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Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 for Stenlien
Vandværk a.m.b.a..
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 og resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingernes godkendelse.

Stenløse, den 6. april 2020

Bestyrelsen

Palle Schledermann

Per Jensen

Helle Vejrup

Kåre Stig Nielsen

Thomas Petersen

Formand

Klaus Frelling Andersen

Poul Neumeyer
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Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Intern revisors erklæring

Jeg har revideret årsregnskabet for Stenlien Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 01.01.19 31.12.19, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Min
erklæring afgives ikke sammen med statsaut. revisor Palle Thaisen fra Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, idet jeg som lægmandsrevisor ikke er omfattet af
revisorlovgivningens krav til f.eks. uddannelse som godkendt revisor eller dokumentation af
mit arbejde forud for afgivelse af min erklæring.
Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet. Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om
årsregnskabet på grundlag af min revision.
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Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Stenlien Vandværk
a.m.b.a. aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 for regnskabsåret 01.01.19 31.12.19.

Stenløse, den 6. april 2020

Ib Olsen

Hans Christensen
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Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ejerne i Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Stenlien Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 01.01.19 31.12.19, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 virksomheden 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Vandværket har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse
budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision,
hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

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 virksomhedens 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 virksomheden, indstille driften eller
ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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. Fejlinformationer kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

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 virksomhedens 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 virksomhedens 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 virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.
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skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 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 blandt andet 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

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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.

Roskilde, den 6. april 2020
Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Palle Thaisen
Statsaut. revisor
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Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Virksomhedens aktiviteter består i at producere og levere vand til Andelsselskabet Stenløse
Vandværk og Veksø Vandværk I/S.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Resultatopgørelsen for tiden 01.01.19 - 31.12.19 udviser et resultat på DKK 330.412 mod DKK
306.767 for tiden 01.01.18 - 31.12.18. Balancen viser en egenkapital på DKK 10.072.900.
Vandværket har i 2019 udpumpet 377.732 m3 vand mod 399.946 m3 året før.

Stenlien Vandværk a.m.b.a. er omfattet af Vandsektorloven, der blev indført i 2009, og er
derved undergivet særlige prisloftregler, der fastsætter den maksimale pris, som vandværket
må opkræve for selskabets vandleverancer. Vandværket har i 2019 været forpligtet til at
tilbagebetale t.DKK 182 af tidligere års opsparede overskud til de 2 ejere. Således er det
målsætningen, at restforpligtelsen på t.DKK 182 tilbagebetales næste år.
Højesteret har den 08.11.18 afsagt dom over den skattemæssige værdi af vandselskabers
aktiver. Sagen er blevet hjemvist til Skattestyrelsen til fornyet behandling. Vandværket har
ved hjælp af administrationsselskabet i sambeskatningen søgt om genoptagelse af
indkomstårene 2010-2018. Vandværket har endnu ikke modtaget Skattestyrelsens afgørelser,
hvorfor den skattepligtige indkomst for 2019 er beregnet efter samme principper og grundlag
som tidligere. Det forventes, at vandværkets afskrivningsgrundlag vil blive forhøjet, således
at den beregnede aktuelle skat nedsættes helt eller delvist. Der henvises i øvrigt til note 1.
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Omsætningen af hovedaktiviteten udgør t.DKK 1.610 mod t.DKK 1.513 året før.

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

2019
DKK

Ikke revideret
budget
2020
DKK

2018
DKK

1.609.808

1.840.981

1.513.802

43.385

0

4.000

1.653.193

1.840.981

1.517.802

-164.442
-477.589
-48.357
-10.442
-119.914

-219.617
-350.614
-83.000
-10.650
-106.000

-238.858
-287.279
-108.613
0
-86.745

-820.744

-769.881

-721.495

Resultat før af- og nedskrivninger

832.449

1.071.100

796.307

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

-417.574

-415.000

-417.574

Resultat før finansielle poster

414.875

656.100

378.733

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

7.427
-21.666

7.500
-25.000

9.407
-26.439

Finansielle poster i alt

-14.239

-17.500

-17.032

Resultat før skat

400.636

638.600

361.701

-70.224

0

-54.934

330.412

638.600

306.767

Note

2

Vandafgifter
Andre driftsindtægter
Indtægter i alt

3
4
5
6
7

Driftsomkostninger, Smedebakken
Driftsomkostninger, Stenlien
Fælles driftsomkostninger
Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger
Omkostninger i alt

8

9
10

Skat af årets resultat
Årets resultat
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Resultatopgørelse

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Resultatopgørelse

2019
DKK

Ikke revideret
budget
2020
DKK

2018
DKK

275.343
55.069

532.167
106.433

255.639
51.128

330.412

638.600

306.767

Andelsselskabet Stenløse Vandværk, 5/6
Veksø Vandværk I/S, 1/6
I alt
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Forslag til resultatdisponering
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Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Balance

