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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2020 - 31. december 2020 f or Vemmelev

Forlev Vandværk a.m.b.a..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der f4lger af , at det er

et andelsselskab.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020

- 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-

ha ndler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamllngens godkendelse.

Vemmelev, 15. marts 2021

Bestyrelsen:

,fu,ru- fr*tlr--- t/h*L,*
Frlts Pedersen Klaus Kroman

Formand
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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

lnterne revisors erklæring

Til medlemmerne i Andelsselskabet Vemmelev-Forlev Vandværk

Som generalforsamlingens valgte interne revisorer iVemmelev-Forlev Vandværk a.m.b.a. har vi dags dato stik-
prøvevis gennemgået vandværkets regnskabsbilag for år 2019.

Bankmellemværende er konstateret tilstede.

Der er i øvrigt intet at bemærke.

Vemmelev, 4. februar 2021,

lvan Sørensen

lntern revisor lntern revisor
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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne iVemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 2020 - 37.

december 2020, der omfatter resultatopgØrelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet ud-

arbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der f6lger af, at det er et andelsselskab.

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

stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31-.

december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at det er et an-

delsselskab.

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 selskabet i overensstem-

melse 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 regler og 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 med de tilpasninger, der følger af, at det er et andelsselskab. Ledelsen har endvidere

ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nØdvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væ-

sentlig 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 grund-

lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, ind-

stille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå hø)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. Højgrad af

sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garantl for, at en revision, der udføres ioverensstem-

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 fejl

og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indfly-

delse 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 yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under

{å§,!,". >GG.
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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

revisionen. Herudover:

. ldentificerer 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 revisi-

onsbevis, 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 revisionshandlin-

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

af selskabets interne kontrol.

. TaBervi stillingtil, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-

mæsslge skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse afårsregnskabet 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 oplys-

ninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklu-

sion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-

tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte drif-

ten.

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

gerne, 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 ilntern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberet-

ningen, 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 forbin-

delse 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 derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til

å rsregnska bsloven.
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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-

regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejl-

information i ledelsesberetningen.

Slagelse, 15. marts 2021

CVR-nr. 2991-9801

Dansk Revision
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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt

va nd.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Efter indregning af årets overdækning på 380 TDKK er resultatet i overensstemmelse med "hvile i sig selv" prin-

cippet 0 TDKK. Den samlede overdækning udgør herefter 7.605 TDKK.

Selskabet har i regnskabsåret investerel 284 TDKK i elektroniske vandmålere og aflæsningsudstyr samt 50 TDKK

i undersøgelse af ny borring, som er indregnet som et anlægsaktiv i balancen.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets

forhold væsentligt.

)64'
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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Resultatopgørelse

2020

DKK

2019

1.000 DKK

1_

2

3

Perioden 1. januar - 31. december

Nettoomsætning

Driftsom kostninger

Admi nistrationsomkostninger

lndtjeningsbidrag

Afskrivninger, anlægsaktiver

Resultat før finansielle poster

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Årets resultat

1.603.244

-872.989

-398.277

7.419

-730

-430

33L.977

-373.755

259

-369

-4L.778

64.133

-22.355

-110

774

-4

) Dansk
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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Note Balance

2020

DKK

2019

1.000 DKK

7

8

9

10

Aktiver pr. 31. december

Grunde og bygninger

Ledningsnet

Målere og måleraflæsningsudstyr

Andre anlæg, driftsmateriel og Inventar

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt

Råvarer og hjælpematerialer

Varebeholdninger

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender

Værdipapirer

Værdipapirer

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

414.351

1.200.098

2.246.238

108.277

458

7.348

2.O76

125

3.958.974

3.968.974 4.OO7

127.367 38

L27.36L 38

308.358

0

624

23

308.358 647

tt

72

2.131.686 2.778

2.131.686 2.LLB

2.sL9.6L2 1.286

5.087.017 4.089

9.055.991 8.096

tå§,!,.^ 10
)6t'
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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Balance

