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Vester  Aaby  Vandværk

Virksomheden

Vester  Aaby  Vandværk

Industrivej  5A,  Vester  Aaby

5600  Faaborg

Telefon:  60 40 36 95

Hjemsted:  Faaborg-Midtfyn

CVR-nr.:  28 49 42 1l

Regnskabsår:  OI.01  - 31.12

Bestyrelse

Jonas  Fredenslund

Mikkel  Steffensen

Helge  Dahl

Per  Jørgensen

Finn  Langeskov  Jørgensen

Revision

Beierholm
Statsautonse+et  Revisior+sparhieiselskab
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Vester  Aaby  Vandvaerk

Ledelsespåtegning

Vi har dags  dato  aflagt  årsrapporten  for regnskabsåret  01.01.19  - 31.12.19  for Vester  Aaby

Vandværk.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af virksomhedens  aktiver,

passiver  og finansielle  stilling  pr. 31.12.19  og resultatet  af virksomhedens  aktiviteter  for regn-

skabsåret  01.01.19  - 31.12.19.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter vores opfattelse  en retvisende  redegørelse  for  de

forhold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indstilles  til  generalforsamlingens  godkendelse.

Faaborg,  den  19. februar  2020

Bestyrelsen

Per Jørgensen Finn  Langeskov  Jørgensen

Helge  Dahl
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Intern  revisors  erklæring

Vester  Aaby  Vandværk

Til  andelshavere  i Vester  Aaby  Vandværk

Vi har revideret  årsregnskabet  for Vester  Aaby  Vandværk  for regnskabsåret  01.01.19  -

31.12.19,  der  omfatter  anvendt  regnskabspraksis,  resultatopgørelse,  balance  og  noter.

Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

Revisionen  har  ikke  givet  anledning  til  bemærkninger.

Faaborg,  den  19. februar  2020

Henning  Madsen
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Vester  Aaby  Vandværk

Den  uafliængige  revisors  revisionspåtegning

Til  ejeren  i Vester  Aaby  Vandværk

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for Vester  Aaby  Vandværk  for regnskabsåret  01.01.19  -

31.12.19,  der ornfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter,  herunder  anvendt  regnskabsprak-

sis. Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af virksomhedens  aktiver,

passiver  og finansiene  stining  pr. 31.12.19  samt  af resultatet  af virksomhedens  aktiviteter  for

regnskabsåret  01.01.19  - 31.12.19  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Grundlag  for  konklusion

Vi  har udført  vores  revision  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revision

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 virksomheden  i overenssternmelse  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

grund]ag  for  vores  konklusion.

Fremhævelse  af  forhold  vedrørende  revisionen

Vester  Aaby  Vandværk  har i overensstemmelse  med Erhvervsstyrelsens  vejledning  om

årsregnskaber  for mindre  vandværker,  der aflægger  årsregnskab  efter årsregnskabsloven,

medtaget  budgettal  som sammenngningstal  i resultatopgørelsen  og noter.  Disse  budgettal

har, som  det  fremgår  af resultatopgørelsen  og noter,  ikke  være  underlagt  revision.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har ansvaret  for udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der giver  et retvisende  billede  i

overenssternmelse  med  årsregnskabsloven.  Ledelsen  har endvidere  ansvaret  for den  interne

kontrol,  som ledelsen  anser  for nødvendig  for at udarbejde  et årsregnskab  uden  væsentlig

fejlinformation,  uanset  om denne  skyldes  besvigelser  ener fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for at vurdere  virksomhedens  evne

til  at fortseette  driften,  at oplyse  om forhold  vedrørende  fortsat  drift., hvor  dette  er relevant,

samt at udarbejde  årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet  om fortsat  drift,

medrnindre  ledelsen  enten  har til hensigt.  at likvidere  virksomheden,  indstille  driften  eller

ikke  har andet  realistisk  alternativ  end  at gøre  dette.

€ EIEnHOLm
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Vester  Aaby  Vandværk

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Vores  mål  er at opnå  høj grad  af sikkerhed  for, om årsregnskabet  som  helhed  er uden

veesentlig  fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl,  og  at afgive  en  revi-

sionspåtegning  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  forven-

tes,  at de enkeltvis  ener  samlet  har  indflydelse  på de økonomiske  beslutninger,  som  regn-

skabsbrugerne  treeffer  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  reak-

tion  på  disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der  er tilstreekkeligt  og egnet  til  at danne

grundlag  for  vores  konklusion.  Risikoen  for  ikke  at  opdage  væsentlig  fejlinformation  forår-

saget  af besvigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet

besvigelser  kan  omfatte  sarnrnensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,

vildledning  ener  tilsidesættelse  af  intern  kontrol.