31.12.19
DKK

31.12.18
DKK

5.847.253
3.129.778

5.990.712
3.403.893

Materielle anlægsaktiver i alt

8.977.031

9.394.605

Anlægsaktiver i alt

8.977.031

9.394.605

53.380
40.820

4.884
72.496

Tilgodehavender i alt

94.200

77.380

Andre værdipapirer og kapitalandele

499.909

500.596

499.909

500.596

Indestående i kreditinstitutter

1.210.236

644.600

Likvide beholdninger i alt

1.210.236

644.600

Omsætningsaktiver i alt

1.804.345

1.222.576

Note

Vandværk og boringer
Maskiner og ledningsnet
11

12

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender

Værdipapirer og kapitalandele i alt

Aktiver i alt

10.781.376 10.617.181
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AKTIVER

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Balance

31.12.19
DKK

31.12.18
DKK

10.173.603
-100.703

10.173.603
-431.115

10.072.900

9.742.488

328.440
0

388.520
181.980

328.440

570.500

262.459
279
47.074
70.224

181.982
0
67.277
54.934

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

380.036

304.193

Gældsforpligtelser i alt

708.476

874.693

Note

Andelskapital
Overført resultat
Egenkapital i alt
13
13

Gæld til øvrige kreditinstitutter
Takstmæssig overdækning
Langfristede gældsforpligtelser i alt

13
14

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Gæld til øvrige kreditinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Selskabsskat

Passiver i alt

15
16

10.781.376 10.617.181

Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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PASSIVER

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Egenkapitalopgørelse

Andelskapital

Overført
resultat

Saldo pr. 01.01.19
Forslag til resultatdisponering

10.173.603
0

-431.115
330.412

Saldo pr. 31.12.19

10.173.603

-100.703

Beløb i DKK
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Egenkapitalopgørelse for 01.01.19 - 31.12.19
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Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Noter

1. Usædvanlige forhold

2019
DKK

Ikke revideret
budget
2020
DKK

2018
DKK

Salg til andre vandværker
Regulering af taksmæssig overdækning

1.427.827
181.981

1.659.000
181.981

1.331.820
181.982

I alt

1.609.808

1.840.981

1.513.802

52.374
57.370
46.191
8.507

85.000
64.617
65.000
5.000

79.264
52.463
107.131
0

164.442

219.617

238.858

2. Vandafgifter

3. Driftsomkostninger, Smedebakken
Pasning af værk
Elektricitet
Reparation og vedligeholdelse
Teknisk bistand
I alt
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Højesteret har den 08.11.18 afsagt dom over den skattemæssige værdi af vandselskabers
aktiver. Sagen er blevet hjemvist til Skattestyrelsen til fornyet behandling. Vandværket har
ved hjælp af administrationsselskabet i sambeskatningen søgt om genoptagelse af
indkomstårene 2010-2018. Vandværket har endnu ikke modtaget Skattestyrelsens afgørelser,
hvorfor den skattepligtige indkomst for 2019 er beregnet efter samme principper og grundlag
som tidligere. Det forventes, at vandværkets afskrivningsgrundlag vil blive forhøjet, således
at den beregnede aktuelle skat nedsættes helt eller delvist.

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Noter

2019
DKK

Ikke revideret
budget
2020
DKK

2018
DKK

Pasning af værk
Vedligeholdelse
Elektricitet
Ejendomsskat
Spildevandsafgift

100.542
313.387
61.857
1.608
195

80.000
190.000
78.414
2.000
200

112.426
113.590
58.795
982
1.486

I alt

477.589

350.614

287.279

Vandanalyser
Grundvandspuljen
Vagtordninger
Forsikringer
Boringskontrol
Vandafledningsafgift
Vandmålere, vedligeholdelse
Øvrige udgifter

19.059
11.980
0
0
0
15.290
0
2.028

40.000
12.000
0
0
0
16.000
0
15.000

5.746
11.909
29.221
20.374
9.888
26.775
4.700
0

I alt

48.357

83.000

108.613

5. Fælles driftsomkostninger
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4. Driftsomkostninger, Stenlien

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Noter

2019
DKK

Ikke revideret
budget
2020
DKK

2018
DKK

10.442

10.650

0

23.244
7.235
5.510
22.000
17.000
12.000
0
10.925
135
12.229
9.636

28.000
8.000
6.000
12.000
0
12.000
0
12.000
1.000
13.000
14.000

0
8.133
6.243
12.000
0
15.000
14.907
7.080
0
18.324
5.058

119.914

106.000

86.745

El, vand og gas

7. Administrationsomkostninger
It-omkostninger
Telefon og internet
Bank- og øvrige gebyrer
Revisorhonorar
Revisorhonorar, regulering fra sidste år
Kassererhonorar
Sagkyndig bistand
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance
Forsikringer
Kontingenter
Forsyningssekretariatet og øvrige omkostninger
I alt

8. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Vandværk og boringer
Maskiner, ledningsnet og inventar

