
Ganløse Vandværk

som det fortsættende selskab

Åbningsbalance pr 1. januar 2014

for

Ganløse Vandværk a.m.b.a.

25 maj 2014

Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a

og

Ganløse Vandværk A.m.b.a. under stiftelse

med

Fusionsredegørelse
og 

Fusionsbalance pr 1. januar 2014  

for fusionen imellem

Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a
   og



Fusionsredegørelse:

For Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a.
CVR-nummer:  34 26 16 28
Vandværksvej 1
3660 Stenløse

og Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a.
CVR-nummer:  33 42 09 19
Ganløseparken 70
3660 Stenløse

og Ganløse Vandværk A.m.b.a. under stiftelse
CVR-nummer:
Ganløseparken 70
3660 Stenløse

Undertegnede bestyrelse for Ganløse Nordre Vandværk fremover benævnt "GNV", bestyrelsen 
for Ganløse Søndre Vandværk fremover benævnt "GSV" og bestyrelsen for Ganløse Vandværk 
A.m.b.a. eller "GV", har i fællesskab udarbejdet en fusionsplan, i henhold til hvilken de to 
ophørende selskaber "GNV" og "GSV" opløses uden likvidation ved overdragelse af selskabernes  
samlede aktiver og forpligtelser til det fortsættende selskab "GV"

Bestyrelserne for de to ophørende selskaber og det fortsættende
selskab afgiver i anledningen heraf følgende fælles fusionsredegørelse:

1. Baggrund og begrundelse

1.1 Over de seneste 2 år har GNV og GSV hver for sig og i fællesskab drøftet mulighederne for 
at etablere ét vandværk for Ganløse by og dertil hørende naturligt opland.

1.2 Målet med en sådan fusion er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand.

2. Økonomisk ligestilling imellem andelshaverne.

2.1 Det er vor fælles vurdering, at der er tale om to veldrevne Vandværker som overordnet set
på det tekniske og vedligeholdelsesmæssige  plan, må betragtes som værende ligeværdige.

2.2 Det er vor vurdering, at de  to Vandværkers likvide situation er god og vil kunne sikre, at det
fortsættende Vandværk også fremover har den fornødne buffer, til at kunne sikre en fortsat
god vedligeholdelsesstand.

2.3

2.4 Af indberetningen til Egedal Kommune af udpumpet vandmængde for 2013

2.5

2.6

Som et led i den samlede fusionsaftale er bestyrelserne for GNV og GSV nået til enighed om at afsætte 
359 t.kr som en gæld i det nye selskabs åbningsbalance, svarende til 438 kr pr forbrugsenhed i GNV. 
Beløbet svarer til den merlikviditet pr forbrugsenhed, som der er akkumuleret mere i GNV end 
tilfældet har været i GSV. 

Som et led i den samlede fusionsaftale er bestyrelserne for GNV og GSV endvidere enige om, at den 
reelle brugsværdi af de to Vandværkers indvindings-, distributions anlæg og ledningsnet målt pr 
forbrugsenhed må anses for at være lige store. Der er som en konsekvens heraf ikke ændret i de 
aktuelt bogførte anlægsværdier.

Den regnskabsmæssige værdi af de pågældende anlæg - således som det kommer til udtryk i de 
senest aflagte årsregnskaber for de to Vandværker, er et resultat af den førte aktiverings- og 
afskrivningspraksis

Prisen for en kubikmeter vand og den faste afgift, der betales årligt, er allerede på nuværende 
tidspunkt harmoniseret. 

fremgår det, at GNV forsyner 820 forbrugsenheder, og at GSV tilsvarende forsyner 512 
forbrugsenheder.



Fælles regnskabsopstilling pr 1. januar 2014 for
Ganløse Nordre Vandværk (GNV), Ganløse Søndre Vandværk (GSV)  og
Ganløse Vandværk under stiftelse (GV).

GNV GSV GV u.s.
Regule-
ringer Noter Fusions balance

01.01.14 01.01.14 01.01.04 01.01.14

Aktiver: i 1.000 kr
Anlægsaktiver: 3.783 1.698 1) 5.481
Anlægsaktiver i alt: 3.783 1.698 0 0 5.481

Omsætningsaktiver:

227 227
Diverse tilgodehavender 67 38 105
Lager af vandmålere 261 0 2) 261
Aktier og obligationer 4.279 2.160 3) 6.439
Likvide midler 144 893 1.037
Omsætningsaktiver i alt: 4.978 3.091 0 0 8.069

Aktiver i alt: 8.761 4.789 0 0 13.550

Passiver:
Egenkapital: 8.553 4.251 -359 4) 12.445
Egenkapital i alt: 8.553 4.251 0 -359 12.445

Langfristet gæld:
Egedal kommune, forskud 201 5) 201
Langfristed gæld i alt: 0 201 0 0 201

Kortfristet gæld:
Skyldig A-skat og Ambi 15 36 51

Skyldig  vandskat og moms 250 250
Skyldige omkostninger 193 51 244
Fusionsregulering GNV  359 359
Kortfristet gæld i alt: 208 337 0 359 904

Gæld i alt: 208 538 0 359 1.105

Passiver i alt 8.761 4.789 0 0 13.550

Noter til "Fælles regnskabsopstilling".
1)
2)

3) Beholdningen af aktier og obligationer er værdiansat til dagskurs ultimo 2013.
4) Egenkapitalen er reguleret således, at netto omsætningsaktiver og kortfristet gæld svarer 

til 5.379 kr pr forbruger. Antallet af forbrugere svarer til de oplysninger der årligt indrap- 

5) Forskud, Egedal kommune hidrører fra etablering af forsyningsledning langs Damvadvej og 
Bundsvej. Gælden afvikles i takt med, at potentielle forbrugere tilsluttes den pågældende ledning 
og indbetaler tilslutningsbidrag i h.t. Takstblad.

