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Resultatopgørelse for året 1. januar – 31. december 
2014 i kr. 2013 i kr.

Afregning af vand:
Salg af vand ................................................................. 5.444.747 4.686.483
Grønne afgifter ............................................................. 3.618.662 3.146.567

1.826.085 1.539.916
Faste bidrag ................................................................. 1.195.036 994.828

3.021.121 2.534.744
Omkostninger:
Lønninger og pension ................................................... 398.784 447.665
Kursusudgifter .............................................................. 10.000 9.900
Vedligeholdelse af anlæg m.v. ...................................... 805.320 691.542
El og vand .................................................................... 226.936 205.576
Vandprøver ................................................................... 64.445 38.310
Øvrige administrationsomkostninger ............................. 129.099 9.307
Prisloftsreguleringer ...................................................... 58.290 76.105
Forsikringer og kontingenter ......................................... 50.557 43.903
Erstatninger .................................................................. 137.850 1.716
Tab på debitorer ........................................................... 114 1.025
Andel samarbejdsaftale ................................................ 890.692 825.120

2.772.087 2.350.169

Resultat før renter og afskrivninger 249.034 184.575

Afskrivning øvrig driftsmateriel ...................................... 4.400 4.400

Resultat før renter 244.634 180.175

Finansielle poster::
Rente - indtægter og udgifter......................................... -16.998 -22.255
Resultat før henlæggelser 227.636 157.920

Henlæggelse radiokommunikation målere .................... 0 150.000
Skat vedrørende tidligere år ......................................... 217.836 0
Skat af årets resultat ..................................................... 0 0
Regnskabsmæssigt resultat 9.800 7.920
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Balance pr. 31. december 
 

Aktiver 2014 i kr. 2013 i kr.

Anlægsaktiver:
Vandværk, matr. nr. 3 p, Rødding:
Saldo pr. 1. januar 2014............................... 1.591.281
Tilgang ved fusion ....................................... 589.556
Tilgang ........................................................ 149.810

2.330.647
Tilslutningsbidrag hovedanlæg .................... 48.760 2.281.887 1.591.281

Ledningsnet:
Saldo pr. 1. januar 2014............................... 4.235.641
Tilgang ved fusion........................................ 527.509
Tilgang ........................................................ 109.151

4.872.301
Tilslutningsbidrag ledningsanlæg ................ 138.190 4.734.111 4.235.641

Målere:
Saldo pr. 1. januar 2014............................... 319
Tilgang ........................................................ 962.707

963.026
Anvendt henlæggelse .................................. -963.000 26 319

Øvrig driftsmateriel:
Saldo pr. 1. januar 2014............................... 17.667
Tilgang ved fusion ....................................... 40.334
Tilgang ........................................................ 0
Årets afskrifning .......................................... 4.400 53.601 17.667
Anlægsaktiver i alt 7.069.625 5.844.908

Omsætningsaktiver:
Indestående i pengeinstitut .......................... ................. 468.334 2.620
Værdipapirer ............................................... ................. 167.316 913.183
Tilgodehavende tilslutningsbidrag m.v. ........ ................. 85.226 25.166
Omsætningsaktiver i alt 720.876 940.969

Aktiver i alt 7.790.501 6.785.877
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Balance pr. 31. december 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vildbjerg, den 23. februar 2015 
 
I bestyrelsen: 
 
 
 
 

Villy Andersen Tommy Andersen Erik  Andersen 
   
 
 

Niels Richardt Jensen Søren Hebsgaard 
 

 

Passiver 2014 i kr. 2013 i kr.

Egenkapital:
Saldo pr. 1. januar 2014................................................ 1.625.739 1.617.819
Egenkapital primo fusion Timring Vandværk ................ 700.384 0
Årets resultat ................................................................ 9.800 7.920
Egenkapital i alt 2.335.923 1.625.739

Henlæggelser:
Henlæggelse investeringer ........................................... 541.600 589.600
Henlæggelse udskiftning vandmålere ved fusion  ......... 600.000 0
Henlæggelse målere .................................................... 0 465.000
Henlæggelse radiokommunikation målere .................... 0 450.000
Henlæggelse sikring af nyt indvindingsområde ............. 1.956.558 1.956.558

3.098.158 3.461.158

Gæld:
Mellemregning, VTV A/S .............................................. 659.524 424.436
Skyldige kreditorer ........................................................ 477.111 401.070
Skyldig moms og afgifter .............................................. 1.219.785 873.474
Gæld i alt 2.356.420 1.698.980

Passiver i alt 7.790.501 6.785.877
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Den uafhængige revisors erklæringer 

 
 Til ledelsen i Vildbjerg Vandværk A.m.b.a. 
 Vi  har revideret  årsregnskabet  for Vildbjerg  Vandværk A.m.b.a. for  regnskabsåret 1. januar  
 til 31. december 2014, der omfatter  resultatopgørelse,  balance  og noter. Årsregnskabet ud- 
arbejdes efter årsregnskabsloven. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser nødvendig 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 revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt 
planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 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 vurdering 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 
omstændighederne, 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 regnskabsmæssige 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 konklusion. 
 
 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 til 31. december 2014 i overensstemmelse med            
 årsregnskabsloven.  
 
 
 Vildbjerg, den 23. februar 2015 
 Damgaard & Enevoldsen 
 Registreret Revisionsaktieselskab 
 
 
 Sonja Pedersen   
 Registreret revisor   


