Solrød Vandværk a.m.b.a.
Årsrapport for året 2009

Påtegninger
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2009 for Solrød Vandværk a.m.b.a.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten
giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling
samt resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Solrød, den 10. februar 2010
Bestyrelse:
Claus Olsson
formand

Jan Jacobik
næstformand

Preben Olson
sekretær

Erik Normann Sørensen

Per Hauge

Erik Liljeberg

Per Hangaard

Dirigentpåtegning
Fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling den 25. marts 2010

dirigent

Den uafhængige revisors påtegning
Til andelshaverne i Solrød Vandværk a.m.b.a.
Vi har revideret årsrapporten for Solrød Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2009, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter
årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, 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 en årsrapport, 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 årsrapporten 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 årsrapporten ikke indeholder
væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er
anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller,
der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, 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
ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af
årsrapporten.
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 årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Roskilde, den 10. februar 2010
Karl Sørensen
Registreret revisor

Jørgen Christoffersen
Generalforsamlingsvalgt revisor

Ledelsesberetning
Selskabets hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter er drift af vandværk.
Usædvanlige forhold
Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.
Eventuel usikkerhed ved indregning og måling
Der foreligger ingen usikkerheder ved indregning og måling.
Udvikling i vandværkets aktiviteter og økonomiske forhold.
Det eksisterende vandværk på Gulspurvevej blev lukket i 2009.
Der blev rejst en mindre bygning hvori der er indsat tidssvarende pumper og SRO.
Vandspildet har i det forløbne år været på 91.214 m3. Det er en væsentlig nedbringelse i forhold til
sidste år hvor vandspildet udgjorde 110.335 m3. Det er en klar forventning at vandspildet i 2010
kommer under de 10% idet en stor lækage i skoven ved kalkgraven blev fundet og udbedret.
Ligeledes er det en forventning at lukningen af Solrød Strands Vandværk vil påvirke vandspildet.
Udskiftningen af erhvervsmålere er afsluttet i 2009.
Forhandlingerne med Jersie By Vandværk resulterede i at andelshaverne i Jersie by vandværk
anmodede om en optagelse i Solrød Vandværk fra årsskiftet 2010. Dette medførte at
der blev etableret såvel ny forsynings- som råvandsledning til Jersie. Begge er taget i brug.
Der resterer dog en renovering af de to boringer.
En forhandling med en beboer på Nordmarksvej om overtagelse af en boring gav det resultat at
Solrød Vandværk nu har retten til denne.
Der er lagt ny forsyningsledning i hele Nordmarksvej og 5 parceller forsynes med vand
fra Solrød Vandværk.
I 2010 er det tanken at etablere en nødforsyning mellem Havdrup Vandværk og
Solrød Vandværk a.m.b.a. i samarbejde med Vandrådet for vandværkerne i Solrød.
Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke indtruffet sådanne hændelser.

Anvendte regnskabsprincipper
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B virksomheder.
Indtægter
Indtægter består af opkrævning til forbrugere/aftagere frem til regnskabsårets udløb.
Driftsomkostninger
Driftsomkostninger omfatter omkostninger som er nødvendige til driften af værket.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger som ikke direkte relaterer sig
til den daglige tekniske drift af værket.
Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet
brugstid.
Der foretages liniære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af
aktivernes forventede brugstider:
Driftsmidler med anskaffelsessum under kr. 25.000 udgiftsføres i anskaffelsesåret.
Anlæg
2,5%
40 år
Ledninger
5,0%
20 år
Stikledning
5,0%
20 år
Maskiner, inventar og edb
20,0%
5 år
Automobiler
20,0%
5 år
Edb-ledningsregistrering
10,0%
10 år
Ombygning værk
5,0%
20 år
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel
værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på
balancedagen.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse for året 2009
Budget
2009
Indtægter
1.900.000 Fastafgift
3.050.000 M3-afgift
4.950.000
Udgifter
2.988.000 Driftsudgifter
1.270.000 Administration
4.258.000 Samlede udgifter
692.000 Driftsresultat før afskrivninger

485.000
540.000
93.000
55.000
100.000
40.000
176.000
1.489.000
-797.000

170.000
850.000
1.020.000

Afskrivninger
Anlæg
Ledninger
Stikledninger
Maskiner, inv. og edb
Automobiler
Edb-ledningsregistrering
Ombygning værk
Samlede afskrivninger
Driftsresultat
Sekundære indtægter og udgifter
Bøder og gebyr
Finansiering
Salg grund Solrød Center
Sekundære indtægter i alt

223.000 ÅRETS RESULTAT
Årets resultat foreslås fordelt således:
Overført til næste år

1

2
3

7
8
9
10
11
12
13

4

2009
1.926.045
2.959.342
4.885.387

2008
1.251.016
3.018.346
4.269.362

2.964.431
1.420.515
4.384.946
500.441

2.944.914
1.207.311
4.152.225
117.137

448.228
943.844
103.567
90.702
54.531
56.622
176.068
1.873.562
-1.373.121

441.738
621.824
93.517
89.974
91.258
40.505
175.810
1.554.626
-1.437.489

203.653
1.065.163
470.000
1.738.816

147.487
1.196.878
1.344.365

365.695

-93.124

365.695
365.695

-93.124
-93.124

Balance pr. 31. december 2009
AKTIVER
Omsætningsaktiver
Likvide midler
Udestående fordringer
Merværdiafgift
Lån Vandrådet
Værdipapirer
Periodeafgrænsede poster
Beholdning af forbrugsmaterialer
Omsætningsaktiver i alt
Anlægsaktiver
Anlæg
Ledninger
Stikledninger
Maskiner, inventar og edb
Automobiler
Edb-ledningsregistrering
Ombygning værk
Anlægsaktiver i alt

5

6

7
8
9
10
11
12
13

Aktiver i alt
PASSIVER
Kortfristet gæld
Skyldige omkostninger
Skyldig A-skat m.v.
Feriepengeforpligtelse funktionærer
Gæld i alt
Egenkapital
Andelshavernes indskud
Overført fra sidste år
Egenkapital
Passiver i alt

14

2009

2008

2.670.308
3.310.225
597.853
180.000
15.622.236
229.898
76.876
22.687.396

3.670.670
1.094.646
739.635
18.963.013
513.145
76.753
25.057.862

9.351.618
12.411.586
1.020.339
211.300
73.439
297.952
3.003.621
26.369.855

9.128.795
7.153.200
912.886
284.073
127.970
86.238
3.174.539
20.867.701

49.057.251

45.925.563

1.259.725
57.661
206.432
1.523.818

1.628.736
63.431
159.418
1.851.585

38.411.145
9.122.288
47.533.433

35.317.385
8.756.593
44.073.978

49.057.251

45.925.563

