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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2018 - 31. december 2018 
for Smidstrup Vandværk A.m.b.a. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar 2018 - 31. december 2018. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beret 
ningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Helsinge, den 29. maj 2019 

Leo Staun Christensson 
Næstformand 

Flemming Rusholt Fontél 
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PÅTEGNING AF DEN KRITISKE REVISOR 

Som generalforsamlingsvalgt revisor efter§ 13 i vedtægterne har jeg gennemgået bogføringen og 
foretaget enkelte stikprøver af bilagsmaterialet. 

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Helsinge, den 29. maj 2019 

Kristian Hjorth 
Kritisk revisor 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til andelshaverne; Smidstrup Vandværk A.m.b.a. 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Smidstrup Vandværk A. m. b.a. for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. 
december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og 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. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revtsion 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 Udsholt Vandværk A.m.b.a. 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 
Smidstrup Vandværk A.m.b.a. har i resultatopgørelsen og noterne for regnskabsåret 2018 medtaget 
det af bestyrelsen godkendte budget for 2018. Budgettet har, som det fremgår af resultatopgørelsen 
og noterne, 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 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. 
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 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: 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

• 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, do 
kumentfalsk, 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 ledelsen 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 
Ledelsen er ansvarlig for 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. 

København, den 29. maj 2019 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

~'r 
Per Frost Jel'ten 
Statsautoriseret revisor 
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LEDELSESBERETNING 

Væsentligste aktiviteter 
Der blev i 2018 samlet indvundet og produceret 63.152 m3 på vandværkerne. Heraf blev der anvendt 
2.694 m3 til filterskylning på Strandvejs-vandværket og 3. 557 m3 på Hågendrup-vandværket. Af den 
udpumpede vandmængde på 56. 901 m3 tegner et stort skjult ledningsbrud sig for hovedparten af tabet 
med anslået 7. 966 m3, mens andre (åbne) ledningsbrud og utætheder tegner sig for 800 m3. Den 
solgte/afregnede vandmængde var på 48.277 m3, hvilket er en stigning i forhold til 2017 på 13,5 %. 

Det øgede vandforbrug var en konsekvens af en god solrig sommer. Denne havde en anden og mere 
uheldig konsekvens, en voldsom udtørring af jorden omkring vores forsyningsledninger, som i de 
områder der normalt er vandlidende, har medført sætninger og ledningsbrud. Der er blevet udskiftet 
ledninger på Nellikevej, Erantis-Krokusvej og Tulipanvej. Mindre ledningsbrud er blevet repareret på 
Anemonevej, Rønnebjergvej og Ranunkelvej. Herudover er udskiftning af ventiler m.v. fortsat, og der 
har som konsekvens været en del SMS-meddelelser til andelshaverne om ledningsarbejder. 

Det har været nødvendigt at udføre kontrol af vores vandmålere i 2018, idet den lovgivning, som 
Kamstrup med flere interessenter har fået gennemført for at øge driftsperioden inden kontrol fra 6 til 
9 år, desværre trak i langdrag. Vores vandmålere er nu verificerede for en ny driftsperiode. 

Drift og økonomiske forhold 
I 2018 havde vi et underskud på 260.961 kr. mod et overskud på 125.517 kr. i 2017, hvor vi for at 
overholde "hvile i sig selv" betingelserne i vandsektorloven tilstræber et O resultat. Underskuddet 
skyldes dels at vi regnede med flere nye tilslutninger, dels at vi havde reduceret prisen for en 
målerbrøndsinstallation med 1.100 kr. + moms samt at Gribvand halverede deres betaling for 
vandforbrugsaflæsninger. Endeligt var der i budgettet ikke taget højde for udgiften til en service aftale 
med Kamstrup om målerkontrol på 114.742 kr., da vi havde regnet med at loven ville blive vedtaget 
inden vi skulle have kontrollen foretaget. 

Udgiften til ny-anlæg af vandledninger til erstatning for udtjente ledninger har i 2018 været samlet på 
862.485 kr. mod afskrivninger på ledninger på kun 196.095 kr. Udgiften er aktiveret som 
anlægsinvestering, men har medført et træk på vores reserver på forskellen imellem de to beløb. 
Reserverne nu er utilstrækkelige til at modstå yderligere ledningsudskiftninger eller en investering i 
nye boringer og en særopkrævning på 650 kr. + moms pr andelshaver allerede i år er derfor nødvendig. 

