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Vandværkets oplysninger  

Vandværk 

Trevang Vandværk 

c/o Jacob Grum-Schwensen 

Højgårdsvej 25 

3520 Farum 

 

CVR-nr. 28 76 70 13 

Telefon: 44 95 16 98 

 

Bestyrelse 

Jacob Grum-Schwensen, formand 

Mette Erichsen, næstformand 

Peter Søndergaard Kirkvald, kasserer 

Peter Norring 

Birgitta Holten Hansen 

Leif Orkelbog-Andresen  

 

Interne regnskabskontrollanter 

Erik Jensen 

Kirsten Holmskov 

 

Revision 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Weidekampsgade 6 

2300 København S 
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Bestyrelsens påtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 

for Trevang Vandværk. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver, finansielle 

stilling samt resultatet.  

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Farum, den 27. april 2019 

 

Bestyrelse 

 

 

Jacob Grum-Schwensen Mette Erichsen Peter Søndergaard Kirkvald 

formand næstformand kasserer 

 

 

Leif Orkelbog-Andresen Peter Nørring Birgitta Holten Hansen 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen i Trevang Vandværk 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Trevang Vandværk for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018, der omfatter 

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslo-

ven og vandværkets vedtægter, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31.12.2018 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2018 - 31.12.2018 i 

overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

 

Fremhævelse af forhold i regnskabet 

Vandværket har som sammenligningstal i resultatopgørelsen og note 1 til 5 medtaget budgettal. Budgettet har, 

som det fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision. 

 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 

der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåteg-

ningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af vandværket i overensstem-

melse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gæl-

dende 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.  

 

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med årsregnskabsloven og vandværket vedtægter, jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har 

endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 

uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere vandværkets evne til at fortsætte drif-

ten, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på 

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere vand-

værket, 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 overensstem-

melse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil 

afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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:  

 

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-

des 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, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 

vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-

handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 

effektiviteten af vandværkets interne kontrol.  

 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om bestyrelsen udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat 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 vandværkets evne til at fort-

sætte 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 tilstræk-

kelige, 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 

vandværket ikke længere kan fortsætte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-

ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 

måde, at der gives et retvisende billede heraf. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-

sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 

som vi identificerer under revisionen.  

 

København, den 27. april 2019. 

 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 96 35 56 

 

 

Nikolaj Erik Johnsen   

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne35806 
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Interne regnskabskontrollanters påtegning 

Nærværende årsrapport for 2018 for Trevang Vandværk har vi kontrolleret og intet fundet at bemærke. 

 

Vi har ligeledes foretaget gennemgang af udgiftsbilag og ikke fundet anledning til bemærkninger. 

 

Bankbeholdningens tilstedeværelse er konstateret. 

 

Farum, den 27. april 2019 

 

 

Erik Jensen Kirsten Holmskov 
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Resultatopgørelse for 2018 

 

    Budget 2019 Budget 2020 

  2018 2017 (ikke revideret) (ikke revideret) 

 Note kr. t.kr. t.kr. t.kr.  _____ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Nettoomsætning 1 464.909 288 277 260   ___________ _______ ___________ ___________ 

Indtægter i alt  464.909 288 277 260   ___________ _______ ___________ ___________ 

      

Driftsomkostninger 2 (241.292) (100) (143) (89) 

Honorarer 3 (13.750) (14) (25) (50) 

Administrationsomkostninger 4 (56.566) (69) (54) (61) 

Mødeomkostninger mv. 5 (53.453) (39) (10) (10) 

Renteomkostninger  (52) 0 0 0   ___________ _______ ___________ ___________ 

Omkostninger i alt  (365.113) (222) (232) (210)   ___________ _______ ___________ ___________ 

      

Resultat før afskrivninger  99.796 66 45 50 

      

Afskrivninger 6 (99.796) (66) (45) (50)   ___________ _______ ___________ ___________ 