*  Opnår  vi  forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for at kunne  ud-

forme  revisionshand1inger,  der  er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at

kunne  udtrykke  en  konklusion  om  effektiviteten  af  virksomhedens  interne  kontrol.

ø Tager  vi  stilling  til,  om  den  regnskabspraksis,  som  er anvendt  af ledelsen,  er passende,

samt  om  de  regnskabsmeessige  skøn  og  tilknyf,tede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udar-

bejdet,  er rimelige.

ø Konkluderer  vi,  om  ledelsens  udarbejdelse  af årsregnskabet  på  grundlag  af  regnskabsprin-

cippet  om  fortsat  drift  er passende,  samt  om  der  på grundlag  af det  opnåede  revisions-

bevis  er væsentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  ener  forhold,  der  kan  skabe

betydelig  tvivl  om  virksomhedens  evne  til  at  fortsætte  driften.  Hvis  vi  konkluderer,  at der

er en  væsentlig  usikkerhed,  skal  vi  i vores  revisionspåtegning  gøre  opmærksom  på  oplys-

ninger  herom  i årsregnskabet  eller,  hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modi-

ficere  vores  konklusion.  Vores  konklusioner  er baseret  på  det  revisionsbevis,  der  er opnået

frem  til  datoen  for vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  ener  forhold  kan

dog  medføre,  at  virksomheden  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.
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Vester  Aaby  Vandværk

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

@ Tager  vi stilling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og indhold  af årsregnskabet,  her-

under  noteoplysningerne,  samt  om årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktio-

ner  og  begivenheder  på  en sådan  måde,  at der  gives  et retvisende  billede  heraf.

Vi  kommunikerer  med  den  øverste  ledelse  om  blandt  andet  det  planlagte  omfang  og den

tidsmæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsrnæssige  observationer,  her-

under  eventuene  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  ledelsesberetningen.

Vores  konklusion  om  årsregnskabet  omfatter  ikke  ledelsesberetningen,  og vi  udtrykker  ingen

form  for konklusion  med  sikkerhed  om  lede1sesberetningen.

I tilknyl.ning  til  vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at læse  ledelsesberetnin-

gen  og i den  forbindelse  overveje,  om ledelsesberetningen  er væsentligt  inkonsistent  med

årsregnskabet  ener vores  viden  opnået  ved revisionen  ener på anden  måde  synes  at

indeholde  væsentlig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om  ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplys-

ninger  i henhold  til  årsregnskabsloven.

Baseret  på det  udførte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesberetningen  er i overens-

stemmelse  med  årsregnskabet  og er udarbejdet  i overensstemmelse  med  årsregnskabs-

lovens  krav.  Vi  har  ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i 1ede1sesberetningen.

19Aebruar  2020Odense,

Beie

CVR

ersen

tsaut.  revisor
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Vester  Aaby  Vandværk

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Virksomhedens  aktiviteter  er i ovensstemmelse  med  den  til enhver  tid  gældende  vand-

forsyningslov  og det  for vandværket  fastsatte  regulativ  at forsyne  ejendomme  inden  for

vandværkets  forsyningsområde  med  godt  og  tilstrækkeligt  vand  samt  at  varetage

medlemmernes  fænes  interesser  i vandforsyningspørgsmål  samt  deraf  afledte  forhold.

Forventet  udvikling

Virksomheden  forventer  et positiv  takstmæssig  underdækning  t.DKK  22 for det  kommende

år.

Efterfølgende  begivenheder

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  hændelser.

€ EIEnHOLm
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Vester  Aaby  Vandvaerk

Resultatopgørelse

Note

2019

DKK

2018

DKK

Budget

2020

DKK

Ikke

revideret

1 Nettoomsætning

2 Persona1eornkostninger

Bruttofortjeneste  I (70,8%  - 80,5%  - 83,6%)

3 Produktionsomkostninger

4 Salgsornkostninger

5 Lokaleomkostninger

6 Administrationsornkostninger

7 Øvrige  kapacitetsornkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  i alt