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
Ved normal vandkvalitetskontrol hos forbrugerne efter nye regler blev der konstateret O, 1 my g/l DMS 
(Dimethylsulfamid), hvad der er på grænseværdien for pesticidrester. Efterfølgende er vandet fra 
vandværkets boringer på Strandvejen og Hågendrupvej kontrolleret, og der blev fundet indhold på O, 17 
og 0,26 my g/I i boringerne på Strandvejen. Pesticidresten er fra et svampedræbende middel, som 
også har været anvendt i maling og imprægneringsmidler til udendørsbrug - og derfor kan det 
forekomme i et sommerhusområde. Hvor pesticidet er giftigt, er der nogen uenighed om 
nedbrydningsproduktets skadelighed, hvor tyske undersøgelser underbygger, at der ikke er nogen risiko 
forbundet med at anvende en grænseværdi 100 gange den, der for tiden gælder i Danmark. Vi har med 
Gribskov Kommune drøftet vandværkets situation og fundet en løsning med at blande vand fra 
Hågendrup-værket og Smidstrup-værket, således at den samlede vandproduktion overholder de danske 
grænseværdier. Det er på indeværende tidspunkt ikke muligt at konkludere, hvilken langtidsløsning 
der er den økonomisk optimale - men det vil være uansvarligt ikke at polstre os økonomisk for at kunne 
imødegå situationen og de væsentlige ændringer dette måtte medføre. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Vandafgift, fast . 
Vandafgift, variabel pr. m3 .. 
Målerleje . 
Opkrævet rykkergebyr . 
Refunderet fra Gribvand .. 
Diverse indtægter . 
Tilslutningsafgift. . 

INDTÆGTER . 

Drift af vandværkerne . 
Administration . 
Afskrivninger . 

RESULTAT FØR RENTER .. 

Renteindtægter, pengeinstitutter . 
Afkast investeringsbeviser . 
Renteudgifter, pengeinstitutter . 

ÅRETS RESULTAT . 

Regnskab 
Note 2018 

kr. 

837. 785 
496.330 
215.176 

7.100 
19.314 
26.538 
36.650 

1.638.893 

1 
2 
3 

-1. 103.496 
-353.631 
-454.646 

-272.880 

116 
15.972 
-4. 169 

-260.961 

(ej revideret) 
Regnskab Budget 

2017 2018 
tkr. tkr. 

835 840 
435 440 
215 220 

6 10 
36 35 
54 25 

104 150 

1.685 1.720 

-788 -835 
-333 -405 
-448 -500 

116 -20 

o 2 
14 18 
-4 o 

126 o 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 

Driftsmidler . 
Bygninger, grunde og boringer . 
Ledningsnet mv . 
Materielle anlægsaktiver.............................................. 4 

ANLÆGSAKTIVER . 

Tilgodehavende hos medlemmer . 
Tilgodehavende Gribvand . 
Tilgodehavende moms . 
Periodeafgrænsningsposter . 
Miljøafgift . 
Tilgodehavender . 

Aktier i Nordea Bank AB . 
Investeringsforeningsbeviser . 
Værdipapirer . 

Indestående i pengeinstitutter . 
Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER . 

AKTIVER . 

2018 2017 
kr. tkr. 

51.803 44 
2.261.642 2.393 
4.995.061 4.113 
7.308.506 6.550 

7.308.506 6.550 

365.196 234 
24.143 45 

350.425 162 
27.974 27 

o 1 
767.738 469 

46.855 65 
535. 742 544 
582.597 609 

116.112 947 
116. 112 947 

1.466.447 2.025 

8.774.953 8.575 
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BALANCE 31. DECEMBER 

PASSIVER 

Reservefondskonto . 
Opskrivningshenlæggelse, anlægsaktiver . 

EGENKAPITAL. . 

Tilbagebetaling til medlemmer . 
Skyldige omkostninger og kreditorer . 
Miljøafgift. . 
Skyldig revisor . 
A-skat og AM-bidrag . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Note 2018 2017 
kr. tkr. 

5 5.566.944 5.855 
6 2.402.289 2.402 

7.969.233 8.257 

124.242 150 
606.520 131 
37.310 o 
35.500 35 
2.148 2 

805.720 318 

805.720 318 

8.774.953 8.575 

7 
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NOTER 

(ej revideret) 
Regnskab Regnskab Budget 

2018 2017 2018 Note 
kr. tkr. tkr. 

