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Arden  Vandværk  A.m.b.a.

Selskabet

Arden  Vandværk  A.m.b.a.

Vestergade  44

9510  Arden

Telefon:  98 56 25 60

Hjemsted:  Mariagerfjord

CVR-nr.:  35 43 25 82

Regnskabsår:  OI.01  - 31.12

Bestyrelse

Søren  Christoffersen,  formand

Svend  Eriksen

Erik  Østergaard

Søren  Hedegaard

Allan  Thomsen

Revisor

Beierholrn
Skatsautonse+et  Revisionspaitneiselskab

Pengeinstitut

Sparekassen  Danmark

[3EIEnHOLm

Selskabsoplysninger  m.v.

3



Arden  Vandværk  A.m.b.a.

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for  regnskabsåret  01.01.22  - 31.12.22  for  Arden

Vandværk  A.m.b.a.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

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

passiver,  finansiene  stining  og  resultat.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter  vores  opfattelse  en retvisende  redegørelse  for  de for-

hold  beretningen  omhandler.

zovszapporten  indstilles  til  generalforsam1ingens  godkendelse.

Arden,  den  18.  januar  2023

Bestyrelsen

J'

Erik  Østergaard
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Arden  Vandværk  A.m.b.a.

Intern  revisors  erklæring

De  generalforsamlingsvalgte  interne  revisorers  erklæring

Vi  har  i henhold  til  vedtægterne  revideret  årsregnskabet  for  Arden  Vandværk  A.m.b.a  for

regnskabsåret  01.01.22  - 31.12.22.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  binede  af andelsselskabets

aktiver,  passiver  og  finansiene  stilling  pr.  31.12.22.

Arden,  den  18.  januar  2023

Sven  Franzen enrik  Harbo
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Arden  Vandværk  A.m.b.a.

Revisors  erklæring  om  opstilling  af  finansielle  oplysninger

Til  den  daglige  ledelse  i Arden  Vandværk  A.m.b.a.

Vi  har  opstillet  årsregnskabet  for Arden  Vandværk  A.m.b.a.  for regnskabsåret  OL01.22  -

31.12.22  på  grundlag  af selskabets  bogføring  og  øvrige  oplysninger,  som  den  daglige  ledelse

har  tilvejebragt.

Årsregnskabet  omfatter  resultatopgørelse,  balance,  anvendt  regnskabspraksis  og  noter.

Vi  har  udført  opgaven  i overensstemmelse  med  ISRS  4410  vedrørende  opgaver  om  opstilling

af  finansielle  oplysninger.

Vi  har  anvendt  vores  faglige  ekspertise  til  at  assistere  den  daglige  ledelse  med  at udarbejde

og præsentere  årsregnskabet  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.  Vi  har  overholdt

relevante  bestemmelser  i revisorloven  og International  Ethics  Standards  Board  for Accoun-

tantsa  internationale  retningslinjer  for  revisorers  etiske  adfærd  (IESBA  Code),  herunder

principper  om  integritet,  objektivitet,  faglig  kompetence  og  fornøden  omhu.

Årsregnskabet  samt  nøjagtigheden  og  fuldstændigheden  af  de  oplysninger,  der  er anvendt  til

opstiningen  af  årsregnskabet,  er den  daglige  ledelses  ansvar.

Da  en opgave  om  opstilling  af finansielle  oplysninger  ikke  er en erklæringsopgave  med  sik-

kerhed,  er vi  ikke  forpligtet  til  at  verificere  nøjagtigheden  eller  fiildstændigheden  af de  oplys-

ninger,  den  daglige  ledelse  har  givet  os til  brug  for  at opstille  årsregnskabet.  Vi  udtrykker

derfor  ingen  revisions-  eller  gennemgangskonklusion  om,  hvorvidt  årsregnskabet  er udarbej-

det  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Hobro,  den  18.  januar  2023

Beierholm

Statsautoriseret  Revisionspartnerselskab

CVR-nr  32 89 54 68

Jan  Carøe  Sørensen

Statsaut.  revisor
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Arden  Vandværk  A.m.b.a.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets  aktiviteter  består  i indvinding  og  distribution  af  vand.

Udviklingen  i selskabets  økonomiske  aktiviteter  og  forhold

Resultatopgørelsen  for  tiden  0'1.OL22  - 31.12.22  udviser  et  resultat  på  DKK  -235.694  mod  DKK

47.743  for  tiden  01.01.21  - 31.12.21.