2020

DKK

2019

1.000 DKK

13

t4

Passiver pr. 31. december

Egenkapital

Overdækning

Langfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Skyldig årsafregning forbrugere

Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

Eventualforpligtelser

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

7.779.073 7.723

7.t79.0L3 7.L23

425.000

283.510

341.130

826.339

102

45

339

487

L.876.978 972

9.055.991 8.096

9.055.991 8.096

15

16

\oå§,:,", 1L
)6,6.
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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Noter

2020

DKK

2019

1.000 DKK

Nettoomsætning

Vandafgift
Fast afgift
Gebyrer
Tilslutningsbid rag

Andre indtægter
Over-/u nderdækning

Nettoomsætning i alt

Driftsomkostninger

Vedligeholdelse ledningsnet
Vandanalyser
Led ningsregistrering
Va ndafled n i ngsafgift/renovation
Gru ndva ndsbeskyttelse
Ejendomsskatter
Forsikringer
Elektricitet
Vedligeholdelse bygninger
Vedligeholdelse inventar og driftsmidler
Småanskaffelser
Ændring af varelager

Driftsomkostninger i alt

894.277
555.741

23.105
473.622

36.062
-379.558

927
550

23

717

16

-815

L.603.244 L,4L9

61-1-.704

56.933
4.130
L.882

954
3.519

3.224
s1.902

190.398
27.302
10.645

-89.604

463
48
16

1

1

4

3

64

86

13

26

6

872.989 730
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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Noter

2020

DKK

20t9

1.000 DKK

Administrationsomkostninger

Kontora rti kler/tryksager
EDB-omkostninger

Telefonomkostninger
Porto
Revisorhonorar
Regnska bsassista nce

Databehandling
Advokatomkostninger
Ka pita lforva ltn ingshonora r

Forsikringer

Opkrævningsomkostni nger/måleraflæsning
Kontingenter
Beredska bsudgifter
Konstateret tab på debitorer
Mødeudgifter
Genera lforsa m ling
Beford ri ngsgodtgørelse

Bestyrelse
Administrationsvederlag
Kursusomkostninger, bøger mv.

Anden repræsentation
Annoncer

Administrationsomkostninger i alt

Afskrivninger, anlægsaktiver

Bygni nger
Ledni ngsnet
Målere og måleudstyr
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Afskrivninger, anlægsaktiver i alt

Finansielle indtægter

Renteindtægter, pengeinstitutter
Udbytte
Dagsværdiregu leringer, værdipa pirer

Finansielle indtægter i alt

2.787
16.690
9.249
7.s18

32.750
103. 1 13

6.242
6.300

71..742

9.921
37.221
59.820
16.989

41-3

2.764
3.903
2.460

29.O92
25.7L8

s.980
3.266
4.340

6

9

9

35

35

t02
6

15

t7
9

35

55

18

0

tt
8

7

23

2t
2

1

6

398.277 430

45.841
197.537
114.005

1-6.372

46

198

109

t6

373.755 359

0

54.133
0

t
45

59

54.133 LL4

(å§,1.. 13
?5,6.
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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Noter

2020

DKK

2019

1.000 DKK

Finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter
Gebyrer

Dagsværdi regu leringer, værdi papi rer

Finansielle omkostninger i alt

Grunde og bygninger

Kostpris 1. januar
Tilgang i årets løb

Kostpris 31. december

Af- og nedskrivninger 1. januar
Årets af- og nedskrivninger
Afskrivninger 31. december

Grunde og bygninger i alt

Ledningsnet

Kostpris 1. januar

Tilgang i årets løb

Kostpris 31. december

Af- og nedskrivninger 1. januar

Årets af- og nedskrivninger
Afskrivninger 3 1. december

Ledningsnet i alt

Målere og aflæsningsudstyr

Kostpris 1. januar

Tilgang i årets lØb

Kostpris 31. december

Af- og nedskrlvninger 1. januar

Årets af- og nedskrivninger
Afskrivninger 31. december

Målere og aflæsningsudstyr i alt

2.054
5.254

15.047

0

3

0

22.355

1.26L.9L6
1.835

1.262
0

1.263.751 1.262

-803.549
-45.841

-758
-46

-849.390 -804

4L4.36L 458

6.2s0.391
50.000

6.185
55

6.300.391 6.250

-4.902.756
-197.537

-4.705
-198

-s.100.293 -4.903

1.200.098 1.348

2.185.401
284.772

0

2.185
2.469.513 2.!85

-t09.270
-114.005

0
-109

-223.215 -109

2.O76

{oå§,:,"" 74

2.246.238
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!t]DFPINDFN i MF'lAIR



Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Noter

2020

DKK

2019

1.000 DKK

10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris 1. januar

Kostpris 31. december

Af- og nedskrivninger 1. januar

Årets af- og nedskrivninger
Afskrivninger 31. december

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt

11 Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele
Årets realiserede handler
Årets værdiregulering indregnet i resultatopgørelsen

Andre værdipapirer og kapitalandele i alt

L2 tikvide beholdninger

Sydbank, 5700180258

Arbejdernes Landsbank, 0525270
Konto pengeplan 1530661
Sparek. Kronjylland 13490562

Likvide beholdninger i alt

13 Overdækning

Overdækning 1. januar

Årets over-/u nderdækni ng

Heraf kortfristet del (jf. kommende års budget)

Overdækning i alt

L4 Anden gæld

Skyldig moms
Skyldig A-skat mv.
Skyldig grøn afgift

Anden gæld i alt

230.051 230
230.0s1 230

-105.402
-16.372

-89

-16

-1.21..714 -105

L08.277 L25

2.118.385
-31.728
44.429

2.187

0
-69

2.L3L.686 2.LL8

1_.457.1_L4

743.321-

28.332
296.845

236
744

7

300

2.5L9.6t2 L.286

7.225.456
379.558

-426.000

6.41.7

815
-1.02

7.L79.O13 7.L23

302.2s7
62.767

461,.322

0

9

478

487

tå:;,x,"" 15

826.339

)CG.
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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Noter
2020 201,9

DKK 1.OOO DKK

15 Eventualforpligtelser

lngen.

16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

lngen.

,.':..>GGa
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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med

de tilpasninger, der fqlger af, at det er et andelsselskab.

Herudover har selskabet valgt at f6lge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer vil fragå selskabet,

og forpligtelsens vaerdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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 eventuelle afdrag

samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

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

lndtægter indregnes i resultatopgørelsen itakt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for-

pligtelser samt tilbagefØrsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været

indregnet i resultatopgørelsen.

ResultatopgØrelsen

Nettoomsætning

Vandafgifter m.m. indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og rlsikoovergang til køber har fundet sted

inden regnskabsårets udgang. Vandafgifter indregnes excl. moms.

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.
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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Anvendt regnskabspraksis

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter produktionsomkostninger, der kan henføres til vandværkets indvindlng og distribu-

tion af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, tab på debitorer, ledelse,

heru nder personaleomkostni nger,

Finansielle indtæ4er og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab

vedrørende vaerdipapirer m.v.

Balancen

Materiel le a nlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære

afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfat-

ter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar

til at blive taget i brug. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger rest-

værdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring iafskrivningsperioden eller rest-

værdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger: Brugstid Restværdi

Bygninger 15 - 40 år 0%

Ledningsnet 10 - 40 år 0%

Målere og aflæsningsudstyr 10 år O%

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 - 10 år O%

Fortjeneste eller tab ved afhaendelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med

fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab !ndreg-

nes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer

på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis

gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regn-

skabsmæssige værdi.
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Vemmelev Forlev Vandværk a.m.b.a.

Anvendt regnskabspraksis

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres

som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Andre værdipapirer og kapitalandele, som består af børsnoterede investeringsbeviser, måles til dagsværdi på

balancedagen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere.
Eventuelle nedskrlvninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger

til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Værdipapirer

Værdipapirer under omsaetningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Omfatter selskabets indestående i pengeinstitutter.

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.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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