I/S ABJERGVANDVERK
v/ kassererSaraNorgaard

Arsregnskabfor 2O1O

t/S Abjerg Vandvark

Den uafhangige revisors pttegning
Til interessenterne i I/S Abierg Vandvark
PAtegning pA trsregnskabet
1' januar 2010 - 31.
for I/S Abjerg Vandverk for regnskabsSret
Vi har revideretSrsregnskabet
og balance.
december2010, omfattenderesultatopgorelse
Bestyrelsens ansvar for Arsregnskabet
Bestyrelsenhar ansvaretfor udarbejdelsenaf Srsregnskabet,der giver et retvisendebilledei overmed almindeligeretvisenderegnskabsprincipper.
ensstemmelse
Dette ansvar omfatter udformning, implementeringog opretholdelseaf interne kontroller, der er
relevantefor at udarbejdeog aflegge et Srsregnskab,der giver et retvisendebillede, uden veskyldesbesvigelsereller fejl samt valg og anuansetom fejlinformationen
sentligfejlinformation,
skon, som er
og udovelseaf regnskabsmessige
vendelseaf en hensigtsmessigregnskabspraksis
rimeligeefter omstandighederne.
Revisors ansvar og den udforte revision
p3 grundlagaf vor revision'
Vort ansvarer at afgiveen konklusionom Srsregnskabet
Disse standarder
Vi har udfgrt vor revision i overensstemmelsemed danske revisionsstandarder.
p3 at opn8
henblik
med
revisionen
planlegger
og
udflrer
kraver, at vi lever op til etiske krav samt
haj grad af sikkerhedfor, at Srsregnskabetikke indeholdervasentlig fejlinformation.
for de belObog oplysninger,der er anfArt
omfatterhandlingerfor at opnSrevisionsbevis
Revisionen
De valgte handlingerafhenger af revisorsvurdering,herundervurderingenaf
i Srsregnskabet.
risikoen for vesentlig fejlinformationi Srsregnskabet,uanset om fejlinformationenskyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingenovervejer revisor interne kontroller, der er relevante for
bestyrelsensudarbejdelseog afleggelse af et retvisendeSrsregnskab,der giver et retvisendebilder er passendeefter omstandighederne,
lede med henblik p3 at udforme revisionshandlingen,
af virksomhedensinterne konom
effektiviteten
men ikke med det formSl at afgive en konklusion
trol.
En revisionomfatter endviderestillingtagentil om den af bestyrelsenanvendte regnskabspraksis,
skon er rimeligesamt en vurdering
er passende,om de af bestyrelsenudovederegnskabsmassige
af den samledepresentationaf Srsregnskabet.
er tilstrekkeligtog egnetsom grundlagfor vor
Det er vor opfattelse,at det opnSederevisionsbevis
konklusion.
har ikke givet anledningtil forbehold.
Revisionen

I/S Abjerg Vandverk

Den uafhangige revisors pAtegning
Konklusion
Det er vor opfattelse,at Srsregnskabetgiver et retvisendebillede af interessentskabetsaktiver,
aktipassiverog finansiellestillingpr. 31. december2010 samt af resultatetaf interessentskabets
Srsregnmed
viteter for regnskabslret1. januar 2010 31. december2010 ioverensstemmelse
skabsloven.

revisor:
GeneralforsaffilTnrgsvalgt
t

i
; 1
11,/e/-i-'
I u -_---_,.
L'I

M i c h a e lI m h o f f N i e l s e n

Bestyrelse:

./(L _4
,./ \ ..\ ,/
-

Formand
/

#
K e n nS i m o n s e n

.t,-v-\//

|

/ / 11l
L I
v\_/

Bent Hansen
Nestformand
I :,

/ a!l['\!^

Kasserer

\
' \P/-r--,.rr,
-,\-,

Bettina Henningsen

ii

Arsreqnskabfor 2010
Budget
2010

Resultat
2009

Indtagter:

Resultat
20'lo

Vandafgift:
Fasteafgifter
ForbrugeftermAler,29.220m3

93.672.10 93.000 94.212,00
234.856.00 228.000 233.760,00
3 2 8 . 5 2 8 , 1 0321.000 327.972,00

Renterm.v.:
m.v.
aktieudbytte
Renteindtegter,

19.345,67

Diverseindtagter:
Flytte-og rykkergebyrer
Nyeforbrugere
Diverseindtegter,overfarttil mAlere

2.000
0
60.000

1.750
0
0

349.460,97 393.000

340.317

2.145,00
0,00
-557,80

Indtagter i alt

10.000 10.595,00

1.587,20

Udgifter:
Produktionsomkostninger:
0
18.000
0
6.000
35.000
50.000
100.000
100.000
0
309.000

32.234,88
bygning
Reparation
og vedligeholdelse
19.750,89
EI
11.803,27
Ejendomsskat
4.078,75
Forsikringer
37.548,00
og gebyrfor vandindv.till.
Vandanalyser
44.050,00
til drift
Lonninger
0,00
ledningsnet
Reparation
og vedligeholdelse
38.340,00
MAlerudskiftninger
1.846,08166.045,33
Avrigedriftsudgifter
Administrationsomkostninger:
+ best.honorarer
Kasserer
og moder
Generalforsamling
Forsikringer
Annoncer
pbs
Portoog gebyrer,
m.v.
kontingenter
Kontorartikler,
Telefonmv
m.v.
EDB-programmer
Revisor
Representation
Microwa
Administration
mv
oreafrunding
@vrigeomkostninger

83.000 80.200,00
3.000 7.402,00
831,00
2.000
4.400 4.338,00
7.000 7.033,00
330,00
1.000
2.000 1 . 8 6 6 , 0 0
8.000 7.794,00
12.000 12.000,00
1 . 6 0 0 1.872,00
0,00
0
0,00
0

10.672,00
3.925,25
2.024,00
3.058,00
9.551,24
3.845,04
1.302,11
8.434,40
16.000,00
1.000,00
25.330,91
0,46 85.143,41

124.000
Afskrivninger:
Tab pd debitorer
Driftsmidler

Overskud

0,00
0,00

1.642,00
17.314,00
0,00
4.998,00
34.354,00
52.650,00
87.416,00
8.849,00
0.00
207.223

0,00 251.188,74

0

98.272,23 40.000

123.666

0
9.428

Statuspr. 31. december2010
31.12.2010

Aktiver:

31.12.2009

Likvide beholdninger
Kontantbeholdning
Nordea hojrentekonto
Nordeagrundkonto
DanskeBank,erhvervsgiro
DanskeBank,girokonto

0,00
454.243,48
8.601,31
16.600,82
7.058,67

486.504,28

398.194

Tilgodehavender:

0,00

Ejendomsskat
Tilgodehavende
Debitorer

-4.040.86
482.463.42

Omsatningsaktiver i alt

6.910
-9.040

396.064,00

Fast Ejendom og driftsmidler

0,00
0,00

Driftsmidler
Ejendomsverdi

0
370.500

Vardipapirer
2.789stk. 6 102,503
Nordea-invest,

283.083.50

Anlegsaktiver ialt

283.083,50

Aktiver i alt

765.546,92

285.881
656.381,00
1.052.445,00

Passiver:
Gald:
lkke havede bankudtrek
TilbageholdtA-skatog AM-bidrag
Skyldig Merverdiafgift
SkyldigStatsafgiftvand
Skyldigeferiepenge
Skyldigeomkostninger

197,21
5.665,00
29.555,92
34.015,00
2.500,00
27.803,56

0
2.301
20.691
71.565
8.850
11 . 0 0 0

Fremmedkapitalialt

99.736.69

114.407

665.810,23

1. 1 7 0 . 0 0 8
8.102
-249.500
9.428

765.546,92

1.052.445

Egenkapital:
Saldo1.1.2010
Kursgevinstinvesteringsbeviser
Ejendommensnedskrivning
Overskudifolgedriftsregnskab

