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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017
for Bording Vandværk A.m.b.a..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af re-
sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-
retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bording, den 26. februar 2018

Direktion

Jakob Plum Lauridsen
Forretningsfører

Bestyrelse

Knud Overby Kristian Hansen Ole Nielsen
Formand Næstformand Sekretær

Peer Pedersen Ove Bredvig Jakobsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til interessenterne i Bording Vandværk A.m.b.a.

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Bording Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbej-
des efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere 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 sel-
skabet 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 hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-
net som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser 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 årsregnska-
bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvi-
dere 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 fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-
sion. 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 gæl-
dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-
stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-
ne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 den-
ne 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 kon-
klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere
end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-
ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion 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 op-
lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder 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 no-
teoplysningerne, 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 blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-
cering 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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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 vi-
den 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 væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Silkeborg, den 26. februar 2018

Revisionshuset Tal & Tanker
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 31 56 64

Per Jensen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 34087
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Selskabsoplysninger

Selskabet Bording Vandværk A.m.b.a.
Sportsvej 6
7441 Bording

Telefon: 86861615
Telefax: 86861720
E-mail: bordingvandvaerk@mail.tele.dk

CVR-nr.: 32 57 80 20
Stiftet: 4. november 1913
Hjemsted: Ikast/Brande
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

105. regnskabsår

Bestyrelse Knud Overby, Formand
Kristian Hansen, Næstformand
Ole Nielsen, Sekretær
Peer Pedersen
Ove Bredvig Jakobsen

Direktion Jakob Plum Lauridsen, Forretningsfører

Revision Revisionshuset Tal & Tanker, Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Frichsvej 19
8600 Silkeborg
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af levering af vand til vandværkets medlemmer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 3.270.690 kr. mod 3.076.849 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat
udgør -4.022 kr. mod -139.376 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Årets drift er forløbet som forventet.

Salg og tilslutninger:
Der er i 2017 solgt 282.234 m3 vand, mod 276.930 m3 sidste år. Der er i 2017 tilsluttet 4 ejendomme på
landet og 8 i Bording by.

Investeringer:
I 2017 er den mindste af rentvandstankene renoveret og der er etableret 2 nye lukkede filtre.

Udskudt skatteaktiv:
Der er i årsrapporten ikke indregnet beregnet udskudt skatteaktiv på 166 tkr. Størelsen af skatteaktivet er
det som Bording Vandværk a.m.b.a. som minimum vurderes at have, uanset udfaldet af den skattesag der
er mellem de danske vandværker og SKAT, som p.t. er anket til Højesteret.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Bording Vandværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-
stemmelser for en klasse B-virksomhed, samt Vandsektorloven.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-
skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af even-
tuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og no-
minelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Investeringen i grunde, bygninger, produktionsanlæg, distributionsnet og andre anlæg indregnes i vand-
prisen i henhold til vandforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for for-
brugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsregnskabet indregnes afskrivningerne over aktivernes
forventede brugstid. Derudover kan urealiserede gevinster og tab på værdipapirer og tab på debitorer
samt regulering af udskudt skat først indregnes i vandprisen når de er realiseret.

Tidsmæssige forskelle mellem indregningen i vandprisen og i årsregnskabet udtrykker således enten en
udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlig-
nes over tid. Forskellen indregnes under henholdsvis tilgodehavender eller gæld.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsæt-
ningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt
årets forskydning i varebeholdninger.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold
til virksomhedens hovedaktiviteter.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, loka-
ler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostnin-
ger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immate-
rielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og
kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser
samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger ind-
regnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan hen-
føres til posteringer direkte i egenkapitalen. 
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.
Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Oversti-
ger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

Brugstid
Filteranlæg 25 år
Produktionsanlæg og maskiner, i øvrigt 8 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultat-
opgørelsen.

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 af- og nedskrivninger.

Indretning af lejede lokaler
Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 5 år.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdnin-
ger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-
skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital
Overkurs ved emission
Overkurs ved emission omfatter beløb, der er indbetalt som overkurs i henhold til tegning af kapitalan-
dele. Omkostninger ved en gennemført emission fradrages i overkursbeløbet. Overkursreserven kan be-
nyttes til udbytte, fondsemission og dækning af underskud.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige ind-
komster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-
ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventu-
elle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2017 2016

1 Nettoomsætning 3.270.690 3.076.849
Andre driftsindtægter 7.181 2.810

2 Offentlige afgifter -1.763.963 -1.730.812
3 Andre eksterne omkostninger -846.916 -942.735

Bruttoresultat 666.992 406.112

8 Personaleomkostninger -571.273 -457.951
9 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -102.510 -92.027

Driftsresultat -6.791 -143.866

Andre finansielle indtægter 2.769 4.694
Øvrige finansielle omkostninger 0 -204

Resultat før skat -4.022 -139.376

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat -4.022 -139.376

Forslag til resultatdisponering:

Disponeret fra overført resultat -4.022 -139.376

Disponeret i alt -4.022 -139.376
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2017 2016

Anlægsaktiver

10 Anlægsmateriel 950.742 26.250
11 Varebil 0 0
12 Målere 304.602 253.065

Materielle anlægsaktiver i alt 1.255.344 279.315

Anlægsaktiver i alt 1.255.344 279.315

Omsætningsaktiver

Råvarer og hjælpematerialer 22.000 22.000
Varebeholdninger i alt 22.000 22.000

13 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 302.074 309.363
Tilgodehavender i alt 302.074 309.363

