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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Den uafhæng ige rev iso rs rev isio nspåte gnin g

Til andelshaverne i Andelsselskabet Strandhuse og Nr. Bjært Vandværk
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Strandhuse og Nr. Bjært Vandværk for regnskabsåret
01.01.2017

-

31.12.2017,

der

omfatter

resultatopgørelse,

balance,

egenkapitalopgørelse,

pengestrømsopgørelse 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. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret
01.01.2017 - 31.12.2017 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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at der som beskrevet i note 1 er usikkerhed
vedrørende fastlæggelse af selskabets skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver og dermed opgørelse og indregning af aktuel og udskudt skat.
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
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
eller samlet 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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Ledelsesberetning
Ledelse sbere tnin g

Hovedaktivitet
Selskabets formål og aktivitet er at eje og drive vandforsyningsaktivitet i Strandhuse - Nr. Bjert, Gudsø og
Eltang i henhold til vandforsyningsloven.

Selskabets indtægter fremkommer som en betaling for forbrugt vandmængde og et abonnementsbidrag.
Taksterne fastsættes normalt for et år af gangen.

Vandforsyningsaktiviteterne udgør i hovedsagen følgende:

•

Anlæg og drift af vandindvindingsanlæg, vandbehandlingsanlæg, trykforøgerstationer og ledningsanlæg

•

Tilslutning af kunder, herunder måleropsætning

•

Administration og service til kunderne.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udgør et overskud på 1.064 t.kr., der af ledelsen anses som værende tilfredsstillende.
Usikkerhed vedrørende indregning og måling
Der henvises til note 1 for omtale af usikkerhed ved indregning og måling af aktuel skat og udskudt skat.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse for 2017
Resultatop gøre lse for 2017

Note

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger

2

Bruttoresultat

2017

2016

kr.

kr.

4.281.051

3.098.083

(971.647)

(550.206)

3.309.404

2.547.877

Distributionsomkostninger

2

(1.078.754)

(1.092.242)

Administrationsomkostninger

2

(841.097)

(1.031.279)

Andre driftsindtægter

67.600

Andre driftsomkostninger

0

Driftsresultat

71.507
(26.742)

1.457.153

469.121

Andre finansielle indtægter

3

125.619

268.914

Andre finansielle omkostninger

4

(519.049)

(542.650)

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

1.063.723

195.385

0

0

1.063.723

195.385

1.063.723

195.385

1.063.723

195.385

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
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Balance pr. 31.12.2017
Balan ce pr. 31.12. 201 7

2017

2016

kr.

kr.

Grunde og bygninger

10.163.921

1.973.364

Produktionsanlæg og maskiner

20.676.263

27.847.010

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

282.284

333.523

Materielle anlægsaktiver under udførelse

512.807

624.915

31.635.275

30.778.812

0

6.600

0

6.600

31.635.275

30.785.412

Råvarer og hjælpematerialer

121.247

151.559

Varebeholdninger

121.247

151.559

12.675

0

211.168

442.891

Tilgodehavende selskabsskat

79.080

36.000

Periodeafgrænsningsposter

21.590

0

324.513

478.891

Andre værdipapirer og kapitalandele

5.013.212

7.522.924

Værdipapirer og kapitalandele

5.013.212

7.522.924

155.954

759.137

5.614.926

8.912.511

Note

Materielle anlægsaktiver

5

Deposita
Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

Tilgodehavender

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver

Aktiver

99999 999 99

37.250.201

#

39.697.923

Andelsselskabet Strandhuse og Nr. Bjært Vandværk

9

Balance pr. 31.12.2017
2017

2016

kr.

kr.

Overført overskud eller underskud

15.285.440

14.221.716

Egenkapital

15.285.440

14.221.716

Gæld til realkreditinstitutter

15.867.053

17.379.998

0

1.503.280

3.810.000

2.400.000

Note

Bankgæld
Reguleringsmæssige overdækninger
Langfristede gældsforpligtelser

6

19.677.053

21.283.278

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

6

1.524.641

1.605.505

0

13.652

656.654

1.800.208

106.413

773.564

2.287.708

4.192.929

Gældsforpligtelser

21.964.761

25.476.207

Passiver

37.250.201

39.697.923

Modtagne forudbetalinger fra kunder
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

7

Kortfristede gældsforpligtelser

Usikkerhed ved indregning og måling

1

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

9
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Egenkapitalopgørelse for 2017
Egenkapita lopgø relse fo r 20 17

Overført
overskud
eller
underskud
kr.
Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo

14.221.717
1.063.723
15.285.440

Vedrørende muligheder for disponering af egenkapitalen henvises der til omtale under anvendt regnskabspraksis.
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Pengestrømsopgørelse for 2017
Pengest rømsop gørel se for 2 017

2017

2016

kr.

kr.