Passiveri alt

938.038,00
0,00
-370.500,00
98.272,23
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registrerel revisionsanpartsselskab
Havnegade2-4
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Arsrapportfor 2010
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l/S AbjergVandverk
v/kassererSaraN6rgaard

vedr. Arsrapportfor 2010
Regnskabserklering
Indledning
revisionaf Srsrapporten
for
Denneregnskabserklering
er afgiveti forbindelsemed DanskRevisions
t/S AbjergVandverk v/kassererSaraN6rgaardfor det regnskabsir,som sluttedepr. 31. december
201,0.
om,
med en revisionspitegning
Revisionen
udf6resmed det form6l at kunneforsyne6rsregnskabet
giveret retvisendebilledeaf interessentskabets
finansiellestillingpr. 31. dehvorvidt6rsregnskabet
aktiviteterfor regnskabsiret1. januar2010- 31.
cember2010 og af resultatetaf interessentskabets
december2010.
for 1. januar 2OLO- 31. december2010
Regnskabserklering
beBestyrelsen
for l/S AblergVandverk v/kassererSaraNorgaardkan efter bedsteoverbevisning
krafte at:
Formalia
o

giver et retvisdledes,at 6rsregnskabet
Det er bestyrelsens
ansvarat aflegge Srsregnskabet
med 6rsregnska
bsloven,
sendebilledei overensstemmelse

.

dokumentationsamt allegenehar stilletalt regnskabsmateriale
og underliggende
Bestyrelsen
afholdti regnskabsSret
til rSdighed,
ralforsamlingsreferater
og referaterfra bestyrelsesmOder

.

og konog driften af de regnskabsBestyrelsen
anerkendersit ansvarfor implementeringen

o

og fejl,
trolsystemer,der skalforebyggeog opdagebesvigelser
udoverdet i 5rshar eller har haft i SretslOb 16ni interessentskabet,
ingen interessenter
rapporten anfarte,

o

forsikringsdekning
ansesfor tilstrakkelig,hvorforen skade,brandeller tyinteressentskabets
veri ikkeskOnnes
at indebare en vesentligrisikofor interessentskabet,

e

basis,
i det forlobneregnskabs6r
er foretagetpi normalforretningsmessig
alletransaktioner

.

og ovrige regnbestlrelsenhar gennemg6etog godkendtrevisorsforslagtil efterposteringer
bsafslutningen,
skabsmessigeendringeri forbindelsemed regnska

.

har rettet allevesentligefejlinformationer,
som rebestfrelsen,i samarbejdemed revisionen,
ikke indeholder
s6ledesat Srsregnskabet
visor har fundet under revisionenaf 6rsregnskabet,
vesentligefejl og mangler- b6deenkeltvisog sammenlagt,

.

myndighedspdbud
bestyrelsenikke er bekendt med overtradelseaf love, bekendtgOrelser,
m.v.,og

o

er til stedeog fortsatopbevarespi beindeverende6rs og de forrige6rs regnskabsmateriale
tryggendevis.
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t/S AbjergVandverk
v/kassererSaraN6rgaard

vedr. Arsrapportfor 2010
Regnskabserklaring
Besvigelser
o

som har omfattet bestyrelseneller
eller besvigelser,
Der ikke har varet uregelmessigheder
eller i interessentskader har en vesentlig rolle i regnskabsafleggelsen
andre medarbejdere,
bets internekontroller,ellersom kunnehavehaft vasentligindvirkningpi Srsregnskabet,

.

vurderingaf risikoenfor,
har givet revisoroplysningom resultatetaf bestyrelsens
bestyrelsen
og
som fOlgeaf besvigelser,
kan indeholdevesentligfejlinformation,
at 6rsregnskabet

.

elvedr6rendeeventuellebesvigelser
har givet revisorallevasentligeoplysninger
bestyrelsen
har kendskabtil, og som kan have p6virket
som bestyrelsen
ler formodningerom besvigelser,
bet ellerSrsregnska
bet.
interessentska

Fuldstandighed
.

reaf interessentskabets
til bedOmmelse
indeholderde nodvendigeoplysninger
Arsregnskabet
stillingpr. 31. december2010,
sultatog den finansielle