Resultat  før  af-  og  nedskrivninger

8 Finansiene  indtægter

Finansielle  ornkostninger

Finansielle  poster  i alt

Årets  resultat

371.032

-108.276

262.756

-111.365

-4.110

- 3.390

-142.346

- 990

-262.201

555

o

-555

-555

o

515.753

-100.385

415.368

-264.731

- 2.705

- 3.630

-142.949

-1.353

-415.368

o

o

o

o

o

670.800

-1IO.OOO

560.800

-364.000

- 5.000

-4.000

-188.000

o

-561.000

-200

200

o

200

o

[3EIEr?H0Lm
VI  !iKABER  BALANCE IO



Vester  Aaby  Vandværk

AKTIVER

Note

Veerk

9 Materielle  anlægsaktiver  i alt

IO Tilgodehavender  fra  salg  og  t'enesteydelser

Il  Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Kontanter

Indestående  i kreditinstitutter

12 Likvide  beholdninger  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

PASSIVER

13 Takstmæssig  overdækning

Langfristede  gældsforpligtelser  i alt

14 Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

15 Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

16 Eventua1forpligf.elser

17 Pantsætninger  og sikkerhedssti1lelser

«3EIEnH0Lm
SKABER  EIALANCE

Balance

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

o

o

20.571

15.095

35.666

o

2.302.265

2.302.265

2.337.931

2.337.931

o

o

7.388

15.003

22.391

364

2.140.246

2.140.610

2.163.001

2.163.001

2.059.010

2.059.010

45.602

233.319

278.921

2.337.931

2.337.931

1.769.581

1. 769.581

140.367

253.053

393.420

2. 163.001

2.163.001

Il



Vester  Aaby  Vandværk

Noter

2019

DKK

2018

DKK

Budget

2020

DKK

Ikke

revideret

1.  Nettoomsætning

Salg  af  vand  variabeldel

Salg  af  vand  fastdel

Måleraflæsning

Gebyrer

Regulering  af takstmæssig  over/underdækning

I alt

210.548

429.581

10.433

9.900

-289.430

371.032

190.873

416.354

10.360

9.200

-111.034

515.753

200.000

428.800

IO.OOO

IO.OOO

22.000

670.800

2.  Personaleomkostninger

Lønninger

I alt

108.276

108.276

100.385

100.385

IIO.OOO

1IO.OOO

3.  Produktionsomkostninger

Køb  af  vand

Vandprøver

Reparation  og  vedligeholdelse  af

produktionsanlæg

Ledningsregistrering

El

Varkøb

I alt

544

26.217

51.296

3.075

26.843

3.390

111.365

469

23.267

200.461

8.450

32.084

o

264.731

2.000

20.000

300.000

9.000

33.000

o

364.000

[3E1EnHOL1T1
VI  'iKABEll  BALjlNCE 12



Vester  Aaby  Vandværk

4.  Salgsomkostninger

Gaver  og  blomster

Annoncer

r alt

5.  Lokaleomkostninger

Vandledningsbidrag

Ejendomsskat

I alt

6.  Administrationsomkostninger

Kontorartikler

It-omkostninger

Mindre  nyanskaffelser

Telefon  og  internet

Porto  og gebyzez

Revisorhonorar

Budget

Forsikringer

Faglitteratur  og  tidsskrifter

Kontingenter

Kørselsgodtgørelse

Kurser

Assistance  forbrugeropkreevning

It-programmer  og  vedligeholdelse

Nets  ornkostninger

Kontingent  u/moms

Møder  og  generalforsamling

I alt

[3EIEnHOLm
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Noter

2019

DKK

2018

DKK

Budget

2020

DKK

Ikke

revideret

2.324

1.786

4.110

964

1.741

2.705

3.000

2.000

5.000

741

2.649

3.390

827

2.803

3.630

I.OOO

3.000

4.000

1.347

406

o

8.573

1.136

23.600

3.200

5.305

1.040

8.366

2.380

5.899

23.390

9.876

11.858

o

35.970

142.346

2.641

1.598

332

9.042

686

22.700

5.000

5.128

1.020

8.284

2.099

o

21.608

12.658

11.637

1.500

37.016

142.949

3.000

2.000

8.000

IO.OOO

2.000

22.000

5.000

5.000

1.OOO

12.000

5.000

30.000

23.000

13.000

12.000

o

35.000

188.000
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Noter

Vester  Aaby  Vandværk

7.  Øvrige  kapacitetsomkostninger

Konstaterede  tab  på  tilgodehavender  fra  salg

8.  Finansielle  indtægter

Øvrige  finansiene  indtægter

9.  Materielle  anlægsaktiver

Beløb  i DKK

Kostpris  pr.  01.01.19

Kostpris  pr.  31.12.19

Af-  og  nedskrivninger  pr.  01.01.19

Af-  og  nedskrivninger  pr.  31.12.19

Regnskabsmæssig  værdi  pr.  31.12.19

[3E1 € nHOLm
VI  !iKABEIt  BALANCE

2019

DKK

2018

DKK

Budget

2020

DKK

Ikke

revideret

990 1.353 o

200

Værk

1.622.967

1.622.967

-1.622.967

-1.622.967

o
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Vester  Aaby  Vandvaerk

IO.  Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

