kommende  års priser

Overdækning  til indregningi  kommende  års priser,  primo
Årets  underdækning  (2017:  overdækning)

Overdækning  ultimo

Overf@rt  til kortfristet  gæld  (jf. kommende  års budget)

Overdækning  til  indregning  i kommende  års priser  i alt

Anden  gæld

Skyldig  A-skat  mv.

Skyldig  ATP

Skyldige  feriepenge

Skyldig  lØn og gage

Skattekonto

Vandskat

Anden  gældialt

Eventualforpligtelser

Ingen.

Pantsætninger  og sikkerhedsstillelser

Ingen.

'<%anevsiksion 16

2018

DKK

2017

1.OOO DKK

6.605.091

-153.635

6.451.456

-109.000

6.342.457

6.369

236

6.605

-109

6.496

13.522

284

461

16.716

o

31.420

62.402

21

o

o

o

2

o

23



Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA

Anvendt  regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsre@nskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt
værkets  vedtægter.

Herudover  har  vandværket  valgt  at fl)ge  visse  bestemmelser  fra overliggende  regnskabsk)asser.

Årsregnskabet  er aflagt  efter  samme  regnskabspraksis  som sidste  år.

Generelt  om indregning  og måling

Aktiver  indregnes  i balancen,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil tilf!yde  vandværket,  Og
aktivets  værdi  kan måles  pålideligt.

Forpligtelser  indregnes  i balancen,  når det  er sandsynligt,  at fremtidige  Økonomiske  ressourcer  vil fragå vand-
værket,  og forpligtelsens  værdi  kan måles  pålide1igt.

Ved f<»rSte indregning  måleS aktiver  Og forpligtelser  til kOStpriS. EfterfØl&ende  måleS  aktiver  Og forpligtelSer  SOm
beskrevet  for  hver  enkelt  regnskabspost  nedenfor.

Visse  finansie!le  aktiver  og forpligtelser  måles  til amortiseret  kostpris,  hvorved  derindregnes  en konstant  effektiv

rente  over  lØbetiden.  Amortiseret  kostpris  opgØres  som oprindelig  kostpris  med  fradrag  af eventuelle  afdrag

samt  tillæg/fradrag  af den akkumulerede  amortisering  af forskellen  mellem  kostpris  og nominelt  befBb.

Ved indregning  og måling  tages  hensyn  til forudsigelige  tab  og risici,  der  fremkommer  inden  årsrapporten  aflæg-

ges, og som be-  eller  afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på balancedagen.

Indtægter  indregnes  i resultatopgøre(sen  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes  værdireguleringer  af
finansielle  aktiver  og forpligtelser,  der måles  til dagsværdi  eller  amortiseret  kostpris.  Endvidere  indregnes  om-

kostninger,  der  er afholdt  for  at opnå  årets  indtjening,  herunder  afskrivninger,  nedskrivninger  og hensatte  for-

pligtelser  samt  tilbageførs)er  som følge  af ændrede  regnskabsmæssige  skøn af beløb,  der  tidligere  har været
indregnet  i resuItatopgg5relsen.

Hvile-i-sig-selv  princip

Hvile-i-sig-selv  princippet  medfQrer,  at årets  nettoresultat  skal være  DKK O, hvorfor  der rent  teknisk  opstår  en

over-  eller  underdækning,  der  udlignes  ved en regulering  af årets  nettoomsætning.  Den akkumulerede  over-  eller

underdækning  er et mel1emværende  med  forbrugerne  ogindregnesi  balancen  under  gæld  eller  tilgodehavender.

<DRanevsiksion 17



Fjellerup  Strands  Vandværk  AmbA

Anvendt  regnskabspraksis

ResuftatopgØrelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen  indregnes  i resultatopgBrelsen,  såfremt  levering  og risikoovergang  til kBber  har  fundet  sted

inden  regnskabsårets  udgang.  Nettoomsætning  indregnes  excl. moms.  Posten  omfatter  primært  salg af vand,

og målerbidrag. Nettoomsætningen  omfatter  herudover årets over-underdæknin@  ud fra hvile-i-sig-selv prin-
cippet.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger  omfatter  omkostninger  til drift  af produktionsanlæg,  samt  afskrivninger  på produkti-

onsan1æg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger  omfatter  omkostninger  til drift og vedligeholdelse afledningsnet,  samt afskrivninBer
på distributionsanlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger  omfatter  omkostninger  til eksempelvis  salg, reklame,  administration,  lokater,  tab

på debitorer  samt  afskrivninger  på inventar  m.v.

FØnansielle  indtægter  og omkostninger

Finansielle  poster  omfatter  renteindtægter  og -omkostninger,  finansielle  omkostninger.

Bafancen

Materielle  anlægsaktiver

Materielle  anlaegsaktiver  måles  til kostpris  med fradrag  af akkumu1erede  afskrivninger.  Der foretages  lineære

afskrivninger  baseret  på en vurdering  af de enkelte  aktivers  forventede  brugstider  og restvaerdi.

AfskrivningsgrundIaget  er kostpris  med  fradrag  af forventet  restværdi  efter  afsluttet  brugstid.  Kostprisen  omfat-

ter  anskaffe!sesprisen  samt  omkostninger  direkte  tilknyttet  anskaffelsen  indtil  det  tidspunkt,  hvor  aktivet  er klar

til at blive taget i bruB.

Afskrivningsperioden  og restværdien  fastsaettes  på anskaffeIsestidspunktet  og revurderes  årlaigt. Overstiger  rest-

værdien  aktivets regnskabsmæssi@e  værdi,  ophØrer  afskrivning. Ved ændring  i afskrivningsperioden eiler rest-
værdien  indregnes  virkningen  for  afskrivninger  fremadrettet  som en ændring  i regnskabsmæssigt  skøn.

Der indgår  forventede  brugstider  og restværdier  som  fg)lger:

Bygninger  excl. grund

Distributionsanlæg

Produktionsanlæg  og maskiner

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og inventar

<%anevsiksion 18

Bru@stid

10  år

30 år

25 år

7 år

Restværdi

O%

O%

O%

O%
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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  indreg-

nesi  resultatopgØrelsen  under  andre  driftsindtægter  eller  andre  driftsomkostninger.

Nedskrivning  på anlægsaktiver

Den reBnskabsmæssige værdi af materiel1e anlægsaktiver vurderes årligt forindikationer  på værdiforringelse,  ud

over  det  som udtrykkes  ved afskrivning.

Foreligger  der indikationer  på værdiforringelse,  foretages  nedskrivningstest  af hvert  enkelt  aktiv  henholdsvis

gruppe  af aktiver.  Der foretages  nedskrivning  ti! genindvindingsværdien,  såfremt  denne  er lavere  end den regn-

skabsmæssige  værdi.

Som genindvindingsværdi  anvendes  den hØjeste  værdi  af nettosalgspris  og kapitalvaerdi.  Kapitalværdien  opgØres

som nutidsværdien  af de forventede  nettoindtægter  fra anvendelsen  af aktivet  eller  aktivgruppen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  i balancen  til amortiseret  kostpris,  der  sædvanligvis  svarer  til nominel  værdi.  Værdien

reduceres  med  nedskrivninger  til im@degåelse  af forventede  tab  efter  en vurdering  af de enkelte  tilgodehaven-

der.

Likvide  beholdninger

Omfatter  likvide  beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gaeld måles  til amortiseret  kostpris  svarende  til nominel  værdi.
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