Tilgodehavende vandskat og 
moms

Anlægsaktiver er værdiansat til historisk kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.
Lager af vandmålere er værdisat til indkøbspris. Vandmålerne er 
indkøbt som led i den igangværende overgang til digitale målere.

porteres til Egedal Kommune. Reguleringen - svarer til 438 kr pr forbruger i  Ganløse Nordre 
Vandværk. Beløbet er regnskabsmæssigt opført som en gæld til de pågældende forbrugere i GNV. 
Vedtages fusionen, vil 400 kr af tilgodehavendet blive modregnet i den faste afgift i 
slutafregningen for 2014. Restbeløbet vil blive modregnet i 2015.



Åbningsbalance pr 1. januar 2014 for Ganløse Vandværk A.m.b.a. (GV)

Noter
Fusions 
balance

01.01.14

Aktiver  i 1.000 kr.  1)
Anlægsaktiver:  5.481
Anlægsaktiver i alt 2) 5.481

Omsætningsaktiver:
Tilgodehavende vandskat og moms 3) 227
Diverse tilgodehavender 3) 105
Lager af vandmålere  261
Aktier og obligationer  6.439
Likvide midler 1.037
Omsætningsaktiver i alt: 8.069

Aktiver i alt: 13.550

Passiver
Egenkapital:  12.445
Egenkapital i alt: 12.445

Langfristet gæld:
Egedal kommune, forskud  201
Langfristed gæld i alt: 4) 201

Kortfristet gæld:
Skyldig A-skat og Ambi 51
Skyldig  vandskat og moms 250
Skyldige omkostninger 244
Fusionsregulering GNV 359
Kortfristet gæld i alt 4) 904

Gæld i alt: 1.105

Passiver i alt 13.550

Anvendt regnskabspraksis
 1)
 

2) Anlægsaktiver

3) Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

4) Gældsforpligtelser

Generelt

 

Åbningsbalancen pr 1. januar 2014 er i overensstemmelse med den foreliggende 
Fusionsbalance for fusionen imellem Ganløse Nordre Vandværk, Ganløse Søndre Vandværk 
og Ganløse Vandværk med Ganløse Vandværk som det fortsættende selskab.

Såvel lang- som kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket 
sædvanligvis svarer til nominel gæld.

Anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger.

Der er ikke i forbindelse med fusionen foretaget ekstraordinære værdireguleringer af 
anlægsaktiverne.



Bestyrelsens påtegning

Bestyrelserne for: Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a.
Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a. og
Ganløse Vandværk A.m.b.a. under stiftelse

har i forbindelse med forslaget om at fusionere ovenstående 3 Vandværker med Ganløse Vandværk 
som det fortsættende vandværk udarbejdet følgende dokumenter:

Fusionsredegørelse
Fusionsbalance pr 1. januar 2014

og

Åbningsbalance pr 1. janauar 2014 for Ganløse Vandværk A.m.b.a. under stiftelse

De pågældende dokumenter er udarbejdet på basis af årsregnskaberne for Ganløse Nordre Vandværk
og Ganløse Søndre Vandværk der begget er godkendt på de to selskabers respektive generalfor-
samlinger i marts 2014.

Oplæg til fusion indstilles til generalforsamlingens godkendelse som en helhed. Herunder at   
bestyrelsen for Ganløse Vandværk fortsætter uændret frem til generalforsamlingen i 2016
hvor første ordinære bestyrelsesvalg vil finde sted.

Ganløse d.

For bestyrelsen i Ganløse Nordre Vandværk

Bo Otterstrøm Flemming Vedel Hansen Sven Rudolf Lindgren

Lars Kiib Hecht Olaf Bokmand

For bestyrelsen i Ganløse Søndre Vandværk

Jørgen Jørgensen Jørgen Borup Petersen Roberto Saldo

Finn Pedersen Bo Brøndum Pedersen

For bestyrelsen i Ganløse Vandværk

Bo Otterstrøm Olaf Bokmand Bo Brøndum Pedersen

Jørgen Jørgensen Sven Rudolf Lindgren Finn Pedersen



   

 
 
Den uafhængige revisors erklæring  

 
Vi har revideret åbningsbalancen pr. 1. januar 2014 for Ganløse Vandværk A.m.b.a. 

omfattende anvendt regnskabspraksis og åbningsbalance. Åbningsbalancen udarbejdes efter 

årsregnskabsloven.  

 

Ledelsens ansvar for åbningsbalancen 

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af en åbningsbalance, der giver et retvisende billede i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven, og for sådan intern kontrol, som ledelsen 

fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde en åbningsbalance, der er uden væsentlig 

fejinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om åbningsbalancen på grundlag af vor revision. Vi 

har udført vores revision i overensstemmelse med Internationale Standarder om Revision. 

Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 

for at opnå høj grad af sikkerhed for, at åbningsbalancen er uden væsentlig fejlinformation. 

 

En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og 

oplysningerne i åbningsbalancen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, 

herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i åbningsbalancen, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der 

er relevante for virksomhedens udarbejdelse af en åbningsbalance, der giver et retvisende 

billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 

omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 

virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om den anvendte 

regnskabspraksis som ledelsen har anvendt, er passende, om de regnskabsmæssige skøn, 

som ledelsen har udøvet, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af 

åbningsbalancen. 

 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet at danne 

grundlag for vores konklusion. 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen i alle væsentlige henseender giver et retvisende 

billede af Ganløse Vandværk A.m.b.a.’s finansielle stilling pr. 1. januar 2014 i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
 

København, den         2014 
Agenda Revision 

Godkende Revisionsaktieselskab 
 
 

Poul Johannessen 
Statsautoriseret revisor 
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