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Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 – 31.12.2016 for Aalestrup Vand
A.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en
retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalestrup, den 29. maj 2017

Bestyrelsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til andelshaverne i Aalestrup Vand A.M.B.A.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Aalestrup Vand A.M.B.A. for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 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 selskabet i
overensstemmelse 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 grundlag for vores
konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
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
eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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 revisionspåtegning 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. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sam-
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Den uafhængige revisors påtegning
let 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 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 reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 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 årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle 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 ledelsesberetningen.
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Den uafhængige revisors påtegning
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aars, den 29.05.2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Ove Nørskov
statsautoriseret revisor
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Ledelsesberetning
Hovedaktivitet
Værkets aktivitet består i vandforsyning af Aalestrup.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets overskud på 143.278 kr. er tilfredsstillende.

Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ikke konstateret usikkerhed ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold
Fra 1. januar 2011 er selskabets takster reguleret efter et prisloft, som bl.a. tager udgangspunkt i selskabets historiske priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav. Prisloftet for 2016 er udmeldt i efteråret 2015.
I det omfang årets opkrævede takster for 2016 overstiger prisloftet, så har selskabet pligt til at tilbagebetale disse ved nedsættelse af taksterne for 2018. Denne overdækning afsættes som en gæld i årsregnskabet.
De opkrævede takster for 2016 overstiger ikke prisloftet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Aalestrup Vand A.m.b.a.
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Information fra bestyrelse til forbrugerne
Det er i skrivende stund 5 år siden, vi idriftsatte det nye vandværk.

Da vi tilbage i 2010 tog beslutningen om at skrotte det gamle værk og opføre et 100% nyt vandværk, var
hovedfokus at sikre forbrugerne forsyningssikkerhed og en fortsat god vandkvalitet.

Værket blev derfor udformet sådan, at det i realiteten er to separate ”halve vandværker”, der kan forsyne
hver sin halvdel af byen, og i nødstilfælde – ved en forurening eller et havari – vil den ene halvdel kunne
levere vand til hele forsyningsnettet, måske godt nok ikke 100% til alle forbrugere i spidsperioder, men tæt
på alligevel.
Dette fokus på forsyningssikkerhed har vi i år udvidet, så vi nu etablerer et nødforsyningssamarbejde med
Fjelsø og Bygum-Klotrup Vandværker. I praksis betyder det, at der etableres en ringforbindelse mellem de
tre vandværker.
En forurening eller et nedbrud i dag på f. eks. udpumpningsanlægget i Klotrup-Bygum vil betyde, at alle
forbrugerne under Klotrup-Bygum Vandværk ikke vil kunne få vand eller skal gøre andre tiltag, indtil fejlen
er lokaliset og/eller udbedret – på den ene eller anden måde.

Fremadrettet vil forsyningen i udbedringsperioden – næsten uden at det mærkes af deres forbrugere – blive leveret af vandværkerne i Fjelsø og Aalestrup. Ligeledes, hvis fejlen opstår på den ene pumpelinje her i
Aalestrup. Så vil vandet blive leveret i fællesskab fra den anden pumpelinje i Aalestrup og vandværkerne i
Fjelsø og Klotrup-Bygum i fællesskab.

Vi håber, at vi dermed er medvirkende til at sikre, ikke blot vore egne forbrugere, men også forbrugerne
under vandværkerne i Fjelsø og Klotrup-Bygum mod de historier, vi stadig hører om i pressen, hvor folk er
uden vand eller ikke må bruge vandet, før det er kogt, i flere dage eller uger.
Selve arbejdet i marken er i gang. Rørledningen fra Aalestrup til vandværket i Klotrup er blevet etableret
samtidigt med, at Vesthimmerlands Vand har gravet rørledninger ned til spildevandet fra Aalestrup, som nu
skal pumpes til renseanlægget i Stistrup via Gedsted. Deres rørtracé krydsede lige forbi vores hovedledning
på Fjelsøvej, og passerede tæt op af vandværket i Klotrup-Bygum.

Ellers arbejdes der lige pt. med planlægningen og projekteringen af de øvrige arbejder i forbindelse med
etableringen af ringledningerne og de dertilhørende anlægsinstallationer.
Økonomisk er det aftalt sådan, at omkostningerne til rørledningerne deles mellem de to værker, der forbindes. Det vil sige, at ledningen mellem Klotrup og Aalestrup deles 50-50 af Aalestrup Vand og KlotrupBygum Vandværk, og ledningen, der skal etableres mellem Klotrup og Fjelsø deles 50-50 mellem Fjelsø og
Klotrup-Bygum Vandværker, og på samme måde med ledningen mellem Fjelsø og Aalestrup.

