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CVR 25732448

ÅRSREGNSKAB 2018
og

STATUS 31/12 2018
og

BUDGET 2019

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den 28. marts 2019
Dirigent:

_________________________________________

Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har aflagt årsregnskab for Tebstrup Vandværk a.m.b.a.
Årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for klasse A-virksomheder
samt vandværkets vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2018.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne
påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tebstrup, den 14. marts 2019

Bestyrelsen:
___________________________
Thue Weel Jensen
Formand

____________________________
Bent Askholm
Næstformand

___________________________
Lars Skovgaard Hansen
Kasserer

_____________________________
Peter Høje Kristensen

____________________________
Thomas Rasmussen
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REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
Til bestyrelsen i Tebstrup Vandværk a.m.b.a.
Vi har gennemgået opstillingen af årsregnskabet for Tebstrup Vandværk a.m.b.a. for perioden
1. januar - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som
De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle
oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske
krav for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence
og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med
sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de
oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen
revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Viborg, den 14. marts 2019

LMO Erhvervsrevision
Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 36563877
Mne-nr.: 867

Egon Brøndum Nielsen
Registreret revisor
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Tebstrup Vandværk a.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for
regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er
tilstrækkelige.
Anvendt regnskabspraksis er ændret, så vandværket benytter det generelle ”hvile i sig selv”princip”, som det anbefales i Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om regnskaber for mindre
vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven”. Princippet er beskrevet
nedenfor under afsnittet Indtægter.
I øvrigt er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne
regnskabsår.
I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De
er udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de
budgetterede og de realiserede tal.
Indtægter
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og
risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes
eksklusiv moms og afgifter.
Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en
over- eller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket årets
omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet
for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er
opkrævet for lidt”).
Omkostninger
Omkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets
indvinding af vand, omkostninger til administration og ledelse samt vedligeholdelse af og
afskrivning på anlæg.
Renter og udbytte
Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsperioden. Finansielle indtægter består renter af bankindeståender samt
renteindtægter og udbytter på værdipapirer.
Kursregulering på værdipapirer er indregnet under ekstraordinære indtægter/udgifter.
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Balancen
Materielle anlægsaktiver.
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til ejendomsvurdering med tillæg af
kostpris på anlægsinvesteringer med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende
hovedprincipper:
Bygninger og vandværk
Målere
Ledningsnet
Boringer
Anlæg og kortlægning

25 år
8,3 år
50 år
16,7 år
10 år

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til
imødegåelse af tab.
Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer og investeringsbeviser, optaget til
statusdagens kursværdi.
Overdækning
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til
”hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.
Overdækning svarer til, hvad der tidligere blev benævnt egenkapital.
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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