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I/SABJERGVANDVf,RK
c/o kassererTorben Skaaning
Falkenborgvej40
3600 Frederikssund

Arsregnskabfor 2009

I/S Abjerg Vandvark

Den uafhangige revisors petegning
Til interessenterne i I/S Abierg Vandvark
Pttegning pe trsregnskabet
Vi har revideret Srsregnskabetfor I/S AOiergVandvark for regnskabs8ret1. januar 2009 - 31.
og balance.
december2009, omfattenderesultatopgorelse
Bestyrelsens a nsvar for Arsregnskabet
Bestyrelsenhar ansvaret for udarbejdelsenaf Srsregnskabetog for, at Srsregnskabeter retvisende.
Dette ansvar omfatter udformning, implementeringog opretholdelseaf interne kontroller, der er
relevantefor at udarbejdeog presentere et retvisendeSrsregnskabuden vesentlig fejlinformatiellerfejl; valg og anvendelseaf en hensigtsmassigregnon, uansetom denneskyldesbesvigelser
skabspraksissamt udgvelseaf regnskabsmassigeskon,som er rimeligeefter omstendighederne.
Revisors ansvar og den udfgrte revision
pB grundlagaf vor revision.
Voft ansvarer at afgiveen konklusionom Srsregnskabet
Disse standarder
Vi har udfart vor revision i overensstemmelsemed danske revisionsstandarder.
kraver, at vi overholderetiske krav samt planlegger og udfarerrevisionenmed henblik pE at opn8
hoj grad af sikkerhedfor, at Srsregnskabetikke indeholdervasentlig fejlinformation.
for de belgb og oplysninger,der er anfgrt
Revisionenomfatter handlingerfor at opnt revisionsbevis
i Srsregnskabet.De valgte handlingerafhenger af revisorsvurdering, herunder vurderingenaf
risikoenfor vasentlig fejlinformationi regnskabet,uanset om denne skyldes besvigelsereller fejl.
Ved risikovurderingenovervejer revisor interne kontroller,der er relevantefor virksomhedensudarbejdelseog prasentation af et retvisendeSrsregnskab,men ikke med det form8t at afgive en
konklusionom effektivitetenaf virksomhedensinterne kontrol.
der er anvendt af bestyRevisionenomfatter endviderestillingtagentil om den regnskabspraksis,
skon, der er udgvet af bestyrelrelsen,er passendeog om rimelighedenaf de regnskabsmassige
sen, samt en vurderingaf den samledepresentationaf Srsregnskabet.
er tilstrekkeligt og egnet som grundlagfor vor
Det er vor opfattelse,at det opnSederevisionsbevis
konklusion.
Revisionenhar ikke givet anledningtil forbehold.

t/S Abjerg Vandvark

Den uafhangige revisors pategning
Konklusion
aktiver,
Det er vor opfattelse,at trsregnskabet giver et retvisendebillede af interessentskabets
aktipassiverog finansiellestilling pr. 31. december2OO9samt af resultatetaf interessentskabets
Srsregnmed
viteter for regnskabs8ret1. januar 2OO9 31. december2009 i overensstemmelse
skabsloven.

den 19. marts 2010
Frederikssund,
DANSK REVISION FREDERIKSSUND
reg istreret reyisionsanpaftsi nteressentskab

m Iingsvalgtrevisor:
Generalforsa

Kasserer:

Bestyrelse:
C

|

,.1.

)(trn Aa-

Indtegter :

Resultat
2009

Vandafgift:
Faste afgifter
Forbrugefter mAler,29.220m3

94.212,00 93.000
233.760,00 216.000

Budget

Resultat

2009

2008

94.564
215.272

327.972,04 309.000 309.836
Renter m.v.:
Renteindtegter,aktieudbyttem.v.
Diverse indtagter:
Flytte-og rykkergebyrer
Nye forbrugere
Diverseindtegter

1.750,00
0,00
0,00

'10.595,00 12.000

13.410

3.000
0
0

1.840
0
0

1.750,00

340.317,00 324.000 325.086

lndtagter i alt
Udgifter:
Driftsudgifter:
EI
ledningsnet
Reparationog vedligeholdelse
bygning
Reparationog vedligeholdelse
Lonningertil drift
SmAvarktoj
Forsikringer
Ejendomsskat
og gebyrfor vandindv.till.
Vandanalyser
Milerudskiftninger
@vrigedriftsudgifter