143.458
274.116

142.000
273.000

164.920
252.654

I alt

417.574

415.000

417.574

7.427

7.500

9.407

9. Finansielle indtægter
Udbytte, andre kapitalandele
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6. Lokaleomkostninger

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Noter

2019
DKK

Ikke revideret
budget
2020
DKK

2018
DKK

Renter, pengeinstitutter
Renter, kreditorer
Ikke-fradragsberettigede renter og procenttillæg
Urealiseret kurstab, andre kapitalandele
Finansieringsomkostning

20.399
0
580
687
0

-25.000
0
0
0
0

19.375
14
0
5.446
1.604

I alt

21.666

-25.000

26.439

11. Materielle anlægsaktiver

Vandværk og
boringer

Maskiner og
ledningsnet

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Kostpris pr. 01.01.19

11.424.954

7.844.809

149.708

Kostpris pr. 31.12.19

11.424.954

7.844.809

149.708

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.19
Afskrivninger i året

-5.434.243
-143.458

-4.440.915
-274.116

-149.708
0

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.19

-5.577.701

-4.715.031

-149.708

5.847.253

3.129.778

0

Beløb i DKK

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.19
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10. Finansielle omkostninger

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Noter

31.12.19
DKK

31.12.18
DKK

Andre tilgodehavender
Moms og afgifter
Veksø Vandværk

0
3.990
36.830

101
60.984
11.411

I alt

40.820

72.496

13. Langfristede gældsforpligtelser

Beløb i DKK

Afdrag
første år

Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31.12.19

Gæld i alt
31.12.18

Gæld til øvrige kreditinstitutter
Takstmæssig overdækning

80.478
181.981

0
0

408.918
181.981

388.520
363.962

I alt

262.459

0

590.899

752.482

31.12.19
DKK

31.12.18
DKK

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Afsat til revisor
Øvrige skyldige omkostninger

0
22.000
25.074

43.300
12.000
11.977

I alt

47.074

67.277

14. Leverandører af varer og tjenesteydelser
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12. Andre tilgodehavender

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Noter

15. Eventualforpligtelser
Andre eventualforpligtelser
Virksomheden er sambeskattet med øvrige vandværker i koncernen og hæfter solidarisk og
ubegrænset for selskabsskatter og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter,
royalties og udbytter for de sambeskattede vandværker. Den samlede skatteforpligtelse for
de sambeskattede selskaber på balancedagen er endnu ikke opgjort. Der henvises til

16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Virksomheden har udstedt pantebreve, der giver pant i andre værdipapirer med en regnskabsmæssig værdi på t.DKK 500. Pantebrevene er deponeret til sikkerhed for gæld til
kreditinstitutter på t.DKK 409.
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administrationsselskabet Andelsselskabet Stenløse Vandværk' årsregnskab for yderligere
oplysninger.

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Noter

17. Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse A med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i
balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og
forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor
for hver enkelt regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

TAKSTMÆSSIG OVER-/UNDERDÆKNING
Takstmæssig underdækning vedrørende tidligere år, og som i de kommende år opkræves hos
forbrugerne i henhold til den fastlagte indtægtsramme, indregnes særskilt i balancen under
tilgodehavender. Takstmæssig underdækning indregnes til den værdi, som ledelsen forventer, vil blive opkrævet i de kommende år. Årets regulering af underdækning indregnes i resultatopgørelsen under nettoomsætningen.
Takstmæssig overdækning vedrørende tidligere år, og som i de kommende år skal afregnes
til forbrugerne, indregnes i balancen som en særskilt forpligtelse. Årets regulering af overdækning indregnes i resultatopgørelsen under nettoomsætningen.
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Generelt om indregning og måling

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Noter

17. Anvendt regnskabspraksis - fortsat RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af vand indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan opgøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres
ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
aktiviteter, herunder lejeindtægter, negativ goodwill og gevinster ved salg af immaterielle og
materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter driftsomkostninger, administration, lokaler og øvrige
omkostninger relateret til drift af vandværk og boringer.

Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over
aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende
brugstider og restværdier:

Vandværk og boringer
Maskiner og ledningsnet
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid,
år

Restværdi
DKK

75
10-75
10

0
0
0

Grunde afskrives ikke.
Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet
brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.
Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.
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Andre driftsindtægter

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Noter

17. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i
afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Andre finansielle poster
Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, gevinster og
tab på andre værdipapirer og kapitalandele m.v.

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.
Virksomheden er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.
Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil
modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

BALANCE
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde, vandværk, boringer, maskiner, ledningsnet, andre
anlæg, driftsmateriel og invetnar samt ombygning og modernisering..
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i
kostprisen.
Kostprisen for et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.
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Skat af årets resultat

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Noter

17. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår
af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.
Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Hvis virksomhedens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end
forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.
Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de
enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende er værdiforringet.

Andre værdipapirer og kapitalandele
Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.
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Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Stenlien Vandværk a.m.b.a.

Noter

17. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller
skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.
Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden
på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat
under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.
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