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Ledelsespåtegning 
 

Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2013 for Hinnerup 

Vandværk a.m.b.a. 

 

Værket er omfattet af vandsektorloven jf. lovens § 2 stk. 1 nr. 2. og dermed tillige skattepligtig 

efter selskabsskattelovens § 1 stk. 1 nr. 2h. 

 

Regnskabsaflæggelsen giver anledning til at fremhæve følgende: 

 

Selskabets aktiviteter er skattepligtige. Skat har imidlertid tilkendegivet, at 

indgangsværdierne af materielle anlægsaktiver ved overgang til skattepligt den 1.1. 2010 

ikke nødvendigvis vil blive accepteret som skattemæssige indgangsværdier, men at disse 

i et eller andet omfang skal reduceres. 

Dette efterlader en usikkerhed om værkets skattemæssige forhold. 

 

Værdiansættelsen af de materielle anlægsaktiver er forbundet med usikkerhed. Risikoen 

for forsyningsvirksomheder med monopollignende status og prisreguleringer er dog 

begrænset, da der ikke kan ske udlodning til ejerne. Forudsætningen for en industriel 

køber er, at denne også er underlagt de lovgivningsmæssige begrænsninger, som er 

ensbetydende med et nulafkast. 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte 

regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, 

således at årsregnskabet giver et retvisende billede af værkets aktiver og passiver, finansielle 

stilling samt resultatet. 

 

Årets resultat før skat er 403 tkr. dårligere end budgetteret. Afvigelsen kan i det væsentligste 

henføres til låneomkostninger ved hjemtagelse af lån samt en negativ kursudvikling på 

værdipapirer. 

 

Ingen af værkets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i 

årsregnskabet anførte, og der påhviler ikke værket eventualforpligtelser, som ikke fremgår af 

årsregnskabet.  

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Hinnerup, den 13. marts 2014 

 

I bestyrelsen: 

 

Bjarne Wiese 

Formand 

 Kim Hougaard 

Næstformand 

 Egon Dybdal Thomsen 

Kasserer 

     

Michael Larsen 

 

 Mogens Truelsen 

Sekretær 

 Allan Ladegaard 

     

           Ole Christiansen     
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 

 

 

Til andelshaverne i Hinnerup Vandværk a.m.b.a. 

Vi har revideret årsregnskabet for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1.1. - 31.12. 

2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 

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 den skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Revisors ansvar  

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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, at årsregnskabet ikke indeholder 

væsentlig fejlinformation. 

 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og 

oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 

vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 

værkets 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 værkets 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for  

vor konklusion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Konklusion 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af værkets aktiver, passiver 

og finansielle stilling pr. 31.12. 2013 samt af resultatet af værkets aktiviteter for regnskabsåret 

1.1. - 31. 12. 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Supplerende oplysninger om regnskabsmæssige forhold 

Uden det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til note 1 samt ledelsespåtegning, hvoraf 

det fremgår at værdiansættelsen af værkets materielle anlægsaktiver er forbundet med 

usikkerhed. 

Tilsvarende er der usikkerhed omkring de skattemæssige indgangsværdier som følge af 

tilkendegivelser fra SKAT. 

 

Aarhus, den 13. marts 2014 

Revisionsfirmaet Bjarne Aaen & Co. ApS 

 

 

Bjarne Aaen 

Statsautoriseret revisor      
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Anvendt regnskabspraksis 
 

Årsregnskabet for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 

klasse A-virksomheder og efter samme principper som sidste år, bortset fra at årets regulering af 

overdækning tidligere år, som reelt er et lovmæssigt indgreb i værkets takstpolitik, er flyttet fra 

en egenkapitalpostering til en resultatpostering jf. Erhvervsstyrelsens notat af 18.1. 2011. 

 

Ændringen har forbedret resultatet med 792 tkr., men ikke ændret egenkapitalen. 

 

Sammenligningstal er ændret i overensstemmelse hermed. 

 

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: 

 

RESULTATOPGØRELSEN 

Indtægter 

Indtægter ved produktion og afsætning af drikkevand samt tilslutningsbidragets forsynings- og 

stikledningsdel indregnes i resultatopgørelsen 

 

Årets udvikling i den reguleringsmæssige overdækning indregnes i nettomsætningen. 

 

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter. 

 

 

BALANCEN 

Immaterielle anlægsaktiver 

Disse aktiver måles som udgangspunkt til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.  

 

Materielle anlægsaktiver 

Indgangsværdien jfr. åbningsbalancen er en markedsværdi, baseret på Konkurrencestyrelsens 

Pris- og Levetidskatalog, lanceret i forbindelse med indberetning af den regulatoriske 

åbningsbalance pr. 1.1. 2010. 

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstider efter følgende  

principper: 

 

Indretning lejede lokaler  10 år 

Brugsret til digitalkort 25 år 

Bygninger 75 år 

Tekniske installationer og boringer 2-75 år 

Ledningsnet 75 år 

Projektudgifter kildeplads  30 år 

Kontorinventar  3-8 år 

Målere            6 år     

 

Driftsmidler og inventar til anskaffelsespris under 12.300 kr. samt edb-programmel og måle-

udstyr afskrives 100% i anskaffelsesåret. 
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Omsætningsaktiver 

 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisations-

værdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af 

forventede tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende 

efterfølgende regnskabsår. 

 

Gæld 

Endnu ikke indregnet overdækning 

Forskydninger i ikke endnu ikke indregnet overdækning reguleres over egenkapitalen. 

 

Egenkapital 

Tilslutningsafgifter 

Bidrag til hovedanlæg indgår som indskud på egenkapitalen. Den øvrige del indgår som 

driftsindtægt. 

 

 


