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Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Femø Vanværk a.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets

vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet for regnskabsåret l-.
januar - 31. december 2018.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne

påvirke vurderingen af va ndværkets fina nsiel le stilling.

Årsra pporten indstil les til genera lforsa m lingens god kendelse.

FemØ, a"rffi 3 zots
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Næstformand
Søren Schack Hansen
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Bestyrelsesmedlem

Søren Banke

sJakob Varming

Svend Aage Christensen

Bestyrelsesn{y'dlem



Fol keva lgte revisorers påtegni ng

Som folkevalgte revisor for Femø Vanværk a.m.b.a. har vi revideret årsregnskabet

Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper for 1.

januar til 31. december 20L8.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til
regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og

passiver,de n økonomiske stil I ing sa mt resu ltat.

FemØ, aun f,/zots

Folkevalgt revisor



Anvendt regnska bspra ksis

Årsrapporten for Femø Vanværk a.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for
regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er

tilstrækkelige.

ResultatopBØrelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne

regnska bså r.

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettalfor regnskabsåret og det kommende år. De er

udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede

og de realiserede tal.

Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risiko-

overgang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv

moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en

over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger.

En eventuel overdækning anf6res som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens

en eventuel underdækning anfgres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

Prod u ktionsomkostni nger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til
vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger og maskinpark, samt

vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Distributionsom kostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til

vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse

af og afskrivning på anlæg.

Ad mi nistrationsom kostn inger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og

ledelse.

Andre driftsindtægter og omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i

forhold til vandværkets primære aktivitet.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der

ved rører regnska bsperioden.



Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter.

Fina nsie lle om kostninger bestå r af regnska bsperiodens renteom kostninger.



Balancen
Materiel !e a nlægsaktiver.
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes i 2018 til kostpris med fradrag af

akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde

Afskrivningsperiode:
Bygninger 25 år

Boringer 50 år

Maskinanlæg og installationer 10 år

Ledningsanlæg 50 år

Vandmålere 6 år

Det er i 2017 blevet vurderet at vandværkets eksisterende ledningsnet vil været

funktionssdygtigt i endnu 50 år, hvorfor de fremtidige afskrivninger er blevet tilpasset dette.

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til
imødegåelse af tab.

Underdækning
Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold

til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Pe riodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører

efterfølgende regnskabsår, samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede aktier, optaget til statusdagens kursværdi.

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til
hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Qv rige gæ I dsfo rp I igte lse r

Øv rige gæ ld sfo rpligte lse r værd ia nsættes ti I no m i nel værd i.



ResultatopgØrelse for 2018

Nettoomsætning
Produktionsom kostninger

Bruttoresultat

Distributionsom kostninger

Admi nistrationsomkostninger

Resultat af primær drift

Andre driftsindtægter

Resultat før finansielle poster

Finansielle indtægter

Årets resultat

t
2

Realiseret

2018

kr.

218.800
-113.302

Realiseret

2017

kr.

200.350

-709.297

3

4

105.498

-34.015

-73.288

91.069

-31.24s
-63.656

-1.805

1.800

-3.832

3.540

-5

5

-192
t92



Balance pr. 31. december 2Ot8

Aktiver

Grunde og bygninger

lnventar og installationer

Ledningsnet

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt

lagerbeholdning

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Andre tilgodehavender

Periodeafgrænsni ngsposter

Tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

Passiver
Over-/underdækning primo

Overført å rets over-/u nderdækni ng

Overdækning i alt

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Gældsforpligtelser i alt

Passiver

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

2018

kr,

600.574

57.457

1.089.140

2017

kr.

641.76L

38.500

L.tLg.079

1..747.L7t

1..747.!7t

15.480

142.454

2.278

3.041

L47.773

tt 419.930

583.183

2.330.354

kr.

2.307.055
-11.483

2.295.572

34.782

34.782

2.330.354

7.799.340

!.799.340

15.480

8

9

10

140.952

5.742

3.794

150.488

385.9s8

552.926

2.352.256

kr.

2.307.467

5.588

2.307.Oss

1.2 45.271

45.21L

2.3s2.266

13



Noter til resultatopgørelsen for 2018

Note l Nettoomsætning
Fast afgift
Kubikmeterafgift

Salg til andre forsyninger

Gebyrindtægter

Overdækning (negativ)/underdækning (postitiv)

Nettoomsætning i alt

Note 2 Produktionsomkostninger
Vedligeholdelse bygninger

Termografering

El til produktion

BNBO erstatninger

Ejendomsskatter

Forsikringer

Køb af vand

Vandanalyser og boringskontrol

Løn, driftspersonale

Afskrivninger

Produktionsomkostninger i alt

Note 3 Distributionsomkostninger
Vedligeholdelse ledningsnet og pumpestation

Afskrivninger

Distributionsomkostninger i alt

Note 4 Administrationsomkostninger
Løn og honorar bestyrelse

KørselsgodtgPrelse

Lønadministration

Opkrævning

Kommunelister (2 år i 2Ot7)

Persondata

lT, hjemmeside mv.

Kontorartikler og telefon
Faglitteratur, annoncer og kontingenter
Porto og gebyrer

Ledelsessystemer

Ku rser

@v rige udgifter, bestyrelsesmØder mv.

Generalforsamling og Vandværkssamarbejde

Tab på debitorer

Administrationsomkostninger i alt

Note 5 Andre driftsindtægter
Andre indtægter (2 år i 2017)

Andre driftsindtægter i alt

Note 5 Finansielle indtægter

2018

kr.

171..O19

28.637

5.061

2.600

It.483

20L7

kr.

171.000

32.823

0

2.1.25

-5.588

218.800 200.360

75.731

0

10.472

0

2.441

3.795

40

13.508

15.000

52.315

2L.392

1.450

t4.402
453

2.26L

3.641
0

4.385

12.000

49.307

113.302 L09.297

4.076

29.939

0

3L.245

34.015 31.245

30.000

0

180

9.600

1.115

2.450

748

5.840

3.467

4.823

1.742

11.800

374

1.749

0

30.000

465

0

9.350
2.138

0

437

7.364

4.078
4.644
L.465

8s0

400

7.977

488

73.288 63.655

3.6401.800

3.640



Renteindtægter, bank

Finansielle indtægter i alt

Note 7 Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar

Tilgange

Kostpris 31, december

Afskrivninger pr. 1. januar

Årets afskrivninger

Afskrivninger pr. 31. december

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december

Note 8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender vedrørende salg af vand

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt

Note 9 Andre tilgodehavender
Moms

Andre tilgodehavender i alt

Note 10 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsn i ngsposter

Note 11 Likvide beholdninger

Bank

Likvide beholdninger i alt

Note 12 Leverandører af varer og tjenesteydelser
Afgift af ledningsført vand

Skyldige lqnudgifter
Mellemregning EDB-service

Kreditorer

Skyldige om kostn i nger/periodeafgrænsn ingsposter

Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt

Note 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

947.273 11.6.573 1..685.204

Grunde og

bygninger

947.273

0

lnventar og

installationer

85.488

30.085

L92

Ledningsnet

og

vandmålere

1.685.204

0

792

305.512
41.1.87

47.988

77.128

566.L25

29.939

346.699 59.116 596.064

600.574 57.457 1.089.140

1"42.454 L40.952

142.454 1.40.952

2.278 5.742

2.278 5.742

3.041 3.794

3.041 3.794

419.930 386.9s8

419.930 386.958

12.644

14371
10.652

0

1.115

12.962

10.914

16.631

4.704

0

34.782 45.zLt

I ngen lngen