Aalestrup Vand A.m.b.a.
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Østerbølle Vandværk har været med i drøftelserne også, men har vurderet, at de ikke vil deltage lige pt.
Men på sigt vil der her sikkert blive tale om, at sammenkoble Klotrup-Bygum og Østerbølle, så også Østerbølle er sikret fremadrettet.

I Aalestrup by fortsætter gaderenoveringen sideløbende og i samarbejde med renoveringen af kloaksystemet.
Her i 2017 arbejdes der primært i Aagade – fra Vandværksvej til Engvangen/Aabrinken. Men Vandværksvej
er også med i årets etape, og der er derfor måske flere, der bliver berørt af lukningerne, når der skal kobles om til de nye hovedledninger.
I den forbindelse bør det nævnes, at vi har indgået aftale om, at der fremover udsendes en SMS til de forbrugere, der bliver berørt af en hændelse på vandforsyningen, som bl.a. en lukning. SMS’en udsendes til
de mobiltelefoner, der er registeret på den adresse, som bliver berørt af hændelsen.

Hvis man ønsker at framelde sin eller børnenes mobiltelefoner fra denne service, tilmelde sin arbejdstelefon eller måske tilmelde sin egen telefon på forældrenes adresse, skal man lige klikke forbi vores hjemmeside. Her findes der et link til at ændre SMS-servicen på forsiden.
Det er vigtigt at understrege, at man ved at have sine mobiltelefoner tilmeldt denne service ikke samtidig
risikerer at få sine mobilnumre videregivet til diverse kommercielle servicer og interesseorganisationer.

I varmeregi er der i 2016 blevet etableret en radiomast på Elmegaardsvej. Efterhånden som vi på vandsiden får skiftet alle vores målere – og vi er godt på vej – kan stort set alle data fra målerne fremadrettet
hjemtages direkte via masten.

Det betyder også, at vi nu har mulighed for at registrere, hvis der er et unormalt forbrug på en måler, som
hvis der f.eks. er sprunget et vandrør, er en utæt varmtvandsbeholder eller sågar et løbende toilet. Der er
allerede flere forbrugere, der har nydt godt af denne service.

Det fjerner ikke ansvaret for, at det stadig er den enkelte forbruger, der har ansvaret for sin egen installation og det vandforbrug og –spild, der måtte være. Derfor opfordrer vi også til, at man løbende selv tjekker
sin måler og sit forbrug. Men hvis vi registrerer noget unormalt i målerforbruget, vil vi forsøge at tage kontakt, netop for at undgå unødigt vandspild. Vi har tidligere år haft situationer, hvor der først i forbindelse
med årsaflæsningen, er blevet registeret et voldsomt overforbrug af vand – nogle gange taler vi om flere
hundrede m³ vand på grund af en utæt installation.

Det håber vi, at vi med de løbende målerdata kan være med til at forhindre.

For godt 5 år siden etablerede Testrup Vandværk en nødforsyningsledning fra deres ledningsnet ind til vores rørledning på Testrupvej midt mellem Aalestrup og Testrup.

Testrup Vandværk har et par gange i årens løb haft ledningen i brug, men siden sommeren 2016 har forbindelsen været i permanent drift. Testrup har et samlet årligt forbrug på 7-7.500 m³.

Aalestrup Vand A.m.b.a.
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Testrup ønsker at nedlægge vandværket i Testrup og blive overtaget af Aalestrup Vand. Vi har i den forbindelse stillet nogle forudsætninger op om, at deres ledningsnet inden overdragelsen skal være fuldt registreret, og i nogenlunde samme stand som vores ledningsnet i Aalestrup, og på samme måde skal deres målere være skiftet til samme type, som vi benytter i Aalestrup.

Ligeledes skal der etableres en nødvendig pumpestation, og det eksisterende vandværk med tilhørende boring skal nedlægges i Testrup Vandværks regi.

Derefter vil forbrugerne i Testrup kunne indgå på lige fod med de nuværende forbrugerne under Aalestrup
Vand.

Vi har i efteråret haft en dykker nede i rentvandstankene på vandværket for at inspicere og tjekke tankens
tilstand og se efter evt. utætheder i de to underjordiske betontanke bag vandværksbygningen. Heldigvis
blev der ikke konstateret noget unormalt. Denne inspektion er en fast procedure i den løbende overvågning
og kvalitetssikring af vandværket.

Der er i 2016 blevet udpumpet 221.600 m³ vand – 8.100 m³ mere end i 2015. Der er faktureret 222.400
m³ - 13.000 m³ mere end sidste år. Den skarpsindige vil her se, at der er faktureret 800 m² mere, end der
er udpumpet! Den primære årsag hertil skal findes i, at aflæsningerne er sket forskudt. Men konklusionen
er alligevel, at vi med udskiftningen af målere og renoveringerne på gadenettet har fået reduceret vandspildet betragteligt. Tilbage før 2010 lå vi på en vandspild på 7-8%
Prisen for vand var i 2016 uændret i forhold til året før: 3,00 kr/m³ (excl. moms og afgifter). Målerlejen på
200 kr. og den faste afgift på 600 kr. pr. bo-/erhvervsenhed er ligeledes uændret.

