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Vester  Hassing  Vandværk  A.m.b.a.

Vandværket

Vester  Hassing  Vandværk  A.m.b.a.

Drosselvej  82, Vester  Hassing

9310  Vodskov

CVR-nr.  : 35 42 08 94

Bestyrelse

John  Cocks

Mandy  P. Mittelstådt

Tommy  Hvedhaven

Harry  S. Pedersen

Kim  Johansen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret  Revisionspartnerse]skab
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Vester  Hassing  Vandværk  A.m.b.a.

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for  regnskabsåret  01.01.17  - 31.12.17  for  Vester  Hassing

Vandværk  A.m.b.a.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

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

passiver,  finansielle  stilIling  og  resultat.

Årsrapporten  indstilles  til  generalforsamlingens  godkendelse.

Vester  Hassing,  den  1. marts  2018

Bestyrelpen

John  Cocks

Formand/sekretær Næstformand

-Kim  Gi
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Vester  Hassing  Vandværk  A.m.b.a.

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  andelshaverne  i Vester  Hassing  Vandværk  A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for Vester  Hassing  Vandværk  A.m.b.a.  for regnskabsåret

01.01.17  - 31.12.17,  der  omfatter  resultatopgørelse,  balance,  anvendt  regnskabspraksis  og no-

ter.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  binede  af vandværkets  aktiver,

passiver  og  finansiene  stilIling  pr.  31.12.17  samt  af  resultatet  af  vandværkets  akt.iviteter  for  regn-

skabsåret  01.01.17  - 31.12.17  i overenssternrnelse  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 årsregn-

skabet".  Vi  er uafhængige  af  vandværket  i overensstemmelse  med  internationale  etiske  regler

for  revisorer  (IESBA's  etiske  regler)  og de yderligere  l«av,  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  grundlag  for  vores  kon-

klusion.

Fremhævelse  af  forhold  vedrørende  revisionen

Revisionen  har  ikke  omfattet  budgettallene  i resultatopgørelsen,  hvorfor  vi  ikke  udtrykker  no-

gen  sikkerhed  herom.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

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

overenssternrnelse  med  årsregnskabsloven.  Ledelsen  har  endvidere  ansvaret  for den  interne

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

information,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  enez fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for at vurdere  vandværkets  evne  til

at  fortsætte  driften,  at oplyse  om  forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er relevant,  samt

at udarbejde  årsregnskabet  på grundlag  af regnskabsprincippet  om  fortsat  drift.,  medmindre

ledelsen  enten  har  til  hensigt  at  likvidere  vandværket,  indstine  driften  ener  ikke  har  andet  rea-

listisk  alternativ  end  at gøre  dette.
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Vester  Hassing  Vandværk  A.m.b.a.

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  væsentlig

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

ning  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  veesentlig  fejlinfor-

mation,  når  sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  følge  af  besvigelser  ener  fejl  og  kan

betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forventes,  at  de  enkeltvis  eller  sarnlet

har  indflydelse  på  de  økonomiske  beslutninger,  som  regnskabsbrugerne  træffer  på  grundlag  af

årsregnskabet.

Som  led  i en  revision,  der  udføres  i overensstemmelse  med  internationale  standarder  om  revi-

sion  og  de  yderligere  krav,  der  er gaeldende  i Danrnark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og  op-

retholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

ø Identificerer  og  vurderer  vi  risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset  om

denne  skyldes  besvigelser  elIler  fejl,  udformer  og  udfører  revisionshandlinger  som  reaktion

på  disse  risici  sarnt  opnår  revisionsbevis,  der  er  tilstrækkeligt.  og  egnet  til  at  danne  grundlag

for  vores  konklusion.  Risikoen  for  ikke  at  opdage  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af  be-

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

omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildledning  eller  tilside-

sættelse  af  intern  kontrol.

ø Opnår  vi  forståelse  af  den  interne  kontrol  med  relevans  for  revisionen  for  at  kunne  udforme

revisionshand1inger,  der  er passende  efter  omsteendighederne,  men  ikke  for  at kunne  ud-

trykke  en  konklusion  om  effektiviteten  af  vandværkets  interne  kontrol.