14 Likvide beholdninger 1.501.535 2.478.807

Omsætningsaktiver i alt 1.825.609 2.810.170

Aktiver i alt 3.080.953 3.089.485

Bording Vandværk A.m.b.a. · Årsrapport for 2017 12



Balance 31. december

Passiver

Note 2017 2016

Egenkapital

15 Virksomhedskapital 2.237.614 2.376.990
15 Overført resultat -4.022 -139.376

Egenkapital i alt 2.233.592 2.237.614

Gældsforpligtelser

Modtagne forudbetalinger fra kunder 202.759 200.895
Leverandører af varer og tjenesteydelser 30.022 35.651
Selskabsskat 0 0

16 Anden gæld 614.580 615.325
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 847.361 851.871

Gældsforpligtelser i alt 847.361 851.871

Passiver i alt 3.080.953 3.089.485

17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
18 Eventualposter
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Noter

2017 2016

1. Nettoomsætning

Vandafgift 3.063.002 2.908.450
Tilslutningsafgift 196.000 151.000
Udførte reparationer 4.414 8.535
Gebyrer 8.450 10.300
Salg af måleroplysninger, netto -1.176 -1.436

3.270.690 3.076.849

2. Offentlige afgifter

Statsafgift 1.763.963 1.730.812

1.763.963 1.730.812

3. Andre eksterne omkostninger

Salgsomkostninger, jf. note 4 13.831 6.760
Bilomkostninger, jf. note 5 35.495 30.721
Lokaleomkostninger, jf. note 6 527.566 650.585
Administrationsomkostninger, jf. note 7 270.024 254.669

846.916 942.735

4. Salgsomkostninger

Gaver og blomster 7.894 2.823
Annoncer 9.006 1.005
Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg -3.069 2.932

13.831 6.760

5. Bilomkostninger

Brændstof, varebil 13.403 10.819
Forsikring og vægtafgift, varebil 13.027 13.183
Vedligeholdelse, varebil 9.065 6.719

35.495 30.721
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Noter

2017 2016

6. Lokaleomkostninger

Drift af bygninger og anlæg 326.974 406.948
Drift af ledningsnet og målerinstallation 192.592 243.637
Afgrødeerstatning 8.000 0

527.566 650.585

7. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 1.566 3.274
Edb-omkostninger 31.956 30.096
Telefon 6.548 6.411
Porto og gebyrer 2.290 2.189
Udarbejdelse og revision af årsrapport 26.775 26.350
Forsikringer 23.775 22.433
Kontingenter 28.702 22.582
Forretningsfører 115.931 113.801
Konkurrencestyrelsen 3.770 4.058
Møder og generalforsamlinger 28.711 20.325
Service kopimaskine 0 3.150

270.024 254.669

8. Personaleomkostninger

Lønninger og gager, incl. pensioner 556.914 448.377
Andre omkostninger til social sikring 8.959 7.957
Personaleomkostninger i øvrigt 5.400 1.617

571.273 457.951

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 2 2

9. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar 102.510 92.027

102.510 92.027
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Noter

31/12 2017 31/12 2016

10. Anlægsmateriel

Kostpris 1. januar 2017 557.610 557.610
Tilgang i årets løb 978.638 0

Kostpris 31. december 2017 1.536.248 557.610

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 -531.360 -516.360
Årets afskrivninger -54.146 -15.000

Af- og nedskrivninger 31. december 2017 -585.506 -531.360

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 950.742 26.250

11. Varebil

Kostpris 1. januar 2017 205.000 205.000

Kostpris 31. december 2017 205.000 205.000

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 -205.000 -164.000
Årets afskrivninger 0 -41.000

Af- og nedskrivninger 31. december 2017 -205.000 -205.000

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 0 0

12. Målere

Kostpris 1. januar 2017 336.958 239.468
Tilgang i årets løb 99.901 97.490

Kostpris 31. december 2017 436.859 336.958

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 -83.893 -47.866
Årets afskrivninger -48.364 -36.027

Af- og nedskrivninger 31. december 2017 -132.257 -83.893

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 304.602 253.065
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Noter

31/12 2017 31/12 2016

13. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 25.000 25.000
Tilgodehavende slutafregning hos forbrugere 277.074 284.363

302.074 309.363

14. Likvide beholdninger

Pengeinstitutter 500.905 1.728.807
Aftalekonti 1.000.630 750.000

1.501.535 2.478.807

15. Egenkapital

Virksomheds-
kapital

Overført
resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2017 2.237.614 0 2.237.614
0 -4.022 -4.022

Egenkapital 31. december 2017 2.237.614 -4.022 2.233.592

31/12 2017 31/12 2016

16. Anden gæld

Skyldig moms 16.722 24.566
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 29.732 23.571
Feriepengeforpligtelse til funktionærer 64.000 64.000
Skyldig vandafgift 504.126 503.188

614.580 615.325

17. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Andelsselskabet har ingen registrerede pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.
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Noter

18. Eventualposter
Eventualaktiver

Der er i årsrapporten ikke indregnet beregnet udskudt skatteaktiv på 166 tkr.  Størelsen af
skatteaktivet er det, som Bording Vandværk a.m.b.a., som minimum vurderes at have, uanset
udfaldet af den skattesag der er mellem de danske vandværker og SKAT, som p.t. er anket til
Højesteret.

Eventualforpligtelser

Andelsselskabet har ingen registrerede eventualforpligtelser.
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