Årets resultat  0 0 0 0   ___________ _______ ___________ ___________    ___________ _______ ___________ ___________ 

      

      

Resultatet foreslås disponeret således:    

  

Overført til frie reserver  0 0     ___________ _______   

  0 0     ___________ _______   
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Balance pr. 31.12.2018 

 

 

  2018 2017 

 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

    

Vandværk 6 650.832 406   ___________ _______ 

Materielle anlægsaktiver  650.832 406   ___________ _______ 

    

Tilgodehavender vedrørende indeværende års leverancer  372.118 371 

Andre tilgodehavender  374 0 

Tilgodehavende moms  52.979 0   ___________ _______ 

Tilgodehavender  425.471 371   ___________ _______ 

    

Likvid beholdning Nordea  16.990 329   ___________ _______ 

Likvide beholdninger  16.990 329   ___________ _______ 

    

Omsætningsaktiver  442.461 700   ___________ _______ 

    

Aktiver  1.093.293 1.106   ___________ _______   ___________ _______ 
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Balance pr. 31.12.2018 

 

 

  2018 2017 

 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Henlagt anlægsreserve  0 0 

Frie reserver  0 0   ___________ _______ 

Egenkapital 7 0 0   ___________ _______ 

    

Overdækning 8 582.202 716   ___________ _______ 

Langfristede gældsforpligtelser  582.202 716   ___________ _______ 

    

Kortfristet del af langfristet gæld  0 150 

Mellemregning Grundejerforeningen Trevang  315.090 19 

Kreditorer  25.689 9 

Skyldig moms  0 42 

Skyldig grøn afgift  115.469 105 

Skyldigt revisionshonorar  16.800 16 

Skyldig tilsyn med vandværk  0 20 

Skyldig køb af vand  38.043 17 

Skyldig el  0 12   ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser  511.091 390   ___________ _______ 

    

Gældsforpligtelser  1.093.293 1.106   ___________ _______ 

    

Passiver  1.093.293 1.106   ___________ _______   ___________ _______ 

    

    

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.: Ingen   
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Noter 
    Budget 2019 Budget 2020 

  2018 2017 (ikke revideret) (ikke revideret) 

  kr. t.kr. t.kr. t.kr.   ___________ ___________ ___________ ___________ 

1. Nettoomsætning     

Grundafgift 33.990 34 34 34 

Forbrugsafgift inkl. regulering til tidligere år 144.548 158 160 224 

Renteindtægter 988 2 2 0 

Ejerskiftegebyr og rykkergebyrer 2.000 3 3 2 

Årets regulering overdækning 283.383 91 78 0  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 464.909 288 277 260  ___________ ___________ ___________ ___________ 

     

 

2. Driftsomkostninger     

Andre udgifter ved produktion  475 23 0 0 

Elektricitet 8.088 13 15 9 

Vedligeholdelse vandhus 139.832 0 20 0 

Vedligeholdelse installationer 35.713 6 6 25 

Vedligeholdelse ledningsnet 6.874 14 20 15 

Vedligeholdelse vandmålere 0 1 0 0 

Udskiftning gamle komponenter 0 0 50 0 

Køb/Salg af målerbrønd 2.140 0 0 0 

Køb af vand 35.440 13 0 0 

Vandanalyse 3.728 10 12 15 

Tilsynsomkostninger 9.002 20 20 25  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 241.292 100 143 89  ___________ ___________ ___________ ___________ 

     

3. Honorarer     

Pulje 13.750 14 25 50  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 13.750 14 25 50  ___________ ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

