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Den uafhængige revisors erklæringer
Til andelshaverne i Andelsselskabet Galten Vandværk
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Galten Vandværk for regnskabsåret 01.01.2017 31.12.2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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 revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet 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 henhold til disse krav. Det
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 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 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 overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller
samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne 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, fortager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
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•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
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 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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 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 oplysninger ikke er tilstrækkelige, 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
selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 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 placering
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.
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 viden
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er herudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.
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Ledelsesberetning
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Vandforbruget i 2017 er steget med 7,6%, hvilket blandt andet skyldes, at Nørre Vissing nu forsynes fra Galten
Vandværk. Der er i alt oppumpet 301.001 m³, heraf er 4.339 m3 anvendt til skyllevand og 274.643m³ er
afregnet til forbrugerne. Forskellen skyldes ledningstab, brud, byggevand og brandhaner.
Der er i årets løb oprettet 44 nye tilslutninger plus de 131, der udgøres af forbrugerne i Nørre Vissing, så der
pr. 31/12-2017 er 2.358 tilslutninger i Galten Vandværk. Der er samlet set 2.725 husstande, der forsynes fra
Galten Vandværk.
Galten Vandværk fastsætter priserne for vand i 2018, således at den faste afgift fastholdes på 500 kr. og m3prisen øges med én krone til 3,75 kr./ m3 (Nørre Vissing fortsætter dog med den nuværende tarif på 6,00 kr.
pr. m3 indtil videre). Galten Vandværk skal i 2018 også opkræve 6,18 kr./m3 i vandafgift, 0,19 kr./m3 i afgift
til staten for grundvandskortlægning. Herudover opkræves 0,28 kr. pr. m3 til hensættelse til en fremtidig
fælleskommunal grundvandsbeskyttelsesfond. Alle priser er ekskl. moms.
Der er indmeldt regnskabstal til beregning af økonomisk ramme til forsyningssekretariatet, og værket er blevet
tildelt en økonomisk ramme for 2017 på 2.834.112 kr. ekskl. moms. Den samlede ramme for den 4 årige
periode, 2017-2020, udgør 17.432.148 kr. ekskl. moms.
Galten Vandværk har i 2014 påbegyndt udskiftning af vandmålerne til fjernaflæste målere. Der er pt. installeret
2.095 fjernaflæste målere og der mangler således nu kun at blive udskiftet 264 målere.
Arbejdet med at indhente de nødvendige indvindings-og ibrugtagningstilladelser til den nye boring på
Låsbyvej, samt etablering af aftaler med involverede lodsejere er nu afsluttet. Derfor forventes boringen
færdigetableret og ibrugtaget medio 2018. Med den nye boring er værket således fremtidssikret med tre
uafhængige kildepladser og dermed meget høj forsyningssikkerhed.
Ligeledes er Nørre Vissing nu tilkoblet pumpestationen på Vestermarken og byen forsynes via en
trykforøgerstation tæt ved det tidligere vandværk.
Der forventes 29 nye tilslutninger i 2018 i forbindelse med Ellens Høj-udstykningen i Skovby Nygaard.
Der er etableret aftaler med Låsby Korsvej, Høver og Javngyde Vandværker om assistance til drift og
sikkerhedsovervågning samt med Alling-Tørring Vandværk om administrationsservice
Galten Vandværk er pr 1. januar 2018 fusioneret med Storring Vandværk. Der overvejes en forsyningsledning
fra Klank til Storring, men indtil videre drives Storring Vandværk som hidtil.
Den nye vandforsyningsplan for Skanderborg Kommune og den nye vandsektorlov medfører, at der skal
etableres et tværkommunalt vandsamarbejde omkring grundvandsbeskyttelse i regi af Vandrådet. Dette arbejde
pågår og det forventes, at Vandrådet omdannes til et Vandsamarbejde på tværs af Skanderborg Kommune
primo 2019. Galten Vandværk er medlem af det lokale vandsamarbejde, Vandforening Skanderborg Nord og
indtager desuden formandsposten. Vi afventer en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i vores
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hovedforsyningsområde i 2018, som kan medføre relativt store udgifter til erstatninger for påbud af gødningsog sprøjterestriktioner.
Galten Vandværks ledelse arbejder konsekvent efter ledelsessystemet, der er forankret i det digitale værktøj
Tethys samt i et sæt af procedurer, risikovurderinger, handleplaner og ledelsesopfølgning. Værket udvikler
ligeledes sin hjemmeside – www.galtenvand.dk. og er klargjort til indførelsen af persondataforordningen den
25. maj 2018. Bestyrelsen og den daglige ledelse fortsætter således arbejdet med at sikre at Galten Vandværk
er tidssvarende og effektivt ledelsesmæssigt, teknisk, bygningsmæssigt og ikke mindst personalemæssigt.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Der henvises til omtale i anvendt regnskabspraksis.
Begivenheder efter balancedagen
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt nogen forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten, bortset fra fusionen med Storring Vandværk.
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Resultatopgørelse for 2017

