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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar • 31. december 2018 for 
Outrup 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, 
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar · 31. december 2018. 

Ledelsesberetning indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Outrup, den 15. februar 2019 

Formand 

~-L 
lemmingDavidsen 

,h'1v, f/4/J,:~ 
Firm Mathiasen 
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REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER 

Til andelshaverne i Outrup Vandværk A.m.b.a. 

Vi har opstillet årsregnskabet for Outrup Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 på 
grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt. 

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance , noter og anvendt regnskabspraksis. 

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af 
finansielle oplysninger. 

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere 
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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. 

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til 
opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar. 

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi 
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har 
givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller 
reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet overensstemmelse med 
års regnskabsloven. 

Esbjerg, den 15. februar 2019 

BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
e 22 26 70 
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LEDELSESBERETNING 

Væsentligste aktiviteter 
Selskabets formål er i overenstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for 
vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med 
godt og tilstrækkeligt vand til lavest muligt driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger skal 
dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige 
udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesse i vandforsyningsspørgsmål samt deraf 
afledte forhold. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af 
årsrapporten. 

Forventninger til fremtiden 
Outrup Vandværk a.m.b.a. er underlagt reglerne i vandsektorloven, der bl.a. fastlægger et prisloft for 
vandselskaber - dvs. et loft for hvor mange penge vandselskaberne må tage for vandet og hvor stor en 
opsparing, selskaberne må have til fremtidige investeringer. 

Dette regelsæt indebærer, at Outrup Vandværk a.m.b.a. kan være nødt til at budgettere med 
underskud. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

NETTOOMSÆTNING...................................................... 1 

Produktionsomkostninger................................................ 2 
Distributionsomkostninger............................................... 3 
Andre sekundære indtægter............................................ 4 
Administrationsomkostninger........................................... 5