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

om  de  regnskabsmæssige  skøn  og  tilknyltede  oplysninger,  som  ledelsen  har  udarbejdet,  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  revisionsbevis

er veesentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  ener  forhold,  der  kan  skabe  betydelig

tvivl  om  vandværkets  evne  til  at  fortsætte  driften.  Hvis  vi  konkluderer,  at  der  er  en  væsentlig

usikkerhed,  skal  vi  i vores  revisionspåtegning  gøre  opmærksom  på  oplysninger  herom  i års-

regnskabet  ener,  hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modificere  vores  konklu-

sion.  Vores  konklusioner  er baseret  på  det  revisionsbevis,  der  er opnået  frem  til  datoen  for

vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  ener  forhold  kan  dog  medføre,  at  vand-

værket  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.
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Vester  Hassing  Vandværk  A.m.b.a.

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

ø Tager  vi  stilIling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og  indhold  af  årsregnskabet,  herun-

der  noteoplysningerne,  samt  om  årsregnskabet  afspejler  de underliggende  transaktioner  og

begivenheder  på  en  sådan  måde,  at  der  gives  et  retvisende  binede  heraf.

Vi  kommunikerer  med  ledelsen  om  blandt  andet  det  planlagt.e  omfang  og  den  tidsmæssige

placering  af  revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder  eventuelle

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

Aalborg,  den  1. marts  2018

Beierholm

Revisionspartnerselskab

54 68

Sta revisor
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Vester  Hassing  Vandværk  A.m.b.a.

De  kritiske  revisorers  påtegning

Som  generalforsamlingsva1gl;e  revisorer  har  vi,  i tilknytning  til  den  revision,  der  er foretaget  af

den  eksterne  statsaut.  revisor,  revideret  årsregnskabet  for  regnskabsåret  01.01.17  - 31.12.17.

Vores  revision  har  bl.a.  omfattet  gennemgang  og  vurdering  af  væsentlige  regnskabsposter  og

budgetafvigelser,  vurdering  af  administrative  rutiner  m.v.

Vores  revision  har  ikke  givet  anledning  til  bemærlminger.

Vester  Hassing,  den  1. marts  2018

ersen Birk  Kristensen
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Vester  Hassing  Vandværk  A.m.b.a.

Resultatopgørelse

2017

DKK

Ikke  revideret

budget

2017

DKK

2016

DKK

Indtægter

Vandafgifter  m.v.

Heraf  afgift,  af  ledningsført  vand

Overdækning

Nettoindtægt  i alt

Elektricitet

Vedligeholdelse  af boringer,  ledningsnet,

vandværk  og  vandmålere

Vandanalyser

Direkte  omkostninger

Dækningsbidrag

Teknisk  bistand

Forsikringer

Administrationsomkostninger

Lønninger  og kørselsgodtgørelse

Generalforsamling  og  bestyrelses-

møder  m.v.

Kapacitetsomkostninger

Resultat  før  afskrivninger

Afskrivninger

Resultat  af  primær  drift

Flytte-  og  strafgebyrer

Renter,  kreditinstitut

Akl:ieudbyl;te

Renter  m.v.

Årets  resultat

Der  fordeles  således:

Sikring  af vandindvindingsområde

Overført  resultat

I alt

3.196.698

- 918.599

-36.540

2.241.559

62.831

410.624

68.549

542.004

1.699.555

11.874

11.340

282.690

121.375

19.982

447.261

1.252.294

1.052.324

199.970

18.900

o

1.287

20.187

220.157

220.157

o

220.157

3.087.000

- 875.000

-29.000

2.183.000

75.000

250.000

75.000

400.000

1.783.000

100.OOO

15.000

250.000

150.000

20.000

535.000

1.248.000

1.050.000

198.000

12.000

o

o

12.000

210.000

210.000

o

210.000

3.114.311

-896.034

-167.483

2.050.794

77.188

194.261

86.132

357.581

1.693.213

119.953

10.958

234.651

120.000

7.428

492.990

1.200.223

1.007.825

192.398

16.800

5.247

772

22.819

215.217

215.217

o

215.217

[3E1EnHOLm
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Vester  Hagsing  Vandværk  A.m.b.a.

