
 
 

 

AABYBRO VANDVÆRK A.M.B.A. 
 

BUDGET 2020  
 
 
 
REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF BUDGET FOR 2020 
 
Til ledelsen af Aabybro Vand 

Vi har opstillet budget for regnskabsåret 2020 for Aabybro Vandværk A.m.b.a. på grundlag af udkast til investe-
ringer og salg af vand i 2020, realiseret resultat i 2018 samt øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.  
 
Budgettet for 2020 omfatter realiserede tal for 2018 samt budgettal for 2019 og 2020.  
 
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.  
 
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere budgettet for 2020 i 
overensstemmelse med god budgetskik. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske 
revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence 
og fornøden omhu.  
 
Budgettet for 2020 samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af 
budgettet for 2020, er Deres ansvar.  
 
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke for-
pligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at 
opstille budgettet for 2020. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt det må-
nedsopdelte budget er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik.  
 
Budgettet for 2020 er opstillet på baggrund af de budgetforudsætninger, som De har fastlagt. Budgettet for 2020 
er således udelukkende tiltænkt til Deres brug og kan være uegnet til andre formål.  
 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Dem som Aabybro Vandværk A.m.b.a.’s daglige ledelse, 
og bør ikke distribueres til andre parter.  
 
 
Aalborg, den 1. maj 2019 
 

Redmark 
statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
 
 
 
Frank Nørgaard  
Statsautoriseret revisor  
 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr.: 29442789 

redmark.dk
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LEDELSESERKLÆRING 
 
Undertegnede bekræfter hermed rigtigheden af forudsætningerne for nærværende budget, herunder at alle 
væsentlige og relevante forhold er oplyst. 
 
 
Aabybro, den 1. maj 2019 
 
 
Aabybro Vand A.m.b.a. 
 
 
Torben Christensen Keld Ahlmann 
Driftsleder Bestyrelsesformand 



Budget 2019 
Godkendt     

5. april 2018
Regnskab 

2018 Budget 2020
Kr. 1.000 Kr. Kr. 1.000

Vandafgift, forbrugere 1.980 1.999.596 1.980
Vandafgift, andre værker 247 298.944 247
Driftsbidrag, målerleje og skovrejsningsbidrag (338) 2.587 2.631.763 3.919
Grøn afgift 2.803 2.826.248 2.803
Udført arbejde og salg af materiale 100 135.342 100
Måleoplysning til kommunen og leje antenneplads 40 65.886 65
Indbetalte gebyrer 50 50.370 50
Regulering af over-/underdækning 52 52.118 52

Indtægter i alt 7.859 8.060.267 9.216

Produktionsomkostninger
Lønninger -417 -493.377 -465
Vedligeholdelse af boringer og indvindingsomr. -106 -263.202 -248
Vedligeholdese af værk, småansk., ejd.skat mv. -159 -100.180 -95
Vandprøver og målinger -101 -45.357 -43
Elforbrug -189 -136.324 -129
Driftsudgifter varebil/traktor -27 -21.580 -20
Skovrejsningsprojekt Biersted 0 0 -1.500
Produktionsomkostninger i alt -1.000 -1.060.020 -2.500

Distributionsomkostninger
Lønninger -403 -394.701 -272
Vedligehold af ledningsnet og målere -52 -301.809 -208
Driftsudgifter varebil/traktorer -45 -29.672 -20
Distributionsomkostninger i alt -500 -726.182 -500

Ikke-påvirkelige omkostninger
Gebyr forsyningssekretariat -7 -6.104 -6
Grøn afigft -2.803 -2.826.248 -2.803
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt -2.810 -2.832.352 -2.809

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger -700 -842.521 -800
Tab på debitorer 0 0 0
Administrationsomkostninger i alt -700 -842.521 -800

Resultat før afskrivninger og renter 2.849 2.599.192 2.607

Afskrivning, anlæg -2.400 -2.444.781 -2.400
Resultat før renter 449 154.411 207

Renter mv. 
Renteindtægter af indestående og obligationer 10 30.499 0
Rente Kommunekredit -21 -90.440 -17
Årets resultat 438 94.470 190

Investeringer
Skovrejsning 0 0 -15.000
Nye ledningsnet -1.200 -752.726 -1.200
Andre investeringer -1.000 -1.297.567 -1.300
Tilslutningsbidrag 500 2.190.854 650
Investeringer i alt -1.700 140.561 -16.850
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