Balancen  viser  en  egenkapital  på  DKK  6.560.686.

Ledelsen  finder  årets  resultat  tilfredsstinende,  under  hensyntagen  til  at  fast  afgift  og  måler-

leje  er sat  væsentlig  ned  samt  de  øgede  udgifter  til  el.

Betydningsfulde  hændelser  indtruffet  efter  regnskabsårets  afslutning

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  hændelser.

[3E1EnHOLm
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Arden  Vandværk  A.m.b.a.

Note

I Nettoomsætning

2 Driftsomkostninger

Bruttofortjeneste

3 Persona1eomkostninger

Tab  på  debitorer

4 Administrationsomkostninger

Resultat  før  af-  og  nedskrivninger

5 Af-  og  nedskrivninger  af  materiene  og  immaterielle

anlægsaktiver

6 Andre  driftsomkostninger

Resultat  før  finansielle  poster

Andre  finansiene  indtægter

7 Andre  finansiene  omkostninger

Årets  resultat

Forslag  til  resultatdisponering

Overført  resultat

I alt

S)JBEP  BALANCE

Resultatopgørelse

2022

DKK

2021

DKK

829.060 1.034.321

-457.235 -386.656

371.825 647.665

-154.350

7

- 200.659

-147.500

914

-169.282

16.823 331.797

-231.720

o

-231.720

-27.927

-214.897 72.150

164

-20.961

o

-24.407

-235.694 47.743

-235.694 47.743

-235.694 47.743
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Arden  Vandværk  A.m.b.a.

AKTIVER

Note

Bygninger  og  boringer

Ledningsnet

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

8 Materielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Tilgodehavender  hos  forbrugere

Tilgodehavender  i alt

9 Likvide  beholdninger

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

PASSIVER

Overført  resultat

IO Egenkapitali  alt

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

1l  Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

12 Eventualforpligtelser

[3EIEnH0Lm
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Balance

31.12.22

DKK

31.12.21

DKK

3.056.464

1.001.510

396.636

4.454.610

4.454.610

78.203

78.203

2.711.139

2.789.342

7.243.952

3.173.734

1.024.654

487.942

4.686.330

4.686.330

76.838

76.838

2.692.043

2.768.881

7.455.211

6.560.686

6. 560.686

30.100

653.166

683.266

683.266

7. 243.952

6.796.380

6.796.380

28.700

630.131

658.831

658.831

7.455.211
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Arden  Vandvaerk  A.m.b.a.

Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Arsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for  virksomheder  i regn-

skabsklasse  A  med  tilvalg  af bestemmelser  for  en  højere  regnskabsklasse.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes

værdireguleringer  af finansiene  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  lige-

ledes  alle  omkostninger,  herunder  afskrivninger  og  nedsk'tivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde  selskabet,  og akt.ivets  værdi  kan  måles  pålideligt.  Forpligtelser  indregnes  i balancen,

når  det  er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  selskabet,  og forpligtelsens

værdi  kan  måles  pålideligl;.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og forpligtelser  til  kostpris.

Efterfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser  som  beskrevet  nedenfor  for hver  enkelt  regn-

skabspost.

Ved  indregning  og  måhng  tages  hensyn  til  forudsigelige  tab  og risici,  det  frernkommer  inden

årsrapporten  aflægges,  og  som  be-  ener  afkræfter  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter  ved  salg  af vand  og ti1slutningsafgifter  indregnes  i resultatopgørelsen,  såfremt

levering  og risikoovergang  til  køber  har  fundet  sted  inden  udgangen  af regnskabsåret.

Nettoomsætning  måles  til  dagsværdi  og  opgøres  ekskl.  moms  og  afgifter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger  omfatter  løn,  gager  samt  øvrige  personalerelaterede  omkostninger.

Andre  eksterne  omkostninger

Heri  indregnes  omkostninger  til  administration,  forsikringer  og  kontingenter.

[3«::1EnH0Lm
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Arden  Vandværk  A.m.b.a.

Anvendt  regnskabspraksis

Andre  driftsomkostninger

Andre  driftsomkostninger  indeholder  regnskabsposter  af sekundær  karaki.er  i forhold  til

virksomhedens  aktiviteter,  herunder  tab  ved  salg  af immateriene  og materielle  anlægs-

aktiver.

Afskrivninger

Afskrivninger  på materiene  anlægsaktiver  tilsigter,  at der  sker  systematisk  afskrivning  over

aktivernes  forventede  brugstid.  Der  foretages  lineære  afskrivninger  baseret  på følgende

brugstider  og  restværdier:

Rest-

Brugstid,  værdi,

år  procent

Bygninger

Ledningsnet

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

o

o

o

Afskrivningsgrundlaget  er  aktivets  kostpris  fratrukket  forventet  restværdi  ved  afsluttet

brugstid.  Afskrivningsgrundlaget  reduceres  endvidere  med  eventuene  nedskrivninger.

Brugstiden  og  restværdien  fastsættes,  når  aktivet  er klar  til  brug,  og  revurderes  årligt.

Nedskrivninger  af  immateriene  og  materiene  anlægsaktiver  foretages  efter  anvendt

regnskabspraksis  omtalt  i afsnittet  "Nedskrivning  af  anlægsakt.iver".

Finansielle  poster

Under  finansielle  poster  indregnes  renteindtægtey  og  renteomkostninger.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materiene  anlægsaktiver  omfatter  bygninger,  ledningsnet  samt  andre  anlæg,  driftsmateriel

og  inventar.

Materiene  anlægsaktiver  måles  i balancen  til  kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  af- og

nedskrivninger.

ocicnø-iocm
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Arden  Vandværk  A.m.b.a.

Anvendt  regnskabspraksis

Kostprisen  omfatter  anskaffelsesprisen  samt  omkostninger  direkte  tilknyttet  anskaffelsen

indtil  aktivet  er klar  til  brug.  Renter  af lån  til  at finansiere  fremstilIlingen  indregnes  ikke  i

kostprisen.

Materiene  anlægsaktiver  afskrives  lineært  baseret  på  brugstider  og  restværdier,  som  fremgår

af afsnittet  "Af-  og  nedskrivninger".

Gevinster  ener  tab  ved  afhændelse  af materiene  anlægsaktiver  opgøres  som  forskenen  menem

en eventuel  salgspris  med  'fradrag  af salgsomkostninger  og  den  regnskabsmæssige  værdi  på

salgstidspunktet  fratrukket  eventuene  omkostninger  til  bortskaffelse.

Nedskrivning  af  anlægsaktiver

Den  regnskabsmæssige  værdi  af anlægsaktiver,  der  ikke  måles  til  dagsværdi,  vurderes  årligt

for  indikationer  på  værdiforringelse  ud  over  det,  som  udtrykkes  ved  afskrivning.

Hvis  selskabets  realiserede  afkast  af et aktiv  ener  en  gruppe  af aktiver  er lavere  end  forven-

tet,  anses  dette  som  en  indikation  på  værdiforringelse.

Foreligger  der  indikationer  på værdiforringelse,  foretages  nedskrivningstest  af hvert  enkelt

aktiv  henholdsvis  hver  gruppe  af  aktiver.

Der  foretages  nedskrivning  til  genindvindingsværdien,  hvis  denne  er  lavere  end  den

regnskabsmæssige  værdi.

Som  genindvindingsværdi  anvendes  den  højeste  værdi  af nettosalgspris  og kapitalværdi.

Kapitalværdien  opgøres  som  nutidsværdien  af de forventede  nettopengestrømme  fra  anven-

delsen  af akt.ivet  ener  aktivgruppen  samt  forventede  nettopengestrømme  ved  salg  af  aktivet

ener  aktivgruppen  efter  endt  brugstid.

Nedskrivninger  tiToageføres,  når  begrundelsen  for  nedskrivningen  ikke  længere  består.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  sædvanligvis  svarer  til  pålydende

værdi  med  fradrag  af  nedskrivning  til  imødegåelse  af  tab.

Nedskrivninger  til  imødegåelse  af tab  opgøres  på  grundlag  af en  individuel  vurdering  af de

enkelte  tilgodehavender,  når  der  på  individuelt  niveau  foreligger  en  objektiv  indikation  på,  at

et  tilgodehavende  er værdiforringet.

[3E1EnH0Lm
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Arden  Vandværk  A.m.b.a.

Anvendt  regnskabspraksis

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Egenkapital

Egenkapitalen  omfatter  årets  resultatdisponering.

Aktuelle  og  udskudte  skatter

Selskabet  er ikke  skattepligtigt  idet  selskabet  ikke  er omfattet  af vandsektorloven.  Der  ind-

tægts-  ellev  udgiftføtes  derfor  ikke  skat  i årsregnskabet.