Note

AKTIVER

Grunde

Skovrejsning

Bygninger

Boringer

Ledningsnet

Driftsmateriel

Materielle  anlægsaktiver  i alt

Tilgodehavender  hos  forbrugere

Periodeafgrænsningsposter

Andre  tilgodhavender

Tilgodehavende  moms  m.v.

Tilgodehavender  i alt

Aktier  i Spar  Nord

Spar  Nord,  driftskonto

Spar  Nord,  aktionærkonto

Værdipapirer  og  likvide  beholdninger  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

PASSIVER

Egenkapital

2 Hensættelser  til  sikring  af  vandindvindingsområde

Hensatte  forpligtelser  i alt

3 0verdækning

Langfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gæld  til  forbrugere

Kreditorer  og  anden  gæld

Skyldig  moms  m.v.

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

€ El«:nHOLm

Balance

31.12.17

DKK

881.135

72.883

1.101.302

1.954.797

7.607.284

909.074

12.526.475

296.955

9.368

929.432

77.389

1.313.144

o

2.722.708

29.421

2.752.129

4.065.273

16.591.748

31.12.16

DKK

862.925

72.883

1. 260.214

2. 006.217

6.743.592

1.070.021

12.015.852

225.669

19.633

o

o

245.302

26.730

4. 096.911

5. 091

4.128.732

4.374.034

16.389.886

o

789.808

789.808

14.891.873

14.891.873

203.731

706.336

o

910.067

15.801.940

16.591.748

o

569.651

569.651

14.816.963

14.816.963

181.542

581.842

239.888

1.003.272

15.820.235

16.389.886
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Vester  Hassing  Vandværk  A.m.b.a.

Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt  i overenssternrnelse  med  årsregnskabsloven  for  virksomheder  i regn-

skabsklasse  A. Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år, dog  er

der  ændret  på opstillingen  og præsentationen  af regnskabstallene  i overensstemmelse  med

Erhvervsstyrelsens  anbefalinger  til  regnskabsaflæggelse  i mindre  vandværker.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægler  i takt  med,  at  de  indtjenes.  I resultatopgørelsen  ind-

regnes  ligeledes  alle  ornkostninger,  herunder  afskrivninger  og  nedskrivninger.

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

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

når  det  er  sandsynligt,  at  fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  vandværket,  og  forpligtelsens

værdi  kan  måles  pålideligt.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og forpligtelser  til  kostpris.

Efterfølgende  må]es  aktiver  og  forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for  hver  enkelt  regnskabs-

post.

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.

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægt.er  ved  salg  af  vand  indregnes  i henhold  til  faktureringsprincippet,  således  at  indtægter

indregnes  i takt  med  levering.

Vandværket  er underlagt.  det  generene  "hvile  i sig  selv"-princip,  hvorfor  der  årligt  opgøres  en

over-  ener  underdækning.  Denne  beregnes  som  årets  (øvrige)  indteegt.er  fratrukket  årets  om-

kostninger.  En  eventuel  overdækning  anføres  som  negativ  indtægt  ("der  er opkrævet  for  me-

get"),  mens  en  eventuel  underdækning  anføres  som  et  tillæg  til  indtægterne  ("der  er opkrævet

for  lidt").

€ € H:nHOLm
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Vester  Hassing  Vandværk  A.m.b.a.

Anvendt  regnskabspraksis

Afskrivninger

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

aktivernes  forventede  brugstid.  For  vandværket  er anvendt  følgende  brugstider:

Brugstider

Bygninger

Boringer

Ledningsnet

Driftsmateriel

IO - 50 år

50 år

40 år

IO år

Grunde  og  skovrejsning  afskrives  ikke.

Nyanskaffelser  af  driftsmateriel  med  kostpris  på  under  DKK  25.000  pr.  stk.  indregnes  i resultat-

opgørelsen  i anskaffelsesåret.

