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Ledelsespåtegning

Bestyrelse har dags dato aflagt årsregnskabet for 2009 for I/S Andst Vandværk.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Andst, den 1. marts 2010

Bestyrelse

Frank Ebbesen N. Jørgen Pedersen Hans Jørgen Andersen
formand

Keld Thyregod Jensen Jens Kurt Jensen

Årsregnskabet er godkendt på interessentskabets generalforsamling

Andst, den  /    2010 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.
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Den uafhængige revisors påtegning

Til interessenterne i I/S Andst Vandværk

Revisors ansvar og den udførte revision

Vi har revideret årsregnskabet for I/S Andst Vandværk for regnskabsåret 1. januar 2009 - 31.
december 2009, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance
og noter. Årsregnskabet aflægges efter vedtægternes bestemmelser.

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført
vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever
op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed
for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et
årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.
Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for vandværkets
udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen
udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af
årsregnskabet. 

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.
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Den uafhængige revisors påtegning

Konklusion

Kolding, den 1. marts 2010

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Henning Ravn Larsen
Statsautoriseret revisor

Andst, den 1. marts 2010

Søren Pedersen Svend Åge Christiansen

Endvidere som generalforsamlingsvalgte revisorer:

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar 2009 - 31. december 2009 i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Bygninger og faste installationer 50 år
Ledningsnet 50 år
Boringer 30 år
Produktionsudstyr og målere 10 år

Finansielle anlægsaktiver

Årsregnskabet for I/S Andst Vandværk for 2009 er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes
bestemmelser og den regnskabspraksis, der er beskrevet nedenfor.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Brugstid

Værdipapirer måles til anskaffelsesprisen. I tilfælde, hvor anskaffelsesprisen overstiger
nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Samtlige materielle anlægsaktiver vurderes til at være dagsværdi, som præsenterer forventet nytteværdi i
vandværket. Opskrivninger bindes på en særskilt post under egenkapital.

Bygninger og faste installationer, ledningsnet, boringer og produktionsudstyr/målere måles som
udgangspunkt til kostpris med fradrag af indgået refusion af afholdte ledningsbidrag og akkumulerede
afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og fradrag af forventet
restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
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Resultatopgørelse 1. januar 2009 - 31. december 2009

Note Budget Budget  
2009 2008 2009 2010

kr. kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Indtægter (Ikke revideret) (Ikke revideret)

Driftsbidrag, fast afgift 258.969 253.659 255 260
Driftsbidrag, m3 afgift 157.497 176.523 175 150
Vandafgifter 163.975 197.010 195 160
Aflæsningsgodtgørelse og div. Indtægter 12.908 33.580 15 15
Gebyrer 11.492 10.500 2 10

604.841 671.272 642 595
Udgifter

Vedligeholdelse/drift 1 -71.609 -99.622 -70 -70
Vandafgifter -163.975 -197.010 -195 -160
Indvindingstilladelse -18.300 -15.300 -16 -18
Vandanalyser -16.760 -5.509 -20 -15
El -26.949 -25.945 -25 -25
Løn og honorar -52.334 -50.199 -51 -52
Personale- og bestyrelsesudgifter -4.608 -6.250 -7 -6
Generalfors.og møder -6.180 -8.497 -12 -7
Kursusudgifter -3.002 -1.200 -8 -3
Forsikring og kontingent -13.826 -13.873 -15 -14
PTG, porto og telefon -27.142 -32.854 -33 -30
Kontorudgifter og tryksager -7.553 -9.284 -10 -8
Revision -17.700 -15.750 -16 -18
Repræsentation og gaver -290 -260 -5 -5
EDB-software/service -14.996 -25.218 -20 -18

-445.224 -506.771 -503 -449

Resultat før afskrivninger 159.617 164.501 139 146

Afskrivninger 2 -298.040 -283.812 -285 -300

Driftsresultat -138.423 -119.311 -146 -154

Finansielle indtægter 150.653 145.812 150 155

Årets resultat 12.230 26.501 4 1

Forslag til resultatdisponering
Overført til egenkapital 12.230



8

Balance pr. 31. december 2009

AKTIVER Note 2009 2008

ANLÆGSAKTIVER kr. kr.

