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SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Sevel vandværk I/S
c/o Peder Nørgaard
Skoletoften 34
Sevel
7830 Vinderup

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemsted:
Regnskabsår:

Bestyrelse

Formand
Kasserer
Sekretær
Men. medl.
Men. medl.

26 33 69 10
26 nov. 1928.
Sevel
1. januar – 31. december

Per Bjørnkjær
Peder Nørgaard
Niels Krogager
Frede Nørgaard
Villy Møller

Administrator

Annette Gade
Holewasvej 5
9460 Brovst

Revision

Emil Poulsen
Jens Aage Eriksen
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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2007 incl. ledelsesberetningen
for Sevel Vandværk I/S
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med selskabets vedtægter.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver, efter vor opfattelse,
et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Sevel, den 28. marts 2008
Bestyrelse:

Per Bjørnkjær

Peder Nørgaard

Niels Krogager

Formand

Kasserer

Sekretær

Frede Nørgaard

Villy Møller
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Administrators erklæring:
Administrators erklæring om assistance
Til interessenterne i Sevel Vandværk I/S

Vi har opstillet årsrapporten for Sevel Vandværk I/S for regnskabsperioden 1. januar til 31.
december 2007.
Årsrapporten er baseret på egen foretagen bogføring, samt oplysninger fra Sevel Vandværk I/S´s
ledelse.
Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten.
Brovst, den 18. marts 2008

Administrator:

Annette Gade

Erklæring lokale revisorer
Vi har foretaget stikprøvevis gennemgang af bilagsmaterialet og fundet det i overensstemmelse med
bogføringen.
Ved revisionen har vi påset, at udgifter og indtægter er i overensstemmelse med vandværkets
vedtægter, og med generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger.

Supplerende oplysninger
Vi har ikke foretaget revision af budget for 2007, idet revisionen forudsætter realiserede og
beløbsmæssige registrerede handlinger.
Sevel den, 28. marts 2007

Emil Poulsen

Jens Aage Eriksen
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Ledelsesberetning:

Hovedaktiviteter
Selskabets aktiviteter har i lighed med tidlige år bestået i levering af drikkevand til forbrugerne i
vandværkets forsyningsområde.

Selskabets medarbejdere
Formand, Kasserer og Villy Møller får udbetalt bestyrelseshonorar og kørselsgodtgørelse.
Begivenheder i regnskabsåret:
Forbrugere:
ved udgangen af regnskabsåret havde værket 330 forbrugere.
Der afregnes 350 faste enheder. Der er i regnskabsåret tilsluttet 10 nye forbrugere.

Solgt vand målt hos forbrugerne:
Oppumpet:

2007
96.602

2006
83.107

2005
76.884

m3
m3

Ledninger: Skrænten byggemodent. Ringforbindelse til Heerup Vandværk er etableret.
Vandværk: Der er i året investeret i helt ny værk.
Analyser: Tilgængelige på www.mitdrikkevand.dk
Selskabets forventninger til fremtiden
Selskabet er ved beregninger fra FVD blevet værdiansat ved regnskabsårets begyndelse.
Dette betyder en ændring af selskabets regnskabsprincipper, så ledes at selskabet aflægger
årsrapport jf. årsregnskabsloven. Det betyder at selskabets aktiver skal afskrives. Der vil derfor i
2008 blive tale om væsentlige prisstigninger på både m3 pris og faste afgifter.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på
bedømmelsen af årsrapporten.
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Anvendt regnskabspraksis:
Årsrapporten for Sevel Vandværk er for 2007 er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Generelt om indregning og måling
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.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
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.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Salget af vand er medtaget ud fra aflæste hovedmålere.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger er periodiseret og udgiftsført, således at de dækker perioden frem til
regnskabsårets udløb
Finansielle poster
Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger og indregnes
i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Balancen:
Materielle anlægsaktiver
Distributionsanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet levetid.
Der afskrives ikke på grunde.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivning er baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede levetid og restværdi
herefter:

Bygninger/boringer
Forsynings- og stikledninger
Maskinanlæg

Afskrivnings %
2
2
7

Restværdi:
0%
0%
0%

Aktiver med en kostpris på under 11.600 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse 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 afskrivninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til
imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til den nominelle værdi.
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Resultatopgørelse 01.01. til 31.12
Indtægter:
Salg af vand
Gebyrer m.moms
Tilslutninger
Indtægter i alt

2007
391.334
2.850

Budget 2007
I t. kr.

2006
354.027

Budget 2008
I t. kr.
550.000
2.500

394.184

75.0000
429.027

552.500

55.342
30.000
131.407
40.200
63.214
320.163

43.226
30.660
78.440
40.200
59.168
251.693

60.000
30.000
40.000
40.200
65.000
235.200

Resultat før renter

74.021

177.334

317.300

Renteindtægter
Renteudgifter
Renter i alt

31.825
4.126
27.699

22.025
2.978
19.048

10.000
-3.000
7.000

Resultat før afskr.

101.720

194.328

324.300

Afskrivninger

315.351

Omkostninger
Elforbrug
Honorarer
Ledningsnet
Amts gebyr grundvand
Administration
Omkostninger i alt

Resultat (-/underskud)

-213.631

320.000
194.328

4.300
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Balance 31.12
Aktiver
Anlægsaktiver
Grund
Bygningsanlæg
Boringer
Maskinanlæg
Forsyningsledninger
Stikledninger
Anlægsaktiver i alt

2007

2006

60.000
519.954
165.886
1.140.818
6.584.018
1.232.000
9.702.675

Tilgodehavender
Debitorer
Tilgodehavender i alt

589.095
589.095

464.295
464.295

Likvide beholdninger
Udlæg
Bank
Likvide beholdninger i alt

-247
749.438
749.685

-1175
1.297.126
1.295.951

11.041.455

1.760.246

1.121.126
12.736.130
-3.844.310
-213.631
9.799.315

926.797

194.328
1.121.125

-93.221
463.988
871.373
1.242.140

171.834
417.018
50.269
639.121

11.041.455

1.760.246

Aktiver i alt

Passiver:
Egenkapital
Egenkapital primo
Regulering Aktiver primo
Regulering afskr. Primo
Overført resultat
Egenkapital ultimo
Gæld
Kortfristet gæld
Moms og afgifter
Vandskat
Kreditorer
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
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Noter
Værdiansættelse
primo
Anlægsaktiver
Bygningsanlæg
Boringer
Maskinanlæg
Forsyningsledninger
Stikledninger
Stikbidrag

832.250
489.480
227.000
9.367.400
1.760.000

Til-/
afgang i
året
105.948

Afskrivnin Årets
Bogført værdi
ger primo afskrivnin ultimo
ger

-399.480
-313.268
1.016.772
-15.890
26.838 -2.622.872
88.649
492.800
-112.000

-18.764
-10.326
-87.064
-187.348
-11.849

519.954
165.886
1.140.818
6.584.018
1.232.000
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