
Ledelsespåtegning 

 
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.. 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede 

af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Gørlev, den 15 april 2011 

 

 

 

 

 

Rudi Povlsen                                                  Jørgen Johansen                                              Bente Jensen 

formand                                                          næstformand                                                   sekretær 

 

 

 

 

 

Irene Hansen                                                  Karsten Nielsen 

kasserer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den uafhængige revisors påtegning 

 

Til andelshaverne i Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. 

 

Påtegning på årsregnskabet 

Som bestyrelsesvalgte revisorer har vi revideret årsregnskabet for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. for 

regnskabsåret 1. januar til 31. december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og 

balance. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 

Revisionen har ikke omfattet budgetterne. 

 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 

opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et 

retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, 

samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som 

er rimelige efter omstændighederne. 

 

Revisors ansvar og den udførte revision 

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor 

revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til 

etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at 

årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 

 

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i 

årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for 

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved 

risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og 

aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, 

der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af 

bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er 

rimelige samt en vurdering af 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. 

 

Konklusion 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 

stilling 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. 

december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Udtalelse om bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde en beretning, der indeholder en retvisende redegørelse i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Revisionen har ikke omfattet bestyrelsens beretning, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst 

beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af 

årsregnskabet. 

 



Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsens beretning er i overensstemmelse 

med årsregnskabet. 

 

Gørlev, den 15. april 2010 

Dansk Center Revision 

Registreret revisionsvirksomhed 

 

 

Per Ole Nielsen 

Registreret revisor FRR 

 

 

 

Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg revideret årsregnskabet for 2010 

 

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

 

 

 

 

Lena Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anvendt regnskabspraksis 

 

Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Resultatopgørelsen og balancen er 

klassificeret efter andelsselskabets art og omfang samt andelsselskabets ønsker med hensyn til præsentation 

af tallene. 

 

Der er anvendt samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

 

I resultatopgørelsen indregnes løbende indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes 

værdireguleringer af finansielle aktiver. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder 

afskrivninger og nedskrivninger. 

 

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 de er sandsynlige og kan måles pålideligt. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Resultatopgørelsen 

 

Salg af vand til forbrugere er indtægtsført ud fra det konstaterede forbrug. 

 

Balancen 

 

Tilgodehavender optages til pålydende værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af 

forventede tab. 

 

Værdipapirer, som omfatter aktier og investeringsbeviser, optages til kursværdien på balancedagen. 

 

Anlægsaktiver: 

Hovedanlæg, bygninger og boringer samt ledningsnet optages til fastsat værdi 1. januar 2003 tillagt 

anskaffelser efter vurderingstidspunktet og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger 

foretages ud fra en forventet levetid på 50 år. 

 

Maskinanlæg samt inventar optages til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger 

foretages ud fra en forventet levetid på 5-15 år. 

 

Gældsforpligtelser optages til nominel værdi. 

 

Egenkapital: 

Indskud fra nye medlemmer optages under egenkapitalen. 

 



Budget Budget

Indtægter 2010 2011 2012

DKK 1.000 DKK 1.000

Vandafgift 719.617 725 719

Aktier & obligationer 30.394 46 30

Renteindtægt bank 13.629 25 13

Aflæsningsgebyr Kommune 24.514 24 24

Leje af jord 30.148 32 23

Gebyrer 47.275 45 50

Kursgevinst 161.980

Indtægter i alt 1.027.557 897 859

Udgifter i alt

Reparation af maskiner,bygninger og automatik113.383 40 40

Reparation, ledninger og stophaner 135.272 250 180

El 24.464 36 28

Kontrol/udsk. Målere 25.650 40 40

Tilsyn vandværk - løn 107.515 113 115

Afløser /honorar bestyrelsen 0 5 15

Skatter og forsikringer 5.096 5 5

EDB-PBS 39.923 36 44

Kørselsudgifter 20.406 22 22

Kasserer - løn 86.399 92 94

Alarm 3.695 4 4

Telefon 25.022 27 27

Mødeudgifter . 19.363 20 22

Tryksager 15.433 19 19

Kontorholdsudgifter 7.121 8 9

Porto/Gebyrer 11.430 18 18

Kurser 4.465 5 5

Kontingent 8.131 9 8

Indvindingsgebyr, statsafgift 32.660 39 40

Vandanalyser 14.870 20 20

Småinventar 64 10 10

Gartner 10.956 12 14

Gaver og blomster 1.220 3 3

Revision 11.400 13 13

Teknisk bistand 82.934 50 50

Tab debitorer 1.558

Kurstab

Udgifter i alt 808.430 896 845

Resultat før afskrivninger 219.127 1 14

Afskrivninger 426.629 430 427

Årets resultat -207.502 -429 -413

Resultatopgørelse 1. januar til 31. december

Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.



2009

Aktiver 2010 DKK 1.000

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver:

Hovedanlæg,bygninger og boringer:

Kostpris 1. januar 2010 3.240.899Tilgang 0

Afskrivninger 1. januar 2010 2.201.736

Årets afskrivninger - 2% 63.218 2.264.954 975.945 1.039

Maskinanlæg:

Kostpris 1. januar 2010 77.569Tilgang 0

Afskrivninger 1. januar 2010 30.945       

Årets afskrivninger - 7% 5.430 36.375 41.194 47

Ledningsnet:
Kostpris 1. januar 2010 17.678.890

Afskrivninger 1. januar 2010 9.437.272

Årets afskrivninger - 2% 353.578 9.790.850 7.888.040 8.242

Inventar:

Kostpris 1. januar 2010 43.007Tilgang 0

Afskrivninger 1. januar 2010 38.604

Restafskrivning 4.403 43.007 0 4

Anlægsaktiver i alt 8.905.179 9.332

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 40.701 73

Tilgodehavende moms 94.289 132

134.990 205

Værdipapirer:

Obligationer og investeringsbeviser 1.735.761 1.471

Aktier Jyske Bank 69.930 53

1.805.691 1.524

Likvide beholdninger:

Indestående Jyske Bank 483.963 477

Omsætningsaktiver I alt 2.424.644 2.206

Aktiver i alt 11.329.823 11.538

Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Balance pr. 31. December



2009

Passiver 2010 DKK 1.000

Egenkapital 

Kapitalkonto:

Egenkapital 1. Januar 11.403.653 11.962

Årets resultat -207.502 -558

Kapitalkonto 31. December 11.196.151 11.404

 

Reserve til opmåling og renovering af boring:

Reserve 1. Januar 75.758 112

Anvendt til opmåling 0 -36

Reserve 31. December 75.758 76

Egenkapital i alt 11.271.909 11.480

Gældsforpligtelser:

Leverandør af varer og tjenesteydelser 29.025 12

Skyldig afgift af ledningsført vand 4.155 22

Skyldige feriepenge 24.734 24

Gældsforpligtelser i alt 57.914 58

Passiver i alt 11.329.823 11.538

Pantsætninger og eventualforpligtelser:

Ingen

Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Balance pr. 31. december