.

udlObog indtil dato,
anfortei periodenfra regnskabsSrets
der ikke,ud over det i 6rsregnskabet
af vasentligbetydningfor
er indtridt ekstraordinereforhold,elleropstiet tab eller tabsrisici,
indtjeningellerfinansiellestilling,
bedOmmelse
af interessentskabets

o

og er periodisefor regnskabsdret
er med i Srsregnskabet
samtligeindtagter og omkostninger
ret korrekt,

o

er til stedepr. 31. december20L0,og at vurderinalle aktiver,der tilhOrerinteressentskabet,
gen af disseer foretagetforsvarligtog i overensstemmelse
med god og forsigtigforretningsskik
samtfremgir pA rigtigm6deaf 6rsregnskabet,

o

tilhOrendeaktiverer pantsatte,eller beheftet med ejendomsingenaf de interessentskabet
anf6rte,
forbehold,ud over det i Srsregnskabet

r

ikke har pitaget sigveksel-,kautions-,garanti-,pensions-eller lignendeforinteressentskabet
pligtelser,
som ikkefremg6raf 6rsregnskabet,

o

er medtageti og fremgSrpd
der pAhvilerinteressentskabet,
allevesentligegeldsforpligtelser,
rigtigmide af Srsregnskabet,

o

miljOkraveller anskattesager,
anforte,er rejstretssager,
der ikke,ud over det i Srsregnskabet
finansiellestildre krav,som har vesentlig betydningfor bed6mmelseaf interessentskabets
ling,
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t/S AbjergVandverk
v/kassererSaraNorgaard

vedr. Arsrapportfor 2010
Regnskabserklering
a

og
er tilstrakkeligtoplysti 6rsregnskabet,
eventualforpligtelser

a

eller udeladelser.
ikkeindeholdervasentligefejlinformationer
6rsregnskabet
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l/S Abjerg Vandvark
v/kassererSaraNOrgaard
747O4212
CVR-nummer
af 15. april 2011vedr.
Revisionsprotokollat
Arsrapportfor 2010
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t/SAbjereVandvark
rd
v/kasserer
Sara NOrgaa
Revisionsprotokollat
af 15. april 2011vedr.Arsrapportfor 2010
Revisionaf 6rsregnskabet

1.1

Indledning

fremgeneralforsamlingsvalgte
revisorerhar vi revideretdet af bestyrelsen
Som interessentskabets
1-.januar2OLO 31. december2010.
lagte6rsregnskab
for regnskabs6ret
udviserfOlgenderesultat,aktiverog egenkapital:
Arsregnskabet
1.000 DKK

Indeverende6r

Sidste5r

98

9

Aretsresultat
Aktiveri alt

766

1,.O52

Egenkapital

666

938

1.2

Revisionens
omfangog udforelse

form6l,tilretteleggelseog udfprelse,revisorsansvarog rapporteringsamt bestyrelsens
Revisionens
af 2. maj 1997.
ansvarer uandret, hvorforvi henvisertil vor tiltradelsesprotokol
udlOb.
er primert udfort efter regnskabs6rets
Revisionen
af 6rsregnskabet
har blandt andet omfattet en gennemgangog vurderingaf nogleaf de vesentligsteforRevisionen
gennemgangafbogforingenog bilagsmaterialet,
en analyseaf resulen stikprovevis
retningsgange,
postersamt en gennemgangog vurderingaf interessentskabets
balancepr. 31. detatopggrelsens
cember2010.
1.3

p6 den udforterevision- revisionspitegning
Konklusion

har ikkegivetanledningtil bemerkningeraf betydningfor revisionspStegningen.
Revisionen
Der henviseshertil.
Nedenforer redegjortfor sarligeforholdvedr6renderegnskabsaflaggelsen.
behandling
Sifremt 6rsrapportenvedtagesi den foreliggendeform, og der ikke under bestyrelsens
vil vi forsyneSrsregnfremkommeryderligere,
vesentligeoplysninger,
og vedtagelseaf 6rsrapporten
oplysninger.
udenforbeholdellersupplerende
skabetfor 2010 med en revisionspitegning