17.314,00
87.416,00
1.642,00
52.650,00
0,00
4.998,00
0,00
34.354,00
8.849,00
0,00 207.223,00

17.000
100.000
0
50.000
0
5.000
7.000
40.000
2.000
0
221.000

16.936
133.421
0
47.563
0
3.587
6.619
40.801
0
2.031
250.958

Ad mi n istrationso mkostn i nger:
Kasserer,konsulent+ best.honorarer
Forsikringer
m.v.
Kontorartikler
Telefonmv
Annoncer
m.v.
EDB-programmer
Smiinventar
Porto og gebyrer
Revisor
og mader
Generalforsamling
Representation
mv
s reafrunding
Avrigeomkostninger

90.200,00
831,00
330,00
1.866,00
4.338,00
7.794,00
0,00
7.033,00
12.000,00
7.402,00
1.872,00
0,00 123.666,00

83.000
2.000
1.000
3.000
2.700
7.000
0
7.000
8.000
3.000
1.600
0

82.200
2.213
0
2.570
2.673
6.644
1.360
7.072
11 . 6 5 0
3 . 19 0
2.152
60

1 1 8 . 3 0 0 121.784
Afskrivninger:
Tab pA debitorer
Driftsmidler

Overskud

0,00
0,00

0,00 330.889,00

0

348

Statuspr. 31. december2009
31.12.2009

Aktiver:

31.12.2008

Likvide beholdninger
Kontantbeholdning
Nordeahojrentekonto
Nordeagrundkonto
DanskeBank,girokonto

0,00
341.780,00
42.254,00
14.160,00

398.194.00

383.707

6.910,00
-9.040.00

-2.499

Tilgodehavender:
Ejendomsskat
Tilgodehavende
Debitorer

396.064,00

Omsetningsaktiver i alt
Fast Ejendom og driftsmidler

0,00
370.500,00

0
620.000

2.789stk.5r102,503
Nordea-invest,

285.881,00

277.779

Anlagsaktiver ialt

656.381,00

Driftsmidler
Ejendomsverdi, alenegrundvardi
Vardipapirer

1.052.445,00

Aktiveri alt

1.278.987

Passiver:
Gald:

0,00
2.301,00
20.691,00
71.565,00
8.850,00
11.000,00

lkke havede bankudtrek
TilbageholdtA-skatog AM-bidrag
SkyldigMerverdiafgift
SkyldigStatsafgiftvand
Skyldigeferiepenge
Skyldigeomkostninger
Fremmedkapitali alt

0
734
19.603
68.580
8.562
11.500

114.407.O0

108.979

938.038.00

1.211.045
6.967
0
-48.004

Egenkapital:
S a l d o1 . 1 . 2 0 0 9
ngsbeviser
Kursgevinst investeri
nedskr.til grundverdi
Ejendommens
Overskudifolgedriftsregnskab

Passiver i all

1. 1 7 0 . 0 0 8 , 0 0
8.102,00
-249.500,00
9.428.00

1.052.445,00

1.278.987

Dansk
Revision
Dansk Revision Frederikssund
registreret revisionsanpartsselskab
Havnegade 2-4
DK-3600 Frederikssund
frederikssund@danskrevision.dk
www.danskrevision.dk
Telefon: +45 47 31 70 00
Telefax: +45 47 31 64 00
C V R :8 6 1 4 1 0 1 9
Bank: 5036 0001024867

I/S Abjerg vandverk
v/kasserer Torben Skaaning
CVR-nummer 747O42L2
af 19. marts 2010
Ledelsensregnskabserkl€ring
for 2009
vedr. 8rsregnskab
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I/S Abierg Vandvark
u/kasserer Torben Skaaning

Bes{relsens regnskabserklaring

af 79. marts 2O7O

Indledning
for
er afgivet i forbindelsemed DanskRevisionsrevisionaf 8rsregnskabet
Denneregnskabserklering
som sluttedepr. 31. december
l/S AbjergVandverk v/kassererTorben Skaaningfor det regnskabsSr,
2009.
om,
Revisionenudfores med det formtl at kunne forsyne 8rsregnskabetmed en revisionspStegning
giver et retvisendebilledeaf interessentskabets
finansiellestillingpr. 31. dehvorvidt8rsregnskabet
aktiviteterfor regnskabsSret1. januar 2009 - 31.
cember 2009 og af resultatetaf interessentskabets
december2009.
Regnskabserklaring for 1. januar 2OO9- 31. december 2009
Bestyrelsenfor f/S Abjerg Vandverk v/kassererTorben Skaaningkan efter bedste overbevisningbekrefte at:
Formalia
.
Det er bestyrelsensansvarat aflegge SrsregnskabetsSledes,at Srsregnskabetgiver et reWisende
billede,
.

dokumentationsamt alle generalog underliggende
Bestyrelsenhar stilletalt regnskabsmateriale
til r8dighed,
afholdt i regnskabsSret
og referaterfra ledelsesmoder
forsamlingsreferater

.

og driften af de regnskabs-og kontrolsyBesryrelsen
anerkendersit ansvarfor implementeringen
stemer, der skal forebyggeog opdagebesvigelserog fejl,

'

udoverdet i 6rsregnhar - eller har haft i Sretslab - l3n i interessentskabet,
ingen interessenter
skabet anfarte,

.

forsikringsdekningansesfor tilstrekkelig, hvorfor en skade, brand eller tyveri
interessentskabets
ikke skgnnesat indebere en v€sentlig risikofor interessentskabet,

.

er foretagetp6 normalforretningsmessigbasis,
alle transaktioneri det forlobneregnskabs8r

.

bestyrelsen,i samarbejdemed revisionen,har rettet alle vesentlige fejlinformationer,som revisor
ikke indeholdervesentlis8ledesat Srsregnskabet
har fundet under revisionenaf 8rsregnskabet,
ge fejl og mangler btde enkeltvisog sammenlagt,

'

bestyrelsenikke er bekendt med overtredelse af love, bekendtgorelser,myndighedsp8budffi.V.,
og

.

er til stede og fortsat opbevaresp6 betrygindeverende 8rs og de forrige trs regnskabsmateriale
gendevis.

{flff,1,.,,.

t/S Abjerg Vandvark
u/kasserer Torben Skaaning

Bestyrelsens regnskabserklaring

af 79. marts 2O7O

Besvigelser
'
som har omfattet bestyrelseneller andre
eller besvigelser,
Der ikke har veret uregelmessigheder
interne
eller i interessentskabets
der har en v€sentlig rolle i regnskabsafleggelsen
medarbejdere,
kontroller,eller som kunnehave haft vesentlig indvirkningpt 6rsregnskabet,
.

bestyrelsenhar givet revisor oplysningom resultatetaf bestyrelsensvurdering af risikoenfor, at
6rsregnskabetkan indeholdevesentlig fejlinformation,som folge af besvigelser,og

.

besryrelsenhar givet revisoralle vesentlige oplysningervedrorendeeventuellebesvigelsereller
formodningerom besvigelser,som bestyrelsenhar kendskabtil, og som kan have p8virketintebet eller 3rsregnskabet.
ressentska

Fuldstandighed
resul. Arsregnskabet
indeholderde ngdvendigeoplysningertil bedommelseaf interessentskabets
tat og den finansiellestillingpr. 31. december2009,
.

der ikke, ud over det i 8rsregnskabetanforte i periodenfra regnskabs6retsudl4b og indtil dato, er
indtrSdt ekstraordinere forhold, eller opst8et tab eller tabsrisici,af vesentlig betydning for beind$eningeller finansiellestilling,
dgmmelseaf interessentskabets

'

samtlige indtegter og omkostningerfor regnskabs8reter med i Srsregnskabetog er periodiseret
korrekt,

'

interessentskabethar opfyldt alle kontrakter,som ved manglendeopfyldelsekan have vasentlig
indflydelsep6 6rsregnskabet,

.

er til stede pr. 31. december2009, og at vurderingen
atle aktiver,der tilhgrer interessentskabet,
med god og forsigtig forretningsskiksamt
af disse er foretaget forsvarligtog i overensstemmelse
fremgSrp3 rigtig mtde af Srsregnskabet,