Der er for 2017 budgetteret med en reduktion af vandprisen til 2,50 kr/m³, mens målerlejen og den faste
afgift forbliver uændret.
Der er i årets løb udtaget 11 prøver af vandkvaliteten – 5 prøver er udtaget ved tappesteder ved forskellige
forbrugere i byen, 4 prøver er taget på værket, inden vandet pumpes ud, mens der er 2 prøver, der er taget fra boringerne – Alle prøverne overholder de foreskrevne krav til drikkevand. Resultaterne af de seneste prøver kan altid findes fra et link på vores hjemmeside.
I 2016 er der skiftet 93 målere i den løbende udskiftning.
Der tilsluttet 3 nye forbrugere: 1 på Brombærvej, 1 på Borgergade og 1 på Nordre Ringvej, og så indtil videre hele Testrup som én forbruger.
Pr. 31/12 2016 er der tilsluttet 1502 målere til vandværket, hvor Testrup ligeledes indgår med én måler.

Lad mig slutte denne information med at takke vores forbrugere, bestyrelsen samt ledelse og medarbejderne omkring Aalestrup Vand for et godt samarbejde i 2016.

Aalestrup Vand A.m.b.a.
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Resultatopgørelse for 2016
2016

2015

Note
____

kr.
___________

kr.
___________

Omsætning

1

1.934.961

2.259.114

Driftsomkostninger

2

Bruttoavance på vand

Administrationsomkostninger

3

Tab på debitorer

(936.475)
___________

1.240.553

1.322.639

(341.297)
(628)
___________

Resultat før afskrivninger og renter

Afskrivninger

(794.408)
___________

798.628

4

(440.539)
___________

Resultat før renter

358.089

Finansielle indtægter

21.309

Finansielle omkostninger
Resultat før skat

(236.120)
___________

(383.570)
5.647
___________
944.716

(421.765)
___________
522.951

(1.300)
(235.046)
___________

143.278

286.605

Skat af årets resultat

0
___________

0
___________

Årets resultat

143.278
___________

286.605
___________

143.278
___________

286.605
___________

Forslag til resultatdisponering
Årets resultat

Aalestrup Vand A.m.b.a.
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Balance pr. 31.12.2016
2016

2015

Note
____

kr.
___________

kr.
___________

Vandværk

4

3.716.341

3.976.469

Anlæg

4

2

2

Inventar mv.

4

4.392

7.392

Ledningsnet

4

6.745.793

6.587.955

Igangværende projekt

11.336
___________

0
___________

Materielle anlægsaktiver

10.477.864
___________

10.571.818
___________

Anlægsaktiver

10.477.864
___________

10.571.818
___________

Råvarer og hjælpematerialer

504.325
___________

456.000
___________

Varebeholdninger

504.325
___________

456.000
___________

198.587

162.931

83.205

1.902

Selskabsskat til opkrævning hos forbrugere

0
___________

188.455
___________

Tilgodehavender

281.792
___________

353.288
___________

Værdipapirer

688.991
___________

683.227
___________

Værdipapirer

688.991
___________

683.227
___________

Likvide beholdninger

1.114.081
___________

1.126.310
___________

Omsætningsaktiver

2.589.189
___________

2.618.825
___________

13.067.053
___________

13.190.643
___________

Tilgodehavender hos forbrugere
Andre tilgodehavender

Aktiver

Aalestrup Vand A.m.b.a.
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Balance pr. 31.12.2016
2016

2015

kr.
___________

kr.
___________

2.468.842

2.182.235

Årets resultat

143.278
___________

286.605
___________

Egenkapital 01.01.2016

2.612.120
___________

2.468.840
___________

8.444.710
___________

8.370.164
___________

8.444.710
___________

8.370.164
___________

425.521

414.727

Gæld til forbrugere

237.803

263.657

Leverandørgæld og skyldige omkostninger

244.033

962.795

1.072.866

680.460

Forudbetalinger

30.000
___________

30.000
___________

Kortfristede gældsforpligtelser

2.010.223
___________

2.351.639
___________

Gældsforpligtelser

10.454.933
___________

10.721.803
___________

13.067.053
___________

13.190.643
___________

Note
____
Egenkapital 01.01.2016

Kommunekredit

5

Langfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

5

Anden gæld

Passiver

Øvrige noter

6
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Noter
2016

2015

kr.
___________

kr.
___________

Fast afgift

980.487

976.271

Målerleje

298.940

298.005

Forbrug

701.773

629.918

1. Omsætning

Selskabsskat
Tilslutningsafgifter

(188.455)