Finansielle  poster

Under  finansiene  poster  indregnes  renteindteegter  og  renteornkostninger.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materielle  anlægsaktiver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  afskrivnin-

ger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måIles  til  nominel  værdi  med  fradrag  for  skønnede  tabsrisici  efter  en  indivi-

duel  vurdering.

Underdækning

Underdækning  er et  udtryk  for,  at  vandveerket  har  haft  mindre  indtægter  end  krævet  i forhold

til  "hvi]e  i sig  selv"-princippet.  Posten  reguleres  hvert  år med  årets  over-  ener  underdækning

samt  tilslutningsafgift.er  og  kursregulering  af  værdipapirer  (se også  "nettomsætning").

Egenkapital

"Overført  resultat"  indeholder  akkumuleret  resultat.

ClEl«:nHOLm
SKABER  BALANCE
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Vester  Hassing  Vandværk  A.m.b.a.

Anvendt  regnskabspraksis

Hensatte  forpligtelser

Der  foretages  hensættelser  til  fremtidige  investeringer  til  sikring  af  vandindvindingsornråde.

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-  ener  underdækning  samt

tilslutningsafgifter  og  kursregulering  af  værdipapirer  (se  også  "nettomsætning").

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser  måles  til  kostpris  på  tidspunktet  for  stiftelse  af  gaeldsforholdet.

C3«:1«:r?H0Lm
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Vester  Hassing  Vandværk  A.m.b.a.

Noter

1.  Materielle  anlaegsaktiver

BeløbiDKK

Kostpns  pr  O1.OI 17

Afgang  i året

Tllgang  i året

Kostpris  pr 31.12.17

Afskrivninger  pr 01.01.17

Afskrivning  i året

Afskrivninger  pr. 31.12.17

Regnskabsmeessig  værdx

pr. 31.12.17

Ejendomsværdier  pr O1 IO 16:

Brodam  8, DKK  3.600.000.

Tårnvej  2, DKK  60.000.

Skov-

Grunde  re)sning  Bygrunger

Lednings-

Bonngey  net

Drifts-

materiel I alt

862.925

o

18.210

881.135

o

o

o

881.135

72.883  3.252.253  2.571.007  19344.379  446'1.592  30.565.039

0 0 0 0 0

0 0 0 1.381845  162.B92  1562.947

72883  3.252.253  2571.007  20.726.224  4.624.484  32.127.986

0 1992.039  564.790  12 600 787  3.391  571  18.549  187

0 158912  51420  518153  323.839  1.052.324

0 2.150.951  616210  13.118.940  3.715.4'10  19.601.511

72.883  I 10I  302 1.954.797  7.B07  284 909.074  12.526  475

2. Hensatte  forpligtelser

Beløbi  DKK

Sikring  af

vandindvin-

dingsområde I alt

Saldo  pr.  01.01.17

Årets  hensættelser

Saldo  pr.  31.12.17

569.651

220.157

789.808

569.651

220.157

789.808

3 €:IEnH0Lm
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Vester  Hassing  Vandværk  A.m.b.a.

Noter

3. Overdækning

Beløb  i DKK 31.12.17 31.12.16

Saldo  pr.  01.01.17

Tilslutningsafgifter

Kursregulering  af  aktier

Årets  overdækning

Saldo  pr.  3t12.17

14.816.963

42.000

-3.630

36.540

14.891.873

14.302.880

340.000

6.600

167.483

14.816.963

Hovedparten  af  overdækningen  stammer  fra  ti1s1utningsafgifter,  som  er anvendt  til  lednings-

net  og  boringer  under  materiene  anlægsaktiver.

Der  er i2018  planlagt  investering  vedrørende  udskiftning  af  ca. 1.400  nye  vandmålere.

Investeringen  for  Vester  Hassing  Vandværk  udgør  i niveauet  t.DKK  1.500.

Der  er for  de  kommende  5 år planlagt  yderligere  investeringer  vedrørende  tilkøb  af  jord  samt

skovrejsning  herpå  til  sikring  af  grundvandet.

Cl €:l«:nHOLm
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