Materielle anlægsaktiver
Bygninger og fast installation 445.000 460.000
Ledningsnet 3.096.726 3.173.756
Boringer 482.000 506.000
Produktionsudstyr og målere 415.660 597.670

2 4.439.386 4.737.426

Finansielle anlægsaktiver
Værdipapirer 3 3.488.664 2.806.680

Anlægsaktiver i alt 7.928.050 7.544.106

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19.298 22.102

Likvide beholdninger
Konto, Danske Bank 28.209 222.335
Girobankkonto 8.446 58.456

36.655 280.791

Omsætningsaktiver i alt 55.953 302.893

AKTIVER I ALT 7.984.003 7.846.999
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Balance pr. 31. december 2009

PASSIVER Note 2009 2008

EGENKAPITAL kr. kr.

Opskrivningshenlæggelser 5.330.000 5.330.000
Urealiseret kursregulering -138.636 -220.743
Egenkapital primo 2.523.069
Indgået hovedanlægsbidrag, 4 forbrugere 44.863
Overført jfr. resultatdisponering 12.230 2.580.162 2.523.069

7.771.526 7.632.326

GÆLDSFORPLIGTELSER

Kortfristede gældsforpligtelser
Skyldig efterbetaling 71.892 0
Modtagne forudbetalinger vedr. udstykning af grunde 6.953 6.953
Skyldige omkostninger 4 17.800 14.984
Skyldig statsafgift vand 71.745 119.065
Skyldig moms 44.087 73.671

Gældsforpligtelser i alt 212.477 214.673

PASSIVER I ALT 7.984.003 7.846.999
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Noter

2009 2008

kr. kr.

Note 1 Vedligeholdelse/drift
Reparation og vedligeholdelse -42.424 -17.830
Vedligehold af udendørsarealer -12.500 -75.637
Vedligehold på vandværk -9.812 0
Småanskaffelser, værktøj m.v. -2.137 -1.333
Forsikring driftsanlæg -4.736 -4.822

-71.609 -99.622

Note 2 Materielle anlægsaktiver

Bygninger og 
fast 

installation Ledningsnet Boringer

Produktions-
udstyr og 
målere

377.641 194.653 246.658 1.159.047

377.641 194.653 246.658 1.159.047

348.126 3.851.559 468.370 661.945

348.126 3.851.559 468.370 661.945

-265.767 -872.456 -209.028 -1.223.322
-15.000 -77.030 -24.000 -182.010

-280.767 -949.486 -233.028 -1.405.332

445.000 3.096.726 482.000 415.660

    

Kostpris pr. 1/1 2009

Kostpris pr. 31/12 2009

Opskrivninger pr. 1/1 2009

Opskrivninger pr. 31/12 2009

Af-/nedskrivninger pr. 2009
Afskrivninger 2009

Af-/nedskrivninger pr. 31/12 2009

Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 
2009
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Noter

2009 2008

kr. kr.

Note 2 Afskrivninger
Bygninger og fast installation -15.000 -15.000
Ledningsnet -77.030 -87.667
Boringer -24.000 -24.000
Produktionsudstyr -182.010 -157.145

-298.040 -283.812

Note 3 Finansielle anlægsaktiver

35.779 stk. Danske Invest Fonde, anskaffelsespris kr. 3.627.300 3.488.664 2.791.908

Note 4 Skyldige omkostninger
17.800 17.300

0 -2.316

17.800 14.984

Danske Invest Fonde er en investeringsafd. hvori der alene investeres i 
obligationer i danske kroner.

RSM plus
Skyldig A-skat og AM-bidrag