Note
____
Nettoomsætning

1

Produktionsomkostninger

2

Bruttoresultat

2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

3.475.289

1.182

(726.451)
___________
2.748.838

(679)
_______
503

Distributionsomkostninger

3

(1.125.048)

(1.040)

Administrationsomkostninger

4

(762.792)
___________

(706)
_______

Resultat af primær drift

860.998

Andre driftsindtægter

103.770
___________

Resultat af ordinær drift

964.768

Finansielle poster

(1.015)
___________

Ordinært resultat før skat
Skat af årets resultat

Årets resultat

963.754
5

(1.243)
92
_______
(1.151)
2
_______
(1.149)

(112.358)
___________

(73)
_______

851.395
___________

(1.222)
_______
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Balance pr. 31.12.2017

2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

1.390.397

1.490

813.451

554

5.707.779

4.213

42.250

72

1.193.157
___________

1.273
_______

9.147.032
___________

7.602
_______

9.147.032
___________

7.602
_______

16.489

133

1.602.839

1.431

0

4

Andre tilgodehavender

24.457
___________

0
_______

Tilgodehavender

1.643.785
___________

1.568
_______

Likvide beholdninger

2.228.766
___________

1.977
_______

Omsætningsaktiver

3.872.551
___________

3.545
_______

Aktiver

13.019.583
___________

11.147
_______

Note
____
Bygningsanlæg
Produktionsanlæg og maskiner
Ledningsnet
Driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver
Tilgodehavende tilslutningsbidrag
Udskudt skatteaktiv
Tilgodehavende selskabsskat

6
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Balance pr. 31.12.2017

Note
____
Saldo ved årets begyndelse

2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

1.307.499

2.529

Årets resultat

851.395
___________

(1.222)
_______

Egenkapital

2.158.894
___________

1.307
_______

1.205.041
___________

2.186
_______

1.205.041
___________

2.186
_______

165.080

0

21

18

Leverandører og varer og tjenesteydelser

167.814

93

Selskabsskat

254.631

0

Skyldige moms og afgifter

39.075

927

Skyldige lønninger og gager

39.086

37

151.758

76

Periodeafgrænsningspost, tilslutningsbidrag

8.838.183
___________

6.503
_______

Kortfristede gældsforpligtelser

9.655.648
___________

7.654
_______

Gældsforpligtelser

9.655.648
___________

7.654
_______

Passiver

13.019.583
___________

11.147
_______

Overført til kommende års vandafregninger
Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Skyldig til forbrugerne

Øvrige skyldige omkostninger

7
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Noter
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

779.303

696

1.392.396

1.250

91.252

107

396.655

331

1. Nettoomsætning
Opkrævet vandforbrug
Faste afgifter
Øvrig indtægter
Tilslutningsbidrag
Indregning af over-/underdækning tidligere år

815.683
___________

(1.202)
_______

3.475.289
___________

1.182
_______

68.964

40

Indkøb af inventar

3.653

4

EDB omkostninger

15.400

2

Ejendomsskatter

17.632

17

2.262

11

99.645

101

312.901

312

El ved produktion

51.647

46

Øvrige omkostninger

10.791

9

52.481

31

1.739

1

Forsikringer og vægtafgift

27.996

30

Reparation og vedligehold

13.413

15

Brændstof og øvrig drift

17.755

14

Afskrivninger på biler

30.172

61

2. Produktionsomkostninger
Boringer, bygninger mv.:
Vedligeholdelse

Andre udgifter ved produktion
Afskrivninger på boringer, bygninger mv.
Lønninger, vagt og personalestyring

Miljø og ansvar:
Vandanalyse
Vandafledningsafgift
Autodrift:

Tab / gevinst ved salg materialle anlægsaktiver

0
___________

(15)
_______

726.451
___________

679
_______
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Noter
2017
kr.
___________

2016
t.kr.
_______

Vedligehold af pumpestationer

0

17

Afskrivninger på pumpeanlæg

78.276

68

207.840

372

28.072

21

Afskrivning på ledningsnet

230.667

154

Lønninger og gager, distribution

508.827

325

71.366

80

0
___________

3
_______

1.125.048
___________

1.040
_______

29.200

54

Løn- og personaleomkostninger

420.043

399

Administration

113.628

113

Betalingssystemer og IT-omkostninger

99.858

64

Revision og regnskabsmæssig assistance

60.000

48

40.063
___________

28
_______

762.792
___________

706
_______

3. Distributionsomkostninger

Vedligehold af ledningsnet
Ledningsregistrering

El ved distribution
Målerkontrol og anskaffelse af målere

4. Administrationsomkostninger
Generalforsamling, møder og reception

Vandsektorlov og forsyningssekretariat

5. Skat af årets resultat
Aktuel skat
Regulering af udskudt skatteaktiv

(284.629)