Tilgodehavender  fra  salg  og  tjenesteydelser

I alt

11.  Andre  tilgodehavender

Andre  tilgodehavender

I alt

12.  Likvide  beholdninger

Kassebeholdning

Sparekassen  Fyn

Jyske  Bank

I alt

13.  Langfristede  gældsforpligtelser

Beløb  i DKK

Takstmæssig  overdækning

(3E1EnHOLrT1
VI  SKAEIER  EIALANCE

Noter

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

20.571

20.571

7.388

7.388

15.095

15.095

15.003

15.003

o

1.775.731

526.534

2.302.265

364

1.613.612

526.634

2.140.610

Gæld  i alt

31.12.19

Gæld  i alt

31.12.18

2.059.010 1.769.581
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Vester  Aaby  Vandvaerk

Noter

31.12.19

DKK

31.12.18

DKK

14.  Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Leverandører  af varer  og tjenesteydelser 45.602 140.367

15.  Anden  gæld

Moms  og afgift.er

A-skat  og arbejdsmarkedsbidrag

Ledningsafgift

Gæld  forbruger

I alt

73.141

19.576

134.043

6.559

233.319

77.093

16.567

154.612

4.781

253.053

16.  Eventualforpligtelser

Virksomheden  har  overfor  tredjemand  påtaget  sig  kautionsforpligt.else  kr. O.

17.  Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

Virksomheden  har udstedt  ejerpantebreve  på i alt t.DKK  60, der giver  pant  i grunde  og

bygninger.  Heraf  ey deponeret  ezpantebreve  på  i alt  t.DKK  0 til  sikkerhed,  men  pantebrevet

for t. DKK  60 er selskabets  egen  besiddelse.

ocicnsot-m
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Vester  Aaby  Vandva.rk

Noter

18.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt.  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for virksomheder  i regn-

skabsklasse  A.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes

værdireguleringer  af finansielle  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligele-

des  alle  omkostninger,  herunder  afskrivninger  og nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonorniske  fordele  vil  til-

flyde  virksomheden,  og aktivets  værdi  kan måles  pålideligt.  Forpligtelser  indregnes  i

balancen,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  'fragå  virksomheden,

og forpligtelsens  værdi  kan måles  pålideligt.  Ved første  indregning  måles  akt.iver  og

forpligl;elser  til  kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor

for hver  enkelt  regnskabspost.

Ved  indregning  og måling  tages  hensyn  ti]  forudsigelige  tab  og risici,  der  fremkornrner  inden

årsrapporten  aflægges,  og  som  be-  eller  afkreefter  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

TAKSTMÆSSIG  OVER-/UNDERDÆKNING

Takstmæssig  underdækning  vedrørende  tidligere  år, og som  i de  kommende  år opkræves  hos

forbrugerne  i henhold  til  den  fastlagte  indtægtsramme,  indregnes  særskilt  i balancen  under

tilgodehavender.  Takstmæssig  underdækning  indregnes  til  den  værdi,  som  ledelsen

forventer,  vil  blive  opkrævet  i de kommende  år. Årets  regulering  af underdækning  indregnes

i resultatopgørelsen  under  nettoomsætningen.

TakstmeesSig  overdækning  vedrørende  tidligere  år, og som  i de kommende  år skal  afregnes

til forbrugerne,  indregnes  i balancen  som en særskilt  forpligtelse.  Årets  regulering  af

overdækning  indregnes  i resultatopgørelsen  under  nettoomseetningen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste  indeholder  nettoomsætning  samt  andre  eksterne  ornkostninger.

ae:icm-iouan
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Vegter  Aaby  Vandværk

Noter

18.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Nettoomsætning

Indtægter  ved  salg af varer  indregnes  i resultatopgørelsen,  såfremt  levering  og risiko-

overgang  til  køber  har  fundet  sted  inden  udgangen  af regnskabsåret,  og når  salgsbeløbet  kan

opgøres  pålideligt  og forventes  indbetalt.  Nettoomsætning  måles  til  dagsværdi  og opgøres

ekskl.  moms  og afgifter  opkrævet  på  vegne  af tredjemand  samt  med  fradrag  af rabatter.

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  ornfatter  omkostninger  ti]  distribution,  salg  og reklame,  admi-

nistration,  lokaler  og tab  på debitorer  i det  omfang,  de ikke  overstiger  normale  nedskrivnin-

ger.