0

109.666

314.920

32.550
___________

40.000
___________

1.934.961
___________

2.259.114
___________

165.876

146.678

73.505

140.921

168.987

125.134

Køb af målere

80.438

147.245

Lønomkostninger

94.600

97.820

Tegnings- og projekteringsomkostninger

12.267

90.785

Elforbrug

87.876

78.523

Vandprøver

19.050

17.768

Tilsyn

82.000

82.000

9.809
___________

9.601
___________

794.408
___________

936.475
___________

Gebyrer

2. Driftsomkostninger
Vedligeholdelse, ledningsnet
Vedligeholdelse, vandure
Vedligeholdelse, anlæg

Forsikringer/ejendomsskat

Aalestrup Vand A.m.b.a.
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Noter
2016

2015

kr.
___________

kr.
___________

60.000

45.000

7.865

14.655

Kontorartikler, tryksager, telefon og gebyrer

25.051

23.415

Kontingent og abonnement

46.806

72.708

PBS- og girogebyr

19.164

19.104

Revision, afsat 2016

13.000

12.000

9.000

8.000

19.500

17.000

1.889

1.889

140.000

143.830

3.123

32.523

14.167

14.183

2.228

3.374

3. Administrationsomkostninger
Honorar formand og bestyrelse
Personaleomkostninger og kurser mv.

Regnskabsmæssig assistance, afsat 2016
Rådgivningsassistance
Forsikring bestyrelse
Administration
Omkostninger forsyningsdirektoratet
Bestyrelsesmøder og generalforsamling
Repræsentation
Aflæsning til kommunen

(20.496)
___________

(24.111)
___________

341.297
___________

383.570
___________

Vandværk
kr.
___________

Inventar mv.
kr.
___________

Anlæg
kr.
___________

Ledningsnet
kr.
___________

I alt
kr.
___________

5.202.556

172.373

598.422

6.928.796

12.902.147

0
___________

0
___________

0
___________

335.249
___________

335.249
___________

Kostpris 31.12.2016 ___________
5.202.556

172.373
___________

598.422
___________

7.264.045
___________

13.237.396
___________

4. Materielle
anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2016
Tilgang

Afskrivninger
01.01.2016

(1.226.087)

(164.981)

Årets afskrivninger

(260.128)
___________

(3.000)
___________

Afskrivninger
31.12.2016

(1.486.215)
___________

Regnskabsmæssig
værdi 31.12.2016

Regnskabsmæssig
værdi 31.12.2015

(598.420)

(340.841)

(2.330.329)

0
___________

(177.411)
___________

(440.539)
___________

(167.981)
___________

(598.420)
___________

(518.252)
___________

(2.770.868)
___________

3.716.341
___________

4.392
___________

2
___________

6.745.793
___________

10.466.528
___________

3.976.469
___________

7.392
___________

2
___________

6.587.955
___________

10.571.818
___________
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Noter
2016

2015

kr.
___________

kr.
___________

Kommunekredit

3.229.397

3.392.487

Kommunekredit

2.441.157

2.570.449

Kommunekredit

2.699.608

2.821.955

500.069
___________

0
___________

8.870.231

8.784.891

(425.521)
___________

(414.727)
___________

8.444.710
___________

8.370.164
___________

6.128.833
___________

6.600.442
___________

5. Kommunekredit

Byggekredit

Heraf forfalden indenfor et år

Samlet gæld, der forfalder til betaling efter mere end 5 år
(amortiseret kostpris)

6. Sikkerhedsstillelser
Værdipapirer er stillet til sikkerhed for pengeinstitutgæld.

Aalestrup Vand A.m.b.a.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er valgt aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Årsregnskabet er aflagt efter følgende regnskabspraksis:

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen
Omsætning
Omsætning indregnes i resultatopgørelsen i henhold til aflæst forbrug af vand i året hos forbrugerne. Omsætning indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Tilslutningsafgifter
Tilslutningsafgifter omfatter årets udfakturerede tilslutningsafgifter for de i året foretagne tilslutninger.

Driftsomkostninger
Driftsomkostninger omfatter omkostninger til drift og vedligeholdelse, herunder ledningsnet.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af værket,
herunder kontorholdsomkostninger.

Aalestrup Vand A.m.b.a.
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Anvendt regnskabspraksis
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres
til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier
af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Inventar og ledningsnet måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:

Anlæg

5 år

Inventar

5 år

Vandværk

20 år

Ledningsnet

40 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Aalestrup Vand A.m.b.a.
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Anvendt regnskabspraksis
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden.

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer
Værdipapirer måles til statusdagens kurs.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til
nominel værdi.