0

172.273
___________

(73)
_______

(112.358)
___________

(73)
_______
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Noter

Bygningsanlæg
kr.
___________

Produktionsanlæg og
maskiner
kr.
___________

Ledningsnet
kr.
___________

Driftsmateriel
og inventar
kr.
___________

Materielle
anlægsaktiver
under
udførsel
kr.
___________

8.511.908

2.482.860

4.724.075

493.946

1.272.981

Tilgang

0

337.481

1.725.917

0

126.086

Afgang

0
___________

0
___________

0
___________

0
___________

(205.910)
___________

Kostpris 31.12.2017

8.511.908
___________

2.820.341
___________

6.449.992
___________

493.946
___________

1.193.157
___________

(7.021.866)
(99.645)
___________

(1.928.614)
(78.276)
___________

(511.546)
(230.667)
___________

(421.524)
(30.172)
___________

0
0
___________

Afskrivninger
31.12.2017

(7.121.511)
___________

(2.006.890)
___________

(511.546)
___________

(421.524)
___________

0
___________

Regnskabsmæssig
værdi
31.12.2017

1.390.397
___________

813.451
___________

5.707.779
___________

42.250
___________

1.193.157
___________

6. Materielle
anlægsaktiver
Kostpris 01.01.2017

Afskrivninger
01.01.2017
Årets afskrivninger

kr.
___________

7. Overført overskud til kommende års vandafregning
Primo restoverskud til modregning i perioden 2017 - 2020 primo

2.185.804

Indregning af overdækning

(815.683)
___________

Overskud til modregning i kommende periode

1.370.121
___________

Fordeling:
Langfristet andel

1.205.041

Kortfristet

165.080
___________

Overskud til modregning i kommende periode

1.370.121
___________
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra nedenfor anført forhold i afsnittet om ændringer i anvendt regnskabspraksis samt enkelte reklassifikationer mellem regnskabsposter.

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Efter ændring i anvendt regnskabspraksis indregnes tilslutningsbidrag fra tilkoblede forbrugere over en 40-årig
periode i resultatopgørelsen. Periodisering af tilslutningsbidrag indregnes under gældsforpligtelser. Inden ændringen i anvendt regnskabspraksis blev tilslutningsbidragene indregnet som omsætning i resultatopgørelsen i
tilslutningsåret. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal.
Omsætningen og årets resultat før skat for 2017 er reduceret med 2.336 t.kr. (2016 en forøgelse på 155 t.kr.).
Egenkapitalen er reduceret med 6.894 t.kr. (2016: 5.072 t.kr.)

Indtægter
Indtægter omfatter årets fakturerede salg, periodiseret tilslutningsbidrag samt takstmæssige reguleringer.
Årets udvikling i den reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes som en del af omsætningen.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og produktionspersonale samt udviklingsomkostninger og afskrivninger.

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgte varer og til salgskampagner, herunder omkostninger til salgs- og distributionspersonale, reklameomkostninger og afskrivninger.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet,
herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og afskrivninger.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktivitet.

Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.
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Anvendt regnskabspraksis
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den
del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer
direkte på egenkapitalen.
Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.
Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af
aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes
i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Materielle anlægsaktiver
Anlæg (nuværende bygninger, pumpestationer, ledningsnet mv.) måles (værdiansættes) til anskaffelsesværdi
med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygningsanlæg
Produktionsanlæg og maskiner
Ledningsnet
Driftsmidler og inventar

20 år
5 – 20 år
40 år
5 år

Virksomhedens ledelse vurderer årligt, om der er indikationer på værdiforringelse af selskabets materielle anlægsaktiver. Hvis der er indikationer på værdiforringelse foretages en opgørelse af aktivernes genindvindingsværdi, og hvis denne værdi er mindre end den regnskabsmæssige værdi, foretages der nedskrivning til genindvindingsværdien.

Tilgodehavender
Tilgodehavender er opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindestående.
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Anvendt regnskabspraksis
Overført til kommende års vandafregning
Saldo for overført til kommende års vandafregning udviser den merværdi som er opkrævet hos forbrugerne i
forhold til tildelte indtægtsrammer og som forventes tilbagebetalt til forbrugerne via indregning i de kommende års priser.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Modtaget tilslutningsbidrag indregnes over en 40-årig periode og præsenteres som periodeafgrænsningsposter.