    Budget 2019 Budget 2020 

  2018 2017 (ikke revideret) (ikke revideret) 

  kr. t.kr. t.kr. t.kr.   ___________ ___________ ___________ ___________ 

4. Administrationsomkostninger     

Kontorhjælpen 13.600 12 15 15 

Revision af regnskab/antaget r 17.440 32 20 20 

Kontorartikler 135 1 2 0 

Forsikringer 4.997 6 8 6 

Kontingenter og tidsskrifter 3.158 3 0 3 

Porto 320 0 1 1 

PBS 1.872 1 2 0 

Edb-udgifter 479 1 6 1 

Rykkere/gebyrberegninger 1.345 1 0 1 

Abonnement / licensafgift 9.300 9 0 10 

Telefon 2.462 3 0 3 

Bankgebyrer 1.458 1 0 1  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 56.566 70 54 61  ___________ ___________ ___________ ___________ 

     

5. Mødeomkostninger     

Generalforsamling og bestyrelsesmøder 

 inkl. andel fra grundejerforening 53.453 39 10 10  ___________ ___________ ___________ ___________ 

 53.453 39 10 10  ___________ ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

     Afregnings- 

 Grund Bygninger Boringer Maskinanlæg målere mv. 

 kr. kr. kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

6. Vandværk      

Kostpris 01.01.2018 20.000 517.854 117.291 842.066 63.215 

Tilgang 0 0 0 0 345.015  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Kostpris 31.12.2018 20.000 517.854 117.291 842.066 408.230  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

      

Af- og nedskrivninger  

pr. 01.01.2018 0 (517.854) (117.291) (481.549) (38.119) 

Årets afskrivninger 0 0 0 (58.472) (41.324)  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger  

31.12.2018 0 (517.854) (117.291) (540.021) (79.443)  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

      

Regnskabsmæssig 

 værdi 31.12.2018 20.000 0 0 302.045 328.787  ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

      

 

 

 2018 2017 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

7. Egenkapital   

Saldo 01.01.2018 0 0 

Resultat overført til frie reserver 0 0  ___________ _______ 

Saldo 31.12.2018 0 0  ___________ _______ 
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Noter 

 2018 2017 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

8. Overdækning   

Overdækning 01.01.2018 865.585 957 

Årets resultat (283.383) (91)  ___________ _______ 

Overdækning 31.12.2018 582.202 866  ___________ _______ 

 

Af opgjort overdækning vedrører en andel tidsmæssige forskelle bestående af   

regnskabsmæssige værdier af anlægsaktiver.   

   

Tidsmæssige forskelle 01.01.2018 405.613 472 

Årets afskrivninger (99.796) (66) 

Årets investeringer 345.015 0  ___________ _______ 

Tidsmæssige forskelle 31.12.2018 650.832 406  ___________ _______ 

   

Underdækning/Overdækning efter "hvile i sig selv princippet" 31.12.2018 (68.630) 460  ___________ _______ 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de 

tilpasninger, der følger af vandværkets aktivitet samt vandværkets vedtægter. 

 

Årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økono-

miske fordele vil tilflyde vandværket, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når vandværket som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå vandværket, og forpligtelsens 

værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskre-

vet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.   

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.   

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, 

der vedrører regnskabsåret. 

 

Resultatopgørelsen 

Opstillingsform 

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår. 

 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning fra vandsalg indregnes i resultatopgørelsen på opkrævningstidspunktet, hvilket svarer til leveret 

vand. Anden omsætning indregnes på faktureringstidspunktet. 

 

Vandsalg indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. 

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv princip”, hvorfor der årligt opgøres en over- eller under-

dækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres 

som en negativ indtægt, mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne.  

 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter driftsomkostninger, honorar til bestyrelse og revisor, administrationsomkostninger samt 

mødeomkostninger. 

 



Trevang Vandværk 

 

15 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for bygningers vedkommende med fra-

drag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

 

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargø-

ring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet 

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

 

Bygninger og boringer 50 år 

Maskinanlæg 14 år 

Ledningsnet 50 år 

Afregningsmålere mv. 8-15 år 

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige 

værdi. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-

skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 

Overdækning 

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til ”hvile i sig selv” 

– princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet ”Nettoomsætning”). 

 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 