Personaleomkostninger

Personaleornkostninger  omfatter  løn,  gager  samt  øvrige  personalerelaterede  ornkostninger.

Af-  og  nedskrivninger

Afskrivninger  på anlægsaktiver  tilsigter,  at der  sker  systematisk  afskrivning  over  aktivernes

forventede  brugstid.  Der foretages  lineære  afskrivninger  baseret  på følgende  brugstider  og

restværdier:

Rest-

Brugstid,  værdi,

år procent

Værk 15 o

Grunde  afskrives  ikke.

Andre  finansielle  poster

Under  andre  finansielle  poster  indregnes  renteindtægter  og renteornkostninger  m.v.

Skat  af  årets  resultat

Virksomheden  er ikke  et selvstændigt  skattesubjekt.  Der indregnes  derfor  ikke  skat  i års-

regnskabet,  idet  aktuel  og udskudt  skat  påhviler  interessenterne/kapitalejerne  og komple-

mentaren/kommanditisterne  og komplementaren.

GEIEnHOLm
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Vester  Aaby  Vandværk

Noter

18.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materiene  anlægsaktiver  omfatter  grunde  og bygninger.

Materiene  anlægsaktiver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  af- og

nedskrivninger.

Kostprisen  ornfatter  anskaffelsesprisen  samt  ornkostninger  direkte  tilknyttet  anskaffelsen

indtil  aktivet  er klar  til  brug.  Renter  af lån  til  at finansiere  fremstillingen  indregnes  ikke  i

kostprisen.

Kostprisen  for et samlet  aktiv  opdeles  i separate  bestanddele,  der  afskrives  hver  for sig, hvis

brugstiden  på  de enkelte  bestanddele  er forskenig.

Materiene  anlægsaktiver  afskrives  lineært  baseret  på  brugstider  og restværdier,  som  fremgår

af afsnittet  "Af-  og  nedskrivninger".

Gevinster  eller  tab  ved  afhændelse  af materielle  anlajgsaktiver  opgøres  som  forskenen  mellem

en eventuel  salgspris  med  fradrag  af salgsomkostninger  og den  regnskabsmæssige  værdi  på

salgstidspunktet  fratrukket  eventuene  omkostninger  til  bortskaffelse.

Nedskrivning  af  anlægsaktiver

Den  regnskabsmæssige  værdi  af anlægsaktiver,  der  ikke  måles  til  dagsværdi,  vurderes  årligt

for  indikationer  på  værdiforringelse  ud  over  det,  som  udtrykkes  ved  afskrivning.

Hvis  virksomhedens  realiserede  afkast  af et aktiv  ener en gruppe  af aktiver  er lavere  end

forventet,  anses  dette  som  en indikation  på  værdiforringelse.

Foreligger  der  indikationer  på værdiforringelse,  foretages  nedskrivningstest  af hvert  enkelt

aktiv  henholdsvis  hver  gruppe  af aktiver.

Der  foretages  nedskrivning  til  genindvindingsværdien,  hvis  denne  er lavere  end  den  regn-

skabsmæssige  værdi.

Som  genindvindingsværdi  anvendes  den  højeste  værdi  af nettosalgspris  og kapitalværdi.  Ka-

pitalværdien  opgøres  som  nutidsværdien  af de forventede  nettopengestrømme  fra  anvendel-

sen  af aktivet  eller  aktivgruppen  samt  forventede  nettopengestrørnrne  ved  salg  af aktivet  el-

ler aktivgruppen  efter  endt  brugstid.
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Vester  Aaby  Vandværk

Noter

18.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Nedskrivninger  tilbageføres,  når  begrundelsen  for nedskrivningen  ikke  længere  består.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende

værdi  med  (xadrag  af nedskrivninger  til  imødegåelse  af tab.

Nedskrivninger  til  imødegåelse  af tab  opgøres  på grundlag  af en individuel  vurdering  af de

enkelte  tilgodehavender,  når  der  på  individuelt  niveau  foreliggey  en objektiv  indikation  på,  at

et tilgodehavende  er værdiforringet.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Gældsforpligtelser

Langfristede  gældsforpligtelser  måles  til  kostpris  på  tidspunktet  for stift.else  af gældsforholdet

(lånoptagelsen).  Gældsforpngtelserne  måles  herefter  til  amortiseret  kostpris,  hvor  kurstab  og

låneomkostninger  indregnes  i resultatopgørelsen  som  en finansiel  ornkostning  over  løbetiden

på grundlag  af den  beregnede,  effektive  rente  på  tidspunktet  for stifi.else  af gældsforholdet.

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til  gæl-

dens  pålydende  værdi.
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