Gældsforpligtelser

Kortfristede  gældsforpligt.elser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til gæl-

dens  pålydende  værdi.

nctcnsocm
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Arden  Vandværk  A.m.b.a.

1.  Nettoomsætning

Salg  af  vand  efter  måler

Faste  afgifter

Tils1utningsafgifter

Gebyrer

I alt

2.  Driftsomkostninger

Køb  af el

Vandprøver

Reparation  og  vedligeholdelse  drift.smateriel

Reparation  og  vedligeholdelse  bygninger

I alt

3.  Personaleomkostninger

Lønninger

I personaleomkostninger  indgår  følgende:

Vederlag  til  bestyrelse

[3E1EnH0Lm
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Noter

2022

DKK

2021

DKK

436.384

304.168

51 .OOO

37.508

829.060

429.295

443.045

118.500

43.481

1.034.321

209.388

54.884

191.863

1.100

457.235

74.903

74.949

197.548

39.256

386.656

154.350 147.500

154.350 147.500
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Arden  Vandværk  A.m.b.a.

4.  Administrationsomkostninger

Kontorartikler

It-omkostninger

Generalforsamlinger  og  møder

Telefon

Porto  og  gebyrer

Revisorhonorar  årsregnskab

Revisorhonorar  regnskabsassistance

Revisorhonorar,  rest  sidste  år

Forsikringer

Kontingenter

Alarm

Godtgørelser  bestyrelse

Kursusudgifter

Annoncer

Elvarme  kontor

Diverse  omkostninger

I alt

5.  Af-  og  nedskrivninger  af  materielle  og  immate-

rielle  anlægsaktiver

Afskrivning  på  bygninger  og  boringer

Afskrivning  på  andte  anlæg,  driftsmateziel  og  inventar

Afskrivning  på  ledningsnet

I alt

6.  Andre  driftsomkostninger

Ej opkrævet  vandafgift  2021

I alt

C3€:1EnHC1Lm
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Noter

2022

DKK

2021

DKK

2.839

50.233

19.710

8.430

15.890

27.500

2.600

o

9.845

12.719

5.100

13.354

4.720

9.058

8.200

10.461

200.659

14.415

39.929

4.738

11.127

15.447

26.200

2.500

5.000

9.077

11.823

5.100

11.615

1.320

4.069

4.842

2.080

169.282

117.270

91.306

23.144

231.720

117.270

91.306

23.144

231.720

o

o

27.927

27.927
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Ardøn  Vandværk  A.m.b.a.

Noter

2022

DKK

2021

DKK

7.  Andre  finansielle  omkostninger

Øvrige  finansielle  omkostninger

I alt

20.961

20.961

24.407

24.407

8.  Materielle  anlægsaktiver

Beløb  i DKK

Bygninger  og

boringer

Andre  anlæg,

drift.smateriel

I,edningsnet  og  inventar

Kostpris  pr. 31.12.21

Kostpris  pr.  31.12.22

Af-  og  nedskrivninger  pr.  31.12.21

Afskrivninger  i året

Af-  og  nedskrivninger  pr.  3L12.22

Regnskabsmæssig  værdi  pr.  31.12.22

5.863.505

5.863.505

2.689.771

117.270

2. 807.041

3. 056.464

1.157.193

1.157.193

132.539

23.144

155.683

1.001.510

1.544.235

1.544.235

1.056.293

91.306

1.147.599

396.636

31.12.22

DKK

31.12.21

DKK

9.  Likvide  beholdninger

Sparekassen  Danmark,  konto  207-04-81149

Sparekassen  Danmark,  konto  163-57-58194  aftaleindlån

I alt

1.710.975

1. 000.164

2. 711.139

2.692.043

o

2.692.043

€ EIEr?HOLm
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Arden  Vandværk  A.m.b.a.

IO.  Egenkapital

Beløb  i DKK

Egenkapitalopgørelse  01.01.22  - 31.12.22

Saldo  pr.  01.01.22

Forslag  til  resultatdisponering

Saldo  pr.  31.12.22

11.  Anden  gæld

Skyldig  moms

Vandskat

I alt

12.  Eventualforpligtelser

Ingen.

GEIEnHOLm
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Noter

Overført

resultat

6.796.380

-235.694

6.560.686

31.12.22

DKK

3'1.12.21

DKK

123.952

529.214

100.439

529.692

653.166 630.131
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