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Selskabsoplysninger 1. 

Cvr nr. 46 61 07 68 

Selskabet: 

Bestyrelse: 

Sulsted Stationsby Vandværk A.m.b.a 
Niels Anesens Vej 15 A 
9381 Sulsted 

Jørgen Pedersen formand 
Jørgen Bertelsen 
Anders Rask 
Jess Jørgensen 
Michael Holst 

Daglig ledelse: Jørgen Pedersen 

Revision : Revisionsfirmaet Keld Pedersen ApS 
Harald Branths Vej 3 
9381 Sulsted 

Pengeinstitut: Nordjyske Bank A/S 



Ledelsespåtegning. 2 

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapport for tiden 1. januar - 31 december. 2019 
Sulsted Stationsby Vandværk A.m.b.a 

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver 
et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Sulsted den 2020 

Bestyrelsen 

2 -1' 7

ndt på generalforsamlingen den#A 2020. 

Dirigent 

j./ 

4)ki-

Efterfølgende årsrapport er gennemgået. Bilag og beholdninger var til stede på balancedagen 
Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger 

Sulsted den 2020 

Teddy 
i 

arsen IN?bens 



Den uafhængige revisors erklæring 3. 

Til andelshaverne i Sulsted Stationsby Vandværk A.m.b.a 

Vi har revideret årsregnskabet for Sulsted Stationsby vandværk A.m.b.a 
for regnskabsåret 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, ba-
lance og noter 

Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et ret-
visende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
Ledelsen har ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udar-
bejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel-
ser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores re-. 
revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder 
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, 
om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb 
og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors 
vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor 
intern kontrol , der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der 
giver et retvisende billede. 

Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændig-
hederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne 
kontrol . En revision omfatter ledelsens vurdering af, om ledelsens valg af regnskabs-
praksis er passende, om ledelsens skøn er rimelige samt den samlede præsentation af 
årsregnskabet. 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold 

Konklusion 
Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019, samt af resultatet af selskabets 
aktiviteter for regnskabsåret 01.01 - 31.12.2019 i overensstemmelse med årsregnskabs-
loven. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. 
Vil har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet 
Det er på denne baggrud vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet. 

Sulsted den 17 februa 

d Pedersen AoS. 



Årsberetning 4. 

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets 
økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling, fremgår af årsrapporten 
samt denne beretning 

Selskabets hovedaktivitet har i periodens løb været produktion og salg af vand. 

Selskabets aktiviteter har i 2019 været præget af store udgifter til reparation og vedligeholdelse 
af teknisk anlæg og ledningsnet på i alt 607.202 Årets negative resultat er derfor 
som forventet og budgetteret. 

Der er ikke sket noget efter årsregnskabets afslutning, som væsentlig forrykker 
vurderingen af selskabets forhold. 



Anvendt regnskabspraksis 5. 

Regnskabsgrundlag. 
Årsrapporten for Sulsted Stationsby Vandværk A.m.b.a er aflagt med udgangs-
punkt i Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A regnskaber 
Regnskabsprsksis er uændret i forhold til sidste år og baseres på historiske værdier og 
afskrivninger. 

Generelt om indregning og måling. 
1 resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes.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 for-
dele vil fragå selskabet, og forpligtelsen kan måles pålideligt. 
Ved første indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der frem-
kommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede 
på balancedagen. .Efterfølgene måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt 
regnskabspost efterfølgende. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og resici, der fremkommer 
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på 
balancedagen 

Resultatopgørelsen 
Nettoomsætning 
Indtægter fra salg af varer medtages i det år, hvor levering, har fundet sted, normalt 
fakturadato 

Periodisering af indtægter og udgifter: 
Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb der 
faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt. Omkostninger 
der er medgået til solgte varer er medtaget i de år hvori indtægten fra salget er med-
taget. 

Under renteindtægter m.v. er indregnet såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab 
på beholdning af Danske Investeringsbeviser 

Balancen 
Materielle anlægsaktiver 
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af liniere afskrivninger 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris.Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkost-
ninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive 
taget i brug 

Kapitalindestående i Hammer Bakker Vandforsyningsselskab A.m.b.a er værdiansat ifølge 
seneste aflagte årsrapport for selskabet 

Beholdning danske investeringsbeviser er optaget til seneste børsværdi på 
balancedagen 



Resultatopgørelse for perioden 
01. januar -31. december 2019. 
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2018 
Driftsindtægter 

Fast afgift 
Målerleje 
Vandafgift 
Vandplanens realisering 
Anlægsbidrag 

Administrationsvederlag 
Flytte- og rykkergebyrer 
Driftsindtægter, i alt 

209.500 
41.900 

165.488 
3.991 

52.286 
21.327 

5.000 
461.181 499.492 

Driftsudgifter 

Køb af vand fra andre vandværker 37.226 33.391 
Reparation og vedligeholdelse af teknisk anlæg 
og ledningsnet 607.208 49.511 
Forsyningsledningsbidrag landsone 0 26.400 