Driftsresultat

1.457.153

468.911

Af- og nedskrivninger

1.338.662

1.028.847

Note

Regulering af over- og underdækning
Ændringer i arbejdskapital
Pengestrømme vedrørende primær drift

1.500.000
8

(1.596.587)

0
(246.297)

2.699.228

1.251.461

Modtagne finansielle indtægter

125.619

268.914

Betalte finansielle omkostninger

(519.049)

(542.439)

(43.080)

(254.900)

Refunderet/(betalt) selskabsskat
Pengestrømme vedrørende drift

2.262.718

Køb mv. af materielle anlægsaktiver

(2.227.625)

723.036

(12.971.287)

Salg af materielle anlægsaktiver

32.500

15.000

Salg af finansielle anlægsaktiver

6.600

0

Pengestrømme vedrørende investeringer
Optagelse af lån
Afdrag på lån mv.

(2.188.525)

0
(3.187.089)

(12.956.287)

17.683.605
(4.180.507)

Pengestrømme vedrørende finansiering

(3.187.089)

13.503.098

Ændring i likvider

(3.112.896)

1.269.847

Likvider primo

8.282.062

7.012.215

Likvider ultimo

5.169.166

8.282.062

155.954

759.137

Værdipapirer

5.013.212

7.522.925

Likvider ultimo

5.169.166

8.282.062

Likvider ultimo sammensætter sig af:
Likvide beholdninger
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Noter
Noter

1. Usikkerhed ved indregning og måling
Ved skattepligtens indtræden i 2010 lagde selskabet til grund, at de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne svarer til de levetidsnedskrevne genanskaffelsesværdier, som blev opgjort til brug for den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010.
SKAT har ændret de selvangivne skattemæssige værdier på baggrund af en anden opgørelsesmetode.
SKATs korrektion er påklaget til Landsskatteretten, som i juni 2014 afsagde kendelse i 4 af branchen og
SKAT udvalgte prøvesager. Landsskatteretten gav SKAT medhold for så vidt angår valg af værdiansættelsesmodel, men kritiserede samtidig væsentlige konkrete forudsætninger i anvendelsen af modellen.
Landsretten har i januar 2018 aflagt kendelse i 2 af branchen og SKAT udvalgte prøvesager. Landsretten gav
SKAT medhold på, hvad der vurderes at være andre præmisser end Landsskatteretten. Brancheorganisationen DANVA har anket prøvesagerne til Højesteret.
På den baggrund er der fortsat væsentlig usikkerhed omkring opgørelsen af selskabets udskudte skat, hvorfor
der ikke kan opgøres et pålideligt beløb til indregning i årsrapporten. Betalbare skatter for indkomstårene
2010-16 er indregnet, men kan blive ændret, når der foreligger en endelig afgørelse af den verserende sag.
Da en eventuel skattebetaling som følge af udskudte skatteforpligtelse vil kunne indregnes i selskabets takster (vil blive tillagt selskabets indtægtsramme), vil en yderligere skatteforpligtelse ikke få væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling.

2017

2016

kr.

kr.

1.371.162

1.043.847

2. Af- og nedskrivninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver

(27.500)

(15.000)

1.343.662

1.028.847

2017

2016

kr.

kr.

8.538

22.633

117.081

246.281

125.619

268.914

3. Andre finansielle indtægter
Dagsværdireguleringer
Øvrige finansielle indtægter
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Noter
2017

2016

kr.

kr.

418.113

444.747

9.538

0

91.398

97.903

519.049

542.650

4. Andre finansielle omkostninger
Renteomkostninger i øvrigt
Dagsværdireguleringer
Øvrige finansielle omkostninger

Andre anlæg,

Materielle

Produk-

drifts-

anlægs-

Grunde og

tionsanlæg

materiel og

aktiver under

bygninger

og maskiner

inventar

udførelse

kr.

kr.

kr.

kr.

Kostpris primo

3.726.462

38.174.642

3.397.217

624.915

Overførsler

8.500.000

(8.500.000)

0

0

8.318

1.027.485

5. Materielle
anlægsaktiver

Tilgange

0

2.331.415

Afgange

0

0

12.226.462

32.006.057

3.272.624

(1.753.098)

(10.327.632)

(3.063.694)

0

(309.443)

(1.002.162)

(59.557)

0

132.911

0

Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Tilbageførsel ved afgange
Af- og nedskrivninger
ultimo
Regnskabsmæssig værdi
ultimo

0

0

(2.062.541)

(11.329.794)

10.163.921

20.676.263

(132.911)

(2.990.340)

282.284

(1.139.593)
512.807

0

512.807
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Noter
Forfald inden

Forfald inden

for 12

for 12

Forfald efter

måneder

måneder

12 måneder

Restgæld

2017

2016

2017

efter 5 år

kr.

kr.

kr.

kr.