Dan sk
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t/S AbjergVandverk
v/kassererSaraN6rgaard

Revisionsprotokollataf 15. april 2011 vedr. Arsrapportfor 2010
Kommentarertil den udforte revisionog 6rsregnskabetfor 2010

2.L

Risikovurderingogrevisionsstrategi

Revisionen
er gennemf6rtmed udgangspunkt
i den af os udarbejdederevisionsstrategi.
Revisionsstrategiensikrer,at revisionen
fokuseresmod de vesentligsteog mest risikofyldteforretningsmessige og administrative
omrider af betydningfor Srsregnskabet.
Disseregnskabsomrider
er tilgodehavender
fra salg,vardiansattelseaf ejendommenog gald til leverandOrer
af varerog tjenesteydelser.
Pi Ovrigeomrider er risikoenfor fejl i Srsregnskabet
vurderetsom normal,og revisionens
udf6relse
har derforveret mindre.
2.2

Revision
af forretningsgange
og internekontroller

Vi har gennemgiet regnskabsmessige
forretningsgange
og interne kontrolforanstaltninger
pi udvalgteomrSder,samtvurderetom de er hensigtsmassige
og sikreren p6lideligOkonomistyring.
Herudoverhar vi foretageten vurderingaf, om de regnskabsmassige
grundsystemergiveret pSlideligt
lagfor udarbejdelse
af interessentskabets
Srsregnskab.
Pd grund af interessentskabets
storrelsehar der en del af 6ret ikke veret selvstandigbogholderifunktion,idet alle okonomiske/administrative
opgaverudforesaf kassereren,
hvilketsvakker en effektiv intern kontrol.Vi skaldog tilfoje,at vi gennemvor revisionikkeer stodt p5 forhold,der kunne
giveanledningtil nogenmistankeom besvigelser.
Bemarkningener derfor heller ikke fremsatfor at bringede p6geldendepersonershederlighedi
tvivl. Bemarkningener alenefremsatud fra det principielleforhold,at mislighederkan finde sted
- uden at sddannemislighedernodvendigvis
med den foreliggende
forretningsgang
mdtte blive opdagetved den normalerevision.
Vi opfordrerderfor bestyrelsentil at fqre udvidetopsyn pi dette omride.
2.3

Droftelser
medledelsen
om besvigelser

Vi har undervoresrevisionikke konstateretforhold,der kunneindikereellervakke mistankeom besvigelser
af vasentligbetydningfor informationerne
i Srsregnskabet.
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t/SAbjereVandverk
rd
Sara NOrgaa
v/kasserer
af 15. april 2011vedr.Arsrapportfor 2010
Revisionsprotokollat
der er rettet
i 6rsregnskabet,
Fejlinformationer
konstateresder ofte fejl, som ikke rettes.Dette drejer sig typiskom fejl,
Ved regnskabsaflaggelsen
billedeaf interessentskabets
og for 6rsregnskabets
der ikke er vesentligefor regnskabsafleggelsen
2.4

stilling.
Okonomiske
er rettet i samarbejdemed bestyrelsen.
fejl og mangleri 6rsregnskabet
Alle belObsmessige
ikke indeholdervesentligefejl og mangler- bide
er af den opfattelse,at Srsregnskabet
Bestyrelsen
i dennevurdering.
Vi er enigemed bestyrelsen
enkeltvisog sammenlagt.
2.5

Resultatopgorelsen

af resultatopgofor 2010 er primart baseretp6 regnskabsanalyse
Vor revisionaf resultatopgorelsen
Vi har
relsensposter sammenlignetmed tidligere6r og dels med budgetternefor regnskabs6ret'
for regnskabsposterne.
gennemgang
af dokumentationen
desudenforetageten stikprgvevis
2.6

Anlagsaktiver

til den offentligevurderingkr. 0'
Ejendommener nedskrevet
er optagettil kursverdienpr. 31. december2010.
Verdien af investeringsbeviserne
2.7

Tilgodehavender

ikke er betil os erkleret, at tilgodehavender
ledelsehar i regnskabserkleringen
Interessentskabets
af, at der
risici.Dette underbygges
forretningsmessige
heftet med risikofor tab ud over almindelige
foretagnevurdeVi er enigei den af bestyrelsen
ikkeer konstaterettab i det forgangneregnskabs6r.
foretagnevardiansattelse.
ringog kantilslutteos den i Srsregnskabet
2.8

Galdsforpligtelser
Vi har gennemgdetgald og skyldigebelobsamt piset, at allevesentligegaldsposterer afstemtmed
fra kreditorerne.
oplysninger
Vi har endvideregennemg6etog vurderetgrundlagetfor de skyldigeog afsattebelOb.
2.9

Skattemessigeforhold

er ikkeskattepligtigt.
Interessentskabet

Dansk
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l/S AbjergVandvark
v/kassererSara N6rgaard

Revisionsprotokollataf 15. april 2011 vedr. Arsrapportfor 2010
lovpligtigeoplysninger
mv.

3

Vi har foretagetkontrolaf, at bestyrelsen
overholderde pligter,som den if6lgelovgivningen
er p5lagt med hensyntil at oprette oEf7re bqger,fortegnelserog protokollermv. Endviderehar vi piset,
pd allevesentligeomrider overholderbogf6ringsloven.
at interessentskabet
4

Qvrigeforhold

4.L @konomiskkriminalitet
pligt til at p6se,om personeri bestyrelsen
Vi har i henholdtil revisorloven
har beg6etbetydeligOkonomiskkriminalitet,og under visseomstandighederrapportereherom til lovgivendeog kontrollerendemyndigheder(primart bagmandspolitiet).
Vi har ikke undervor revisionstodt pd forholdeller indikationerp6, at personeri bestyrelsen
har begeet Okonomisk
kriminalitet.
4,2

mv.
Opbevaring
af regnskabsmateriale

pligtigetil at p6se,at lovgivningens
Vi er i henholdtil Erkleringsbekendtgorelsen
krav om bogfOring
og opbevaringaf regnskabsmateriale
er overholdt.
Det er vor opfattelse,at lovgivningens
krav om bogforingog opbevaringaf regnskabsmateriale
er
overholdt.
4.3

Forsikringsforhold

Vi gtr for god ordensskyldopmerksom p6, at vi ikke indestir for, at interessentskabets
forsikringsforhold,med hensyntil forsikringssummer
mv.,er tilstrekkelige.
Vi anbefaler,at interessentskabets
bestyrelse
tilstreber at gennemgiinteressentskabets
forsikringer
mindsten gangom 6ret sammenmed en forsikringskonsulent.
5

Andreopgaver

Vi har i dette regnskabsdrleveretfplgendeOvrigeydelsertil interessentskabet:
o

Revisionaf 6rsrapporten.

Der henvisestil det udarbejdedematerialevedr.disseopgaver.Der er ikkevesentligeforhold at berette om vedr6rendedisseopgaver.
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6

Erklaringeriforbindelse med revisionen

6.1

Bestyrelsensregnskabserklaring

om 6rshar vi indhentetbekraftelsefra bestyrelsen
I forbindelsemed revisionenaf Srsregnskabet
retssager,begifuldstendighed,sSsomoplysningerom pantsatninger,garantistillelser,
regnskabets
omrider.
samt andrevanskeligtreviderbare
venhederefter balancedagen
Revisorserklaringer
skalvi oplyse,at:
I henholdtil lov om godkendterevisorerog revisionsvirksomheder

6.2
o

kravtil uafhengighed,og
Vi opfylderlovgivningens

.

vi har anmodetom.
vi under revisionenhar modtagetallede oplysninger,

15. april2011
Frederikssund,
DanskRevisionFrederikssund
b
npartsselska
registreretrevisionsa

(w"4\
t

)

Pa\tner,registrbretrevisor

ouni?/t1 zorr
Forevist
bestyrelsen
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