Vandanalyser 24.288 27.151 
Elforbrug 18.412 19.265 
Ejendomsskat, forsikring og renovation 7.107 8.138 
Annoncer og reklamer 1.933 876 
Gaver 618 1.241 
Regulering vedrørende tidligere år 0 -8.635 
Tab forbrugere 2.101 0 
Porto, gebyrer og kontorartikler 15.620 22.543 
Kontingent og abonnement 4.343 4.277 
Generalforsamling og bestyrelsesmøder 17.980 16.759 
Telefonudgifter 1.309 1.174 
Hotline aftale m.v. konsulentassistance 17.156 18.081 
Revisorhonorar 23.810 21.000 
Honorar formand / pasning af vandværk 15.000 15.000 
Honorar kasserer 33.083 30.000 
Småanskaffelser 13.720 1.782 

Driftsudgifter, i alt 840.914 287.953 

Driftsresultat før rente -379.732 211.539 
1 Renteindtægter m.v. 40.402 -39.644 

Årets resultat -339.330 171.895 



Balance pr. 31. december 2019. 7 

2018 
Aktiver 
Anlægsaktiver 

2. Kapitalindestående i 
Hammer Bakker Vandforsyningsselskab A.m.b.a. 728.523 752.443 

Anlægsaktiver, i alt 728.523 752.443 

Omsætningsaktiver 
Indestående i Nordjyske Bank A/S 
konto nr. 7457 200168 8 668.390 421.602 
konto nr. 7457 500267 5 112.353 84.572 
konto nr. 7457 108781 8 5.574 5.759 

Beholdning investeringsbeviser 183.218 856.049 
Tilgodehavende forbrugere 402.906 500.575 
Tilgodehavende moms 147.957 11.091 

Tilgodehavende i øvrigt 12.150 27.480 

Omsætningsaktiver, i alt 1.532.548 1.907.129 

Aktiver, i alt 2.261.071 2.659.572 



Balance pr. 31. december 2019, fortsat 8 

2018. 
Passiver 

4. Egenkapital 1.820.725 2.183.975 

Kortfristet gæld 
Skyldig vandafledningsbidrag m.v. 203.669 258.960 
Skyldig grundvandsbeskyttetse 32.860 37.401 
Skyldig afgift ledningsført vand 128.754 122.921 
Skyldige omkostninger, i øvrigt 75.063 56.315 

Kortfristet gæld, i alt 440.346 475.597 

Passiver, i alt 2.261.071 2.659.572 



Noter. 9 

2018 
1 Renteindtægter,m.v. 

Nordjyske Bank A/S 
konto nr. 7457 200168 8 -609 0 
konto nr. 7457 500267 5 -86 0 

Afkast danske investeringsbeviser 14.089 44.319 
Kursregulering investeringsbeviser 591 -73.750 
Udbytteskat -1.302 -7.632 
Realiseret kursgevinst / -tab 30.746 -2.581 
Udgift til profilpleje -3.027 0 

Renteindtægter m.v., i alt 40.402 -39.644 

2 Kapitalindestående i 
Hammer Bakker Vandforsyningsselskab A.m.b.a. 
Saldo primo 752.443 763.007 

ændring kapitalindestaende -23.920 -10.563 
Saldo ultimo 728.523 752.443 

3. Beholdning danske investeringsbeviser 
Bankinvest Korte Danske Obligationer 
1.907 stk a kurs 91,08 0 173.690 

Bankinvest Basis Globale Aktier W 
26 stk a kurs 356,63 9.272 127.643 

Bankinvest Danske Aktier W 
887 stk. a kurs 78,87 0 69.958 

Bankinvest Globale indeksobligationer W 
659 stk. a kurs 129,09 0 89.790 

Bankinvest Lange Danske Obligationer W 
1.410 stk a kurs 99,24 0 139.928 

Bankinvest Virksomhedsobligationer High Yield W 
858 stk a kr. 94,03 0 80.678 

Sparinvest Sparindex Indeks Stabile Obl KI W 
1.236 sik a kurs 141,07 0 174.363 

Bankinvest Højt Udbytte Aktier W 
60 stk a kurs 156,91 9.415 0 
Bankinvest Mellemlange obligationer W 
1.293 stk. a kurs 112,69 145.708 0 

Bankinvest Virksomhedsobligationer IG W 
114 stk a kurs 81,07 9.242 0 

Bankinvest Erhvervsejendomme A/S 
43 stk. a kurs 222,80 9.580 0 

183.218 856.049 



Noter. 10. 

2018. 
4. Egenkapital 

Egenkapital, primo 2.183.975 2.022.644 
Ændring kapitalindestående Hammer Bakker Vandværk 
A.m.b.a. -23.920 -10.563 

Årets resultat -339.330 171.895 
Egenkapital, ultimo 1.820.725 2.183.975 


