Vildbjerg Vandværk A.m.b.a.

Årsrapport for 2012

Resultatopgørelse for året 1. januar – 31. december
2012 i kr.
Afregning af vand:
Salg af vand .................................................................
Grønne afgifter .............................................................

2011 i t.kr.

4.434.547
2.939.775
1.494.772
995.143
2.489.915

4.029
2.518
1.511
1.198
2.709

398.403
276.794
283.463
37.748
0
3.160
21.925
40.968
9.039
1.444
980.106
2.053.050

353
241
291
34
189
10
65
36
49
32
864
2.164

436.865

545

0

20

Resultat før renter

436.865

525

Finansielle indtægter:
Renteindtægter .............................................................
Resultat før henlæggelser

90.404
527.269

80
605

Henlæggelse radiokommunikation målere ....................
Henlæggelse målere ....................................................
Regnskabsmæssigt resultat

300.000
0
227.269

0
250
355

Faste bidrag .................................................................
Omkostninger:
Lønninger og pension ...................................................
Vedligeholdelse af anlæg m.v. ......................................
El og vand ....................................................................
Vandprøver ...................................................................
Kortlægning af grundvandsforekomster ........................
Øvrige administrationsomkostninger .............................
Prisloftsreguleringer ......................................................
Forsikringer og kontingenter .........................................
Erstatninger ..................................................................
Tab på debitorer ...........................................................
Andel samarbejdsaftale ................................................

Resultat før renter og afskrivninger
Afskrivning øvrige driftsmidler .......................................
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Balance pr. 31. december

Aktiver

2012 i kr.

2011 i t.kr.

Anlægsaktiver:
Vandværk, matr. nr. 3 p, Rødding:
Saldo pr. 1. januar 2012 .............................. 1.214.508
Tilgang ........................................................
337.935
Anvendt henlæggelse .................................. -337.935
1.214.508
Tilslutningsbidrag hovedanlæg ....................
14.275

1.200.233

1.215

Ledningsnet:
Saldo pr. 1. januar 2012 .............................. 3.173.639
Tilgang ........................................................
677.338
Anvendt henlæggelse .................................. -203.465
3.647.512
Tilslutningsbidrag ledningsanlæg ................
116.462

3.531.050

3.174

5.292
4.736.575

2
4.391

510.074
950.000
967.191
65.145
2.492.410

0
1.855
967
164
2.986

7.228.985

7.377

Målere:
Saldo pr. 1. januar 2012 ..............................
Tilgang ........................................................

2.571
77.721
80.292
-75.000

Anvendt henlæggelse ..................................
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver:
Indestående i pengeinstitut ..........................
Mellemregning, varmeværket ......................
Værdipapirer ...............................................
Tilgodehavende tilslutningsbidrag m.v. ........
Omsætningsaktiver i alt

.................
.................
.................
.................

Aktiver i alt
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Balance pr. 31. december

Passiver
Egenkapital:
Saldo pr. 1. januar 2012 ...............................................
Årets resultat ................................................................
Egenkapital i alt

2012 i kr.

2011 i t.kr.

1.390.550
227.269
1.617.819

1.036
355
1.391

589.600
510.000
300.000
1.956.558
3.356.158

1.131
585
0
1.957
3.673

Gæld:
Mellemregning, VTV A/S ..............................................
Skyldige kreditorer ........................................................
Skyldig moms og afgifter ..............................................
Gæld i alt

917.565
848.404
489.039
2.255.008

457
1.131
725
2.313

Passiver i alt

7.228.985

7.377

Henlæggelser:
Henlæggelse investeringer ...........................................
Henlæggelse målere ....................................................
Henlæggelse radiokommunikation målere ....................
Henlæggelse sikring af nyt indvindingsområde .............

Vildbjerg, den 28. februar 2013
I bestyrelsen:

Bent Andersen

Tommy Andersen

Niels Richardt Jensen

Villy Andersen

Erik Andersen
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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 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 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 2012 samt af resultatet af selskabets
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2012 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

Vildbjerg, den 28. februar 2013
Damgaard & Enevoldsen
Registreret Revisionsaktieselskab

Sonja Pedersen
Registreret revisor
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