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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2014 - 31. december 2014 for Åbjerg
Vandværk A.m.b.a.

Virksomheden er omdannet fra Interessentskab til A.m.b.a. med virkning fra 1. januar 2014.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31.
december 2014.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Frederikssund, 22. april 2015

Bettina Henningsen (j
Næstforman

Kenn Simonsen

Bent Hansen

bjerg Vandværk A.m.b.a.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne I Åbjerg Vandværk A.m.b.a.

VI har revideret årsregnskabet for Åbjerg Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december
2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 nødven
dig 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 revisi
onen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisor
lovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj
grad af sikkerhed for, at 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 vurderingen af risici for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et
retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighe
derne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision
omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabs
mæssige 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 konklu
sion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31.
december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Frederikssund, 22. april 2015
Dansk Revision Frederikssund
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Abjerg Vandværk A.m.b.a.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.
Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, 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 ressourcer vil fragå selska
bet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted
inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms.
Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå
årets nettoomsætning.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til vedligeholdelse af ledningsnettet i årets
løb.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til ledelse og administration af virksom
heden.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder modtagne gebyrer.

Abjerg Vandværk A.m.b.a.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og urealiserede kursgevinster.
Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære
afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen
omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen.
Der indgår forventede brugstider som følger:
Bygninger

16 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

4,25 år

Boringer

8,25 år

Installationer

50 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehaven
der.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.
Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Åbjerg Vandværk A.m.b.a.
Resultatopgørelse for perioden 01.01.14 - 31.12.14

Note

2014

Budget 2015
(ej revideret)

1
2

3
4
5
6

DKK

DKK

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger

811.518
182.831

809.000
249.000

Bruttoresuitat

628.686

560.000

Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Andre driftsindtægter
Andre finansielle indtægter

244.985
92.544
4.225
21.976

120.000
100.000
4.000
5.000

Årets resultat

317.358

349.000

Resultatdisponering
Overført resultat

317.358

349.000

Åbjerg Vandværk A.m.b.a.
Balance pr. 31. december 2014
Note

31.12.14

Åbning 01.01.14

DKK

DKK

947.594

960.877

57.730

75.300

Materielle anlægsaktiver i alt

1.005.324

1.036.177

Anlægsaktiver i alt

1.005.324

1.036.177

1.617
1.617

2.897
22.540
25.437

284.212

269.616

771.103

364.091

Omsætningsaktiver i alt

1.056.932

659.144

AKTIVER I ALT

2.062.256

1.695.321

Selskabskapital
Overført resultat

1.388.221
317.358

1.388.221

11

Egenkapital i alt

1.705.579

1.388.221

12

Kortfristet gæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

162.917
193.761

217.972
89.128

Kortfristet gæld i alt

356.678

307.100

2.062.256

1.695.321

AKTIVER
Materielle anlægsaktiver
7

Grunde og bygninger

8

Andre anlæg, driftsmidler og inventar

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender i alt
9

Andre værdipapirer og kapitalandele

10 Likvide beholdninger

O

Passiver

PASSIVER I ALT
13

Pantsætninger og sikkerhedstillelser

14 Eventualforpligtelser

O

note
1

2014

Nettoomsætning
Fast driftsbidrag
Fast bidrag til iedningsrenovering
Måierafgift
Kubikmeterafgift

DKK
209.746
369.876
15.528
216.368
811.518

Produktionsomkostninger
El
Forsikring produktionsanlæg
Rådgivning
Vandanalyse
Vandafledning, renovation
Løn personale
Forsikring driftspersonel
Afskrivning boringer
Afskrivning bygninger
Afskrivning maskinanlæg

Distributionsomkostninger
Ledningsnet, vedligeholdelse
Afskrivninger

32.686
4.736
3 800
21.711
288
33.750
5.495
4.987
57.808
17.570
182.831

244.846
139
244.985

note

2.014
Administrationsomkostninger
Løn til bestyrelsen
Kursus
Annoncer
Porto
Bankgebyr
Kontorartikler
Kontingenter
Edb-udgifter
PBS
Revision af regnskab
Repræsentation
Beredskabsudgifter
Administration Microwa

Andre driftsindtægter
Rykkergebyrer
Flyttegebyrer

Andre finansielle indtægter
Obligationer
Kursgevinster

DKK
14.500
12.000
2.268
800
7.691
1.026
4.005
564
2.835
15.000
400
4.009
27.447
92.544

1.625
2.600
4.225

7.380
14.596
21.976

Note

31.12.14
DKK
Grunde og bygninger
Kostpris 01.01.14
Tilgang
Kostpris 31.12.14
Årets afskrivninger
Grunde og bygninger i alt

Bygninger
924.928
0
924.928
57.808
867.120

Grund
16.000
16.000
0
16.000

Boringer
19.949
21.176
41.125
4.988
36.137

Installationer
0
28.476
28.476
139
28.337

Offentlig ejendomsvurdering kr. O

8

Andre anlæg, driftsmaterlel og Inventar
Kostpris 01.01.14
Årets afskrivninger

75.300
17.570
57.730

Andre værdipapirer og kapitalandele
Nordea invest Mellemlange obl.

284.212
284.212

10 Likvide beholdninger
Danske Bank 3396886
Danske Bank 4779580458

616.699
154.404
771.103

11 Egenkapital
Saldo 1. januar
Årets resultat

Selskabskapital Overført resultat
1.388.221
O
O
317.358
1.388.221
317.358

12 Anden gæld
Å-skat mv.
Moms
Statsafgift vand
Feriepenge

i alt
1.388.221
317.358
1.705.579

1.097
106.606
83.558
2.500
193.761

13 Pantsætninger og sikkerhedstlllelser
Ingen.

14 Eventualforpllgtelser
Ingen.

10

