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Ledelsespateg ning 

Bestyrelse har dags dato aflagt Brsrapporten for 2013 for Valse Vandvzerk. 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Qrsregnskabsloven med de zendringer der falger af 
foreningens szrlige struktur. 

Det er vores opfattelse, at Brsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, 
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsaret 1. januar - 
31. december 2013. 

Arsrapporten indstilles ti1 generalforsamlingens godkendelse. 

Guldborgsund, den 18. februar 2014 

Bestyrelse 

Jargen Prior Larsen 
Formand 

Anne Bonde Andersen 

Tina Rysgaard 

Jens Frederiksen 

Kaj Nielsen 

,- Kritisk revisors pategning 

Som folkevalgte revisorer har vi foretaget en gennemgang af bogfaringen og foretaget enkelte 
stikpraver af bilagsmaterialet. 

Gennemgangen har ikke givet anledning t ~ l  bemsrkninger. 

Guldborgsund, den 18. februar 2014 

Bent Sommer Madsen Keld Nielsen 
Kritisk revisor Kritisk revisor 
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Den uafhaengige revisors erklaering 

Til medlemmerne af Valse Vandvaerk 

Vi har opstillet arsregnskabet for VPse Vandv~ rk  for regnskabsaret 1. januar - 31. december 201 3, p5 
grundlag af selskabets bogfraring og ravrige oplysninger, som De har tilvejebragt. 

Arsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgrarelse, balance og noter 

Vi har udfrart opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle 
oplysninger. 

Vi har anvendt vores faglige ekspertise ti1 at assistere Dem med at udarbejde og prasentere 
arsregnskabet i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i 
revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrrarende 
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornmden omhu. 

Arsregnskabet samt najagtigheden og fuldstsndigheden af de oplysninger, der er anvendt ti1 
opstillingen af Arsregnskabet, er Deres ansvar. 

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklaeringsopgave med sikkerhed, er vi 
ikke forpligtet ti1 at verificere najagtigheden eller fuldstaendigheden af de oplysninger, De har givet os ti1 
brug for at opstille Arsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, 
hvorvidt arsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. 

Vordin org, den 18. februar 2014 h 
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Foreningsoplysninger 

Selskabsnavn 

Bestyrelse 

Revision 

Pengeinstitut 

Vilse Vandv~ rk  
Skovhuse Gade 12 
4773 Stensved 

CVR-nr. 29 17 55 19 
Kommune: Guldborgsund 

Jargen Prior Larsen (formand) 
Tina Rysgaard 
Kaj Nielsen 
Anne Bonde Andersen 
Jens Frederiksen 
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datsautoriserede revisoFer 
Algade 76, 1. 
4760 Vordingborg 

Nordea Bank Danmark N S  



RSM plus 

Anvendt regns kabspraksis 

Arsrapporten for Valse Vandvzrk for 2013 er aflagt i overensstemmelse rned arsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse B-virksomheder, rned de zndringer der falger af foreningens szrlige struktur. 

Den anvendte regnskabspraksis er usndret i forhold ti1 sidste ar. 

Generelt om indregning og maling 
I resultatopgarelsen indregnes indtsgter i takt med, at de indtjenes, alle omkostninger indregnes 
ligeledes i takt med de forfalder, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Ved ferste indregning miles aktiver og forpligtelser ti1 kostpris. Efterfalgende miles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Nettoomsaetning 
Nettoomsztningen ved salg af vand mv. indregnes i resultatopgarelsen. Nettoomsztning indregnes 
ekskl. moms. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger ti1 distribution, salg, reklame, administration, lokaler, 
tab p i  debitorer m.v. 

Finansielle poster 
Finansielle indtzgter og omkostninger indregnes i resultatopgarelsen rned de belab, der vedrarer 
regnskabssret. Finansielle poster o:.:fatter renteindtzgter og -omkostninger, realiserede og urealiserede 
kursgevinster og -tab vedrarende vzrdipapirer mv. 

Balancen 

Materielle anlaegsaktiver 
Materielle anlzgsaktiver er opfart ti1 anskaffelsessum rned fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris rned fradrag af forventet restverdi efter afsluttet brugstid. Der 
afskrives ikke p i  grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar ti1 at blive taget i brug. 

Der foretages linezre afskrivninger baseret p i  falgende vurdering af aktivernes forventede brugstider 

Grunde og bygninger 
Produktionsanlzg og maskiner 

Fortjeneste eller tab ved afhzndelse af materielle anlsgsaktiver opgares som forskellen mellem 
salgspris rned fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsm~ssige vzrdi  p i  salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgmrelsen under afskrivninger. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender er opfmrt tit bogfmrt vardi. Vardien reduceres med nedskrivning ti1 immdegaelse af 
forventede tab. 

