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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2018 for Ålbæk Vandværk. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regn 
skabsåret 1. januar - 31. december 2018. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Ålbæk, den 20. marts 2019 

J •-;;, I 
t__ f ç,_,, [O ,f? J1 '--c/'--- 
Lars Pontoppidan 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til ledelsen for Albæk Vandværk 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Ålbæk Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 
efterårsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regn 
skabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revisten og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er 
uafhængige af vandværket i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige 
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
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 
ledelsen anser 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 vandværkets evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag 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. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj 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. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af vandværkets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

• 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 oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er 
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. 
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at vandværket ikke længere kan fortsætte 
driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen 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. 

Hirtshals, den 20. marts 2019 

· ionsaktieselskab 

arsen 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne28666 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

NETTOOMSÆTNING . 

Vedligeholdelse mv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

DÆKNINGSBIDRAG . 

Personaleomkostninger................................................... 3 
Drifts- og administrationsomkostninger............................... 4 
Administrationsomkostninger . 
Af- og nedskrivninger..................................................... 5 

DRIFTSRESULTAT . 

Andre finansielle indtægter............................................. 6 
Andre finansielle omkostninger......................................... 7 

ÅRETS RESULTAT . 

2018 2017 
kr. kr. 

1.421.072 1.444.905 

-770.170 -844.043 

650.902 600.862 

-282.923 -270.784 
-200.953 -203.475 

250 1.000 
-138.286 -136.262 

28.990 -8.659 

29.098 10.120 
-58.088 -1.461 

o o 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 

Bygninger . 
Tekniske anlæg . 
Grund . 
Materielle anlægsaktiver............................................... 8 

ANLÆGSAKTIVER . 

Råvarer og hjælpematerialer . 
Varebeholdninger . 

Tilgodehavende, vand . 
Andre tilgodehavender................................................... 9 
Tilgodehavender. . 

Andre værdipapirer . 
Værdipapirer. . 

Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

EGENKAPITAL . 

Hensættelse til investering . 

HENSATTE FORPLIGTELSER . 

2018 2017 
kr. kr. 

15.81 O 19.072 
2.503.037 1.857.499 

120.000 120.000 
2.638.847 1.996.571 

2.638.847 1.996.571 

40.564 43.561 
40.564 43.561 

11.225 10.938 
127.385 490 
138.610 11.428 

490.738 520.494 
490.738 520.494 

585.904 1.376.666 

1.255.816 1.952.149 

3.894.663 3.948.720 

Overdækning . 
Langfristede gældsforpligtelser . 

Modtagne forudbetalinger . 
Leverandører af varer og tjenesteydelser . 
Anden gæld. . 
Periodeafgrænsningsposter . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

o o 
o 827.517 

o 827.517 

2.502.248 2.373.047 
2.502.248 2.373.047 

19.410 10.263 
277.658 375.083 

10 278.522 362.810 
816.825 o 

1.392.415 748.156 

3.894.663 3.121.203 

3.894.663 3.948.720 

11 

12 
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NOTER 

2018 
kr. 

Nettoomsætning 
Vandafledningsafgift, inkl. regulering . 
Salg af vand inkl. målerafgift . 
Tilslutningsafgifter . 
Målerdata . 
Overdækning . 

Vedligeholdelse mv. 
Omkostninger vedrørende tilslutning . 
Vedligeholdelse af ledningsnet og pumpemateriel. . 
Vedligeholdelse i øvrigt . 
Kemikalier og tilsætningsmidler . 
Vandprøver . 
Vandafledningsafgift . 
Afgift af ledningsført vand . 
Anvendt hensættelse . 

Personaleomkostninger 
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 
1 (2017: 1) 

Løn, vandværkspasser . 
Honorar, kasserer . 
Honorar, formand . 
Løn i øvrigt . 
Regulering, feriepengeforpligtelse . 
Øvrige personaleomkostninger . 
Løn og gager . 

ATP . 
Pensioner . 

229.362 
1.272.954 

16.050 
31.907 

-129.201 

1.421.072 

3.475 
409.248 
26.297 
78.300 
49.190 

187.596 
16.064 

o 

770.170 

2017 Note 
kr. 

1 
228.390 

1.260.313 
15.990 
31.650 
-91.438 

1.444.905 

2 
15.511 

610.189 
24.778 
65.856 
30.165 

188.732 
56.151 

·147.339 

844.043 

3 

185.473 172.012 
52.932 52.416 
31.775 31.276 
5.908 4.980 
1.100 5.900 
1.186 1.208 

278.374 267.792 

4.549 2.992 
4.549 2.992 

282.923 270.784 
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NOTER 

2018 
kr. 

Drifts- og administrationsomkostninger 
Køb af vand. . 
El og kraft . 
Telefon, porto og gebyrer . 
Edb-omkostninger . 
Kontingent. . 
Repræsentation og møder inkl. generalforsamling . 
Assurance . 
Regnskabsassistance, afsat indeværende år. . 
Annoncer . 
Tab på debitorer . 
Kursusudgifter . 
Arealleje . 
Kørselsgodtgørelse . 

Af- og nedskrivninger 
Bygning . 
Tekniske anlæg . 
Mindre nyanskaffelser . 
Anvendt hensættelse . 

Andre finansielle indtægter 
Pengeinstitutter . 
Aktieudbytte . 
Debitorer . 

Andre finansielle omkostninger 
Kreditorer . 
Øvrige renteomkostninger . 
Realiseret/urealiseret tab værdipapirer, der er 
omsætningsaktiver . 

Materielle anlægsaktiver 

Kostpris 1. januar 2018 . 
Tilgang . 
Kostpris 31. december 2018 . 

Af- og nedskrivninger 1. januar 2018 . 
Årets afskrivninger . 
Af- og nedskrivninger 31. december 2018 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 .. 

2.540 
36.728 
54.253 
30.933 
7.923 

20. 912 
7.149 

12.000 
547 

1.142 
6.300 

14.300 
6.226 

200.953 

3.262 
144.172 

1.544 
-10.692 

138.286 

78 
29.020 

o 

29.098 

874 
1 

57.213 

58.088 

Bygninger Tekniske anlæg 

665.243 7.575.918 
o 789.710 

665.243 8.365.628 

646.171 5.718.419 
3.262 144.172 

649.433 5.862.591 

15.810 2.503.037 

2017 Note 
kr. 

4 
3.917 

64.168 
45. 957 
31.123 
7.650 

17.891 
7.057 

12.000 
486 

1.406 
750 

8.137 
2.933 

203.475 

5 
3.262 

132.397 
1.120 
-517 

136.262 

6 
438 

9.650 
32 

10.120 

7 
o 
4 

1.457 

1.461 

8 
Grund 

120.000 
o 

120.000 

120.000 
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NOTER 

Note 

Andre tilgodehavender 
Moms og afgifter . 
Andre tilgodehavender . 

Anden gæld 
A-skat og AM-bidrag . 
Skyldig vandafgift . 
Feriepengeforpligtelse . 
Moms . 

Eventualposter mv. 
Ingen. 

2018 2017 
kr. kr. 

9 
127.385 o 

o 490 

127.385 490 

2018 2017 
kr. kr. 

10 
11.160 10.515 

239.162 261.531 
28.200 27.100 

o 63.664 

278.522 362.810 

11 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Ingen. 

12 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Ålbæk Vandværk for 2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabs 
lovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet 
sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 
Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- og 
underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket årets omkostninger. En 
eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel 
underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt"). 

Vedligeholdelse mv. 
Vedligeholdelse mv. omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder 
indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på 
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. 

Personaleom kost ni nger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost 
ninger til social sikring mv. til vandværkets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket mod 
tagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, finansielle om 
kostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende 
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og 
forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. 

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

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

Bygninger . 
Nyanlæg, ledningsnet og vandstik . 
Erstatningsboringer og målerudskiftninger . 
Edb-udstyr . 

Brugstid Restværdi 

15-20 år 0% 
25 år 0% 
5 år 0% 
3 år 0% 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Fortjeneste eller tab ved salg 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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver 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 gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er 
lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres 
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen 
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er 
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af 
h j emtagelsesomkostni nger. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre 
værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. 

Overdækning 
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile i 
sig selv'-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- og underdækning(se også afsnittet 
"nettoomsætning"). 

Andre hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende 
arbejder, omstruktureringer mv. samt udskudt skat. 

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperioden på 1-5 
år. De hensatte forpligtelser måles og indregnes på baggrund af erfaringerne med garantiarbejder. 

Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende 
arbejde for fremmed regning, hensættes det samlede tab, der må påregnes på entreprisen. 
Hensættelsen indregnes som omkostning under produktionsomkostninger. 

Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

Periodeafgrænsningsposter, passiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende 
indtægter i de efterfølgende år. 