284.641

303.607

15.867.053

14.668.795

0

151.898

0

0

1.240.000

1.150.000

3.810.000

0

1.524.641

1.605.505

19.677.053

14.668.795

6. Langfristede
gældsforpligtelser
Gæld til
realkreditinstitutter
Bankgæld
Reguleringsmæssige
overdækninger

2017

2016

kr.

kr.

106.413

119.047

0

654.517

106.413

773.564

2017

2016

kr.

kr.

7. Anden gæld
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.
Andre skyldige omkostninger

8. Ændring i arbejdskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandørgæld mv.

30.312

(37.832)

197.414

(915.481)

(1.824.313)

707.016

(1.596.587)

(246.297)

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for bankgæld og mellemværende med Sydbank A/S er deponeret værdipapirer med regnskabsmæssig værdi på i alt 531.244 kr.
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Anvendt regnskabspraksis
Anvend t reg nskabspraks is

Regnskabsklasse
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse B og C.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Årsrapporten er aflagt efter driftsøkonomiske principper under hensyntagen til de særlige forhold, der gør
sig gældende for vandselskaber underlagt prisregulering. Det i årsrapporten præsenterede resultat er ikke
udtryk for selskabets takstmæssige resultat, som i stedet fremgår af pengestrømsopgørelsen i linjen “Regulering af over- og underdækning”. Den i årsrapporten præsenterede egenkapital er ikke udtrykt for andelshavernes mulighed for udlodning, jf. omtale nedenfor under afsnit om egenkapitalen.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed 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.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af vand mv. indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted.
Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til
dagsværdien af det fastsatte vederlag.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt for at opnå regnskabsårets nettoomsætning. I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til produktion af vand, råvarer
og hjælpematerialer, løn og gager samt af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver, der indgår i
produktionsprocessen. Endvidere indgår sædvanlige nedskrivninger af lagerbeholdninger i posten.
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Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger ved til fremføring af vand, herunder drift og vedligehold
af ledningsnet, løn og gager til samt af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver, der er knyttet til
distributionsprocessen.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af
tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver, der benyttes i administrationen af
virksomheden.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.
Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Andre finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer, samt
tillæg under acontoskatteordningen mv.
Skat
Årets skat, der 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.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede
aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger.
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Indirekte omkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på materielle anlægsaktiver, der er anvendt i fremstillingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på det medgåede
timeforbrug for det enkelte aktiv.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

40 år
20-40 år
5-10 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne
er lavere.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Tilgodehavende og skyldig selskabsskat
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat
af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
Andre værdipapirer og kapitalandele (omsætningsaktiver)
Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.
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Egenkapital
Egenkapitalen er opgjort efter driftsøkonomiske principper og på baggrund af regnskabsmæssige værdier
fra tidligere år.
Ifølge selskabets vedtægter kan overskud ikke udbetales til andelshaverne, ligesom der heller ikke kan
udbetales eller udloddes fra formuen ved andelshaveres udtræden.
Beløbet på egenkapitalen er udtryk for forskelle mellem de regnskabsmæssige og de takstmæssige værdier
af selskabet aktiver. Forskellen skyldes primært, at de takstmæssige værdier er beregnet på baggrund af
myndighedsfastsatte standardværdier, og sekundært forskelle i afskrivningsperioder.
Såfremt beløbet på egenkapitalen ikke var medtaget under egenkapitalen, skulle beløbet i stedet medtages
som langfristet gæld til andelshaverne som udtryk for, at egenkapitalen efter ”hvile i sig selv-princippet”
over tid skal indregnes i taksten. Hvis denne regnskabsmæssige behandling var valgt, ville egenkapitalen
udgøre 0 kr.
Gæld til realkreditinstitutter
Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der
svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles
prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og
den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en
finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Over- og underdækninger
Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og
tilgodehavender med modpostering i resultatopgørelsen under nettoomsætning. Saldoen udgør det beløb,
som virksomheden forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster målt til nutidsværdi.
Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og omkostninger i forhold til virksomhedens foreløbigt indregnede beløb, som virksomheden har opgjort pr. balancedagen i henhold til vandsektorloven.
Modtagne forudbetalinger fra kunder
Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.
Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne
ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.
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Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af
materielle anlægsaktiver,
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af
virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån.
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag
af kortfristet bankgæld.