Vaerdipapirer 
Vaerdipapirer indregnet under omsaetningsaktiver males ti1 dagsvaerdi (barrskurs) pa balancedagen 

Ga4dsforpligtelser 
Gaeld er m4lt ti1 amortiseret kostpris svarende ti1 nominel vaerdi 
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Resultatopgsrelse I. januar - 31. december 2013 

Note 

Nettooms~tning 

Produktionsomkostninger 

Andre eksterne omkostninger 

Bruttoresultat 

Afskrivning af materielle ankgsaktiver 

Driftsresultat 

Finansielle indtzegter 

Finansielle ornkostninger 

Arets resultat 

2013 

kr. 

2012 

kr. 
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Balance pr. 31. december 2013 

Note 201 3 

kr. 

201 2 

kr. 

AKTIVER 

ANUEGSAKTIVER 

Materielle anlaegsaktiver 

Grunde og bygninger 

Produktionsanlaeg og maskiner 

Anlaegsaktiver i alt 

OMSLETNINGSAKTIVER 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

Vaerdipapirer 

Likvide beholdninger 

Omsaetningsaktiver i alt 

AKTIVER I ALT 
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Balance pr. 31. decem ber 2013 

PASSIVER 

EGENKAPITAL 

Saldo primo 

arets resultat 

Egenkapital i alt 

GELDSFORPI-IGTELSER 

Kortfristede gaeldsforpligtelser 

Leverandarer af varer og tjenesteydelser 

Anden gz ld  

Gaeldsforpligtelser i alt 

PASSIVER I ALT 

Pantsztninger og sikkerhedsstillelser 

Note 201 3 

kr. 

2012 

kr. 
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Noter 

Note 1 Nettoomsztning 

Medlemsindbetalinger 

Tilslutningsafgift 

Rykkergebyrer 

Note 2 Produktionsornkostninger 

Elforbrug 

Vedligeholdelse vandv~rk  og lednirlger 

Vandanalyser 

K0b fra andre vandforsyninger 

Forsikringer 

Smaanskaffelser 

Benzin 

Tab pa debitorer 

Note 3 Administrationsornkostninger 

Bestyrelseshonorar 

Krarselsgodtgmrelse bestyrelse 

, .- Revisorhonorar 

Annoncer 

Porto og gebyrer 

Telefon 

Faglitteratur 

Edb-udgifter 

Kontorartikler 

Kontingenter 

Generalforsamling og mmder 

Kurser 

Representation 

201 3 201 2 

kr. kr. 



RSM plus 

Noter 

Note 4 Finansielle indtaegter 

Aktieudbytte, netto 

Kursregulering af vzrdipapirer 

Note 5 Finansielle omkostninger 

Renter kreditorer 

Kursregulering af vzrdipapirer 

Note 6 Materielle anlaegsaktiver 

Kostpris pr. 111 201 3 

Tilgang 201 3 

Kostpris pr. 31/12 2013 

Af-Inedskrivninger pr. 111 201 3 

Afskrivninger 201 3 

Af-lnedskrivninger pr. 31112 2013 
Regnskabsmaessig vaerdi pr. 31112 
201 3 

Grunde og 
bygninger 

1.187.888 

0 

Note 7 Afskrivninger pa materielle anlaegsaktiver 

Grunde og bygninger 

Boringer 

Maskinanlzg 

Forsyningsanl~g 

201 3 201 2 

kr. kr. 

Produktionsanlaeg og maskiner 

Forsynings- og 
Boringer Maskinankg stikledninger 

263.755 286.841 3.688.405 

0 397.635 0 

201 3 

kr. 
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Noter 

Nom. Kurs Kursvardi 

Note 8 Vardipapirer 

Aktier Nordea Bank AB 

Nordea Invest Korte obligationer privat 

Note 9 Likvide beholdninger 

Nordea Bank 

Note 10 Anden gaeld 

Moms 

Afgift ledningsfart vand 

201 3 2012 

kr. kr. 

Note 11 Pantsaetninger, galds-, garanti- og eventualforpligtelser 
Udover de i arsrapporten opfarte g~ldsforpligtelser har foreningen ikke foretaget pants~tninger eller 
pitaget sig g ~ l d - ,  garanti- og eventualforpligtelser, der ikke fremgar af Srsrapporten. 