'

tilhgrendeaktiver er pantsatte,eller beheftet med ejendomsforingen af de interessentskabets
anfofte,
behold,ud over det i Srsregnskabet

.

ikke har p8tagetsig veksel-,kautions-,garanti-, pensions-eller lignendeforinteressentskabets
pligtelser,som ikke fremg8r af Srsregnskabet,

.

bestyrelsenfuldstendigt har oplyst om optioner, aftaler om optioner, warrants mv. og oplysningerne er indregneti 8rsregnskabet,

.

alle vesentlige geldsforpligtelser,der pShvilerinteressentskabet,er medtaget i og fremgSr p6
rigtig mtde af Srsregnskabet,

{a$,1,""

I/S Abjerg Vandvark
u/kasserer Torben Skaaning

Bestyrelsens regnskabserklaring

af 79, marts 2O7O

.

der ikke, ud over det i8rsregnskabetanfarte,er rejst retssager,skattesager,miljakraveller andre
finansiellestilling,
krav,som har vasentlig betydningfor bedgmmelseaf interessentskabets

r

er tilstrekkeligt oplyst i Srsregnskabet,
eventualforpligtelser

.

eller udeladelser.
ikke indeholdervesentligefejlinformationer
6rsregnskabet

den 19. marts 2010
Frederikssund,

Bestyrelsen:
-l
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Dansk
Revision

Dansk Revision Frederikssund
registreret revisionsanpartsselskab
Havnegade 2-4
DK-3600 Frederikssund
frederikssund@danskrevision.dk
www.danskrevision.dk
Telefon: +45 47 31 70 00
Telefax: +45 47 31 64 00
C V R : 8 61 4 1 0 1 9
Bank: 5036 0001024867

f/S AUjergVandverk
v/kassererTorben Skaaning
CVR-nummer747O42L2
af 19.marts2010
Revisionsprotokollat
for 2009
vedr.Srsregnskab
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I/S Abjerg Vandvark
u/kasserer Torben Skaaning

Revisionsprotokollat af 79, matts 2OlO
Revision af Arsregnskabet
Indledning
generalforsamlingsvalgte
revisorerhar vi revideretdet af bestyrelsenfremlagSom interessentskabets
1. januar 2009- 31. december2009.
for regnskabs8ret
te Srsregnskab
udviserfolgenderesultat,aktiverog egenkapital:
Arsregnskabet
1.OOOkr.

Indevarende

Aretsresultat
Aktiveri alt
Egenkapital

Ar

SidsteAr

9

-48

1.052

r.279

938

L.T7O

Revisionens omfang og udforelse
Revisionensform6l, tilretteleggelse og udfarelse,revisorsansvar og rapporteringsamt bestyrelsens
ansvarer uandret, hvorforvi henvisertil vor tiltredelsesprotokolaf 2. maj 1997.
er primert udfgrt efter regnskabs8retsudlab.
Revisionenaf Srsregnskabet
Revisionenhar blandt andet omfattet en gennemgangog vurderingaf nogle af de v€sentligsteforretningsgange,en stikprovevisgennemgangaf bogfaringenog bilagsmaterialet,en analyseaf resulbalancepr. 31. deposter samt en gennemgangog vurderingaf interessentskabets
tatopgOrelsens
cember2009.
Konktusion pt den udfgrte revision - revisionspttegning
har ikke givet anledningtil kritiskebemerkningeraf betydningfor revisiaf 8rsregnskabet
Revisionen
onspStegningen.
Der henviseshertil.
Nedenforer redegjortfor serlige forhold vedrorenderegnskabsafleggelsen.
SSfremtSrsregnskabetvedtagesi den foreliggendeform, og der ikke under bestyrelsensbehandling
og vedtagelseaf Ersregnskabetfremkommer yderligere,vesentlige oplysninger,vil vi forsyne 8rsuden forbeholdeller supplerendeoplysninger.
regnskabetfor 2009 med en revisionspttegning

Serlige forhold vedrgrende Arsregnskabet for 2OO9
Revisionenhar ikke givet anledningtil kritiskebemerkningervedrorendeforhold af vesentlig betydog vi er ikke stgdt pt serlige forhold, der krever nermere omtale.
ning for Srsregnskabet,

{ofl$,:,,,.
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I/S Abjerg Vandva'rk
u/kasserer Torben Skaaning

Revisionsprotokollat af 19. marts 2O7O
K om m ent ar e r

ti l d e n u d fg rte re v i s i o n og trsregnskabet

for 2OO9

Risi kovu rderi ng og revi sionsstrateg i
Revisionener gennemfart med udgangspunkt i den af os udarbejdede revisionsstrategi.Revisionsstrategien sikrer, at revisionen fokuseres mod de vasentligste og mest risikofyldte forretningsmessige og

omrtder af betydningfor Srsregnskabet.
administrative
Disse regnskabsomr$derer tilgodehavenderfra salg og tjenesteydelser,verdiansrettelse af ejendommen og geld til leverandareraf varer og tjenesteydelser.
p3 ovrige omrSderer risikoenfor fejl i Srsregnskabetvurderet som normal, og revisionensudforelse
har derfor veret mindre.
Revision af forretningsgange og interne kontroller
p3 udvalgog internekontrolforanstaltninger
forretningsgange
Vi har gennemgSetregnskabsmessige
te omrSder,samt vurderetom de er hensigtsmessigeog sikrer en p8lideligokonomistyring.Herudsystemergiver et pSlideligtgrundlag
over har vi foretageten vurderingaf, om de regnskabsmessige
6rsregnskab.
for udarbejdelseaf interessentskabets
p3 grund af interessentskabets
mellem bogholderog kassestorrelseer der ingenfunktionsadskillelse
rer, hvilket svakker en effektiv intern kontrol. Vi skal dog tilfoje, at vi gennem vor revision ikke er
stgdt p6 forhold,der kunnegive anledningtil nogenmistankeom besvigelser.
Bemerkningener derfor heller ikke fremsat for at bringe medarbejderneshederlighed i tvivl. Beforhold,at mislighederkan finde sted med den fomerkningen er alenefremsatud fra det principielle
- uden at s8dannemislighedernodvendigvismttte blive opdagetved den
religgendeforretningsgang
normalerevision.
Vi opfordrerdedor bestyrelsentil atf4re udvidetopsyn p6 dette omr6de.
It-anvendelse
ikke kan betragtessom serligt afhengig af it, og at inteDet er vor vurdering,at interessentskabets
it-anvendelseikke er risikofyldt,set i forhold til den fortsatte drift.
ressentskabets
i trsregnskabet, der er rettet
Ved regnskabsafleggelsenkonstateresder ofte fejl, som ikke rettes. Dette drejer sig typisk om fejl,
der ikke er vesentlige for regnskabsafleggelsenog for 8rsregnskabetsbillede af interessentskabets
Fejlinformationer

stilling.
okonomiske
Alle vesentlige belobsmessigefejl og mangleri Srsregnskabeter rettet i samarbejdebestyrelsen.
Bestyrelsener af den opfattelse,at Srsregnskabetikke indeholdervesentlige fejl og mangler bSde
enkelryisog sammenlagt.Vi er enige med bestyrelseni dennevurdering.

tfi5,1',"
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I/S Abjerg Vandvark
u/kasserer Torben Skaaning

Revisionsprotokollat af 79. marts 2O7O
ResultatopgOrelsen

af resultatopgafor 2009er primert baseretp6 regnskabsanalyse
Vor revisionaf resultatopgorelsen
Vi har
for regnskabsSret.
detsmedtidligere6r og delsmed budgetterne
relsenspostersammenlignet
gennemgang
for regnskabsposterne
af dokumentationen
foretageten stikprovevis
desuden
Anlagsaktiver
ejendomer medtagetalene til grundverdien pr. 1. oktober 2008, kr.
Verdien af interessentskabets
370,500.Dette m6 ses i sammenheng med, at der har veret indsigelseromkring vurderingen,som
for 2009 vil blivetilbagebetalttil interessentskabet
bl.a. har betydet,at hele den betalteejendomsskat
e n g a n gi 2 0 1 0 .
ansessSledesfor rimelig.
Vrerdiansettelsen
er optagettil kursverdienpr. 31. december2009.
Verdien af investeringsbeviserne
Tilgodehavender
pr. 31. december2009.
tilgodehavender
Vi har gennemgtetinteressentskabets
Dette best8r bl.a. af et tilgodehavendefra Frederikssundkommune vedrorendetilbagebetalingaf
ejendomsskatfor 2009. Der er modtageten kopi af mail til kommunen,hvori der rykkesfor belgbet,
Interessentskabetsbestyrelsehar i regnskabserkleringentil os erkleret, at tilgodehavenderikke er
beheftet med risiko for tab ud over almindeligeforretningsmessigerisici. Dette underbyggesaf, at
der ikke er konstaterettab i det forgangne regnskabs8r.Vi er enige i den af bestyrelsenforetagne
vurderingog kan tilslutteos den i trsregnskabetforetagneverdiansettelse.
Galdsforpligtelser
Vi har gennemg8etgeld og skyldigebelob samt ptset, at alle vesentlige geldsposter er afstemt med
oplysningerfra kreditorerne.
Vi har endvideregennemgSetog vurderetgrundlagetfor de skyldigeog afsattebelgb.
6vrige forhold
Eftersyn af ledelsens fortegnelser og protokoller
medlemmer.
af alle bestyrelsens
er underskrevet
Vi har p8set,at revisionsprotokollen
Oko no m i sk kri m i n a I itet
Vi har i henholdtil revisorlovenpligt til at p6se, om personeri bestyrelsenhar beg8et betydelig@konomiskkriminalitet,og under visseomstendighederrapportereherom til lovgivendeog kontrollerende myndigheder(primert bagmandspolitiet).
Vi har ikke under vor revisionstgdt p6 forhold eller indikationerp6, at personeri bestyrelsenhar beg6et okonomiskkriminalitet.

tfi$,!,."
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I/S Abjerg Vandverk
u/kasserer Torben Skaaning

Revisionsprotokollat af 79. mafts 2OlO
Opbevaring af regnskabsmateriale mv'
pligtigetil at p8se,at lovgivningenskrav om bogfaring
Vi er i henholdtil Erkleringsbekendtgorelsen
er overholdt.
og opbevaringaf regnskabsmateriale
Det er vor opfattelse, at lovgivningenskrav om bogforing og opbevaringaf regnskabsmaterialeer
overholdt.
Forsikringsforhold
yi gar for god ordens skyld opmerksom p3, at vi ikke indestSrfor, at interessentskabets
forsikringsmv., er tilstrekkelige.
forhold,med hensyntil forsikringssummer
Vi anbefaler, interessentskabetsbestyrelsetilstreber at gennemgS interessentskabetsforsikringer
mindsten gang om Sret sammenmed en forsikringskonsulent.
A n satte Ise sko n t ra kte r
Vi gar for god ordens skyld opmerksom p3, at vor revisionikke omfatter ansettelseskontrakternes
fuldstendighed.
Vi skal opfordre bestyrelsentil lgbendeat opdatereog ajourtareansrettelseskontrakterne.

Andre opgaver
Vi har i dette regnskabstrleveretfolgendeydelsertil interessentskabet:
Revisionaf Srsregnskabet
Der henvisestil det udarbejdedematerialevedr. disseopgaver.Der er ikke vesentlige forhold at berette om vedrorendedisseopgaver.

Erklaringer i forbindelse med revisionen
Be sty re Ise n s reg n ska b se rkl a ri n g
I forbindelsemed revisionenaf 8rsregnskabethar vi indhentet bekreftelse fra bestyrelsenom 8rsretssager,begiregnskabetsfuldstendighed,sSsomoplysningerom pantsetninger,garantistillelser,
samt andrevanskeligtreviderbareomr6der.
venhederefter balancedagen

\oflH,1,""
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t/S Anjerg Vandverk
u/kassererTorbenSkaaning
Revisionsprotokollat

af 79, marts 2070

Revisors erklaringer
og registrerederevisorerserklaringer m.v. skal vi
om statsautoriserede
I henholdtil bekendtggrelse
afslutningsviserklere, at:
og
At vi opfylderde i lovgivningenindeholdtehabilitetsbetingelser,
-

at vi har modtagetalle de oplysninger,vi har anmodetom.

Frederikssund,19. mafts 2010
Dansk Revision Frederikssund
npaftsselskab
registreret revisignsa
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