Drift af vandværkerne 1 Vedligeholdelse af bygninger og grunde .......... 70.284 106 60 
Vedligeholdelse af ledningsnet ..................... 136.584 97 80 
Vedligeholdelse, udskiftning og kontrol af 
målere .................................................. 221.240 140 180 
Vedligeholdelse af inventar ......................... 5.532 4 o 
Installation af nye målerbrønde .................... 484.284 553 330 
Salg af målerbrønde .................................. -411.400 -583 -260 
Pasning af værkerne ................................. 217.409 223 210 
Pasning af ledningsnet mv .......................... 60.000 60 60 
Varebil, drift .......................................... 26.927 24 30 
Edb-udgifter til styring og regulering. ............. 34.685 57 15 
Elektricitet incl. telefonstyring .................... 82.836 76 75 
Ejendomsskat og forsikring .......................... 12.664 11 10 
Vandanalyser .......................................... 47.163 19 45 
Afgift af vandtab ..................................... o o o 
Forsikring, driftspersonale .......................... 546 1 o 
Kamstrup serviceaftale og målerkontrol. ......... 114.742 o o 

1.103.496 788 835 

Administration 2 Kontorhold, kontingenter, telefon og porto ...... 43.232 43 60 
Edb-udgifter ........................................... 33.092 35 35 
Gaver og blomster mv ............................... 3.418 7 5 
Møder, generalforsamling og kurser ............... 19.240 11 25 
Kørselsgodtgørelse ................................... 28.025 12 20 
Honorar, formand .................................... 70.000 70 70 
Honorar, kasserer: .................................... 10.000 10 10 
Honorar, administration ............................. 110.964 108 135 
Revisor ................................................. 31.000 30 30 
Regnskabsmæssig assistance ..•..................... 4.500 7 o 
Tab på medlemmer: .................................. 160 o 15 

353.631 333 405 

Afskrivninger 3 Bygninger, grunde og boringer ..................... 229.898 235 245 
Ledningsnet mv ....................................... 196.095 186 220 
Driftsmidler ............................................ 28.653 27 35 

454.646 448 500 
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NOTER 

Note 

Materielle anlægsaktiver 4 

Kostpris 1. januar 2018 . 
Tilgang . 
Kostpris 31. december 2018 . 

Opskrivninger 1. januar 2018 . 
Opskrivninger 31. december 2018 . 

Afskrivninger 1. januar 2018 . 
Årets afskrivninger . 
Afskrivninger 31. december 2018 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 .. 

Bygninger, 
grunde Ledningsnet 

Driftsmidler og boringer mv. 

132.731 7. 969.655 3.437. 779 
36.153 98.918 1.078.733 

168.884 8.068.573 4.516.512 

o 15.072. 972 4.753.599 
o 15.072.972 4.753.599 

88.428 20.650.005 4.078.955 
28.653 229.898 196.095 

117.081 20.879.903 4.275.050 

51.803 2.261.642 4.995.061 

2018 
kr. 

Reservefondskonto 
Saldo 1. januar . 
Overført af årets resultat . 
Kursregulering af værdipapirer . 

Opskrivningshenlægge Ise, an lægsaktiver 
Saldo 1. januar . 
Årets regulering. . 

5.854.314 
-260. 961 
-26.409 

5.566.944 

2.402.289 
o 

2.402.289 

2017 
tkr. 

5 
5.732 

126 
-3 

5.855 

6 
2.402 

o 

2.402 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 7 
Selskabets værdipapirbeholdning og indestående på sikringskonto i Nordea Bank er stillet til 
sikkerhed for al mellemværende med Nordea Bank. Sikkerhedsstillelsen er maksimeret til kr. 
400.000. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Smidstrup Vandværk A.m.b.a. for 2018 er aflagt i overensstemmelse med 
andelsselskabets vedtægter samt den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i 
regnskabsklasse A. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Indtægter 
I resultatopgørelsen indregnes årets indtægter i henhold til forbrugsregnskabet. Indtægterne indregnes 
eksklusiv moms og afgifter. 

Drift af vandværkerne 
Drift af vandværkerne omfatter omkostninger til pasning af vandværker, distribution, ledninger, 
målere, driftsledelse, styresystemer og ledningstab. 

Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, 
generalforsamling, ledelse, forbrugerinformation og lokaler. 

bestyrelse og 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og 
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og -omkostninger 
indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

BALANCEN 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde, bygninger og boringer, ledningsnet samt andre anlæg måles til nyanskaffelsesværdier med 
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af nyanskaffelsesværdien. Aktiverne afskrives over den 
forventede brugstid i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning 
påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider 
og restværdier: 

Brugstid Restværdi 

Bygninger, grunde og boringer . 
Ledningsnet mv . 
Driftsmidler . 

10-50 år 
10-50 år 

3-8 år 

0% 
0% 
0% 

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 



IBDO 14 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt 
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv 
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er 
lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres 
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen 
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter, aktiver 
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår. 

Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, der måles til 
dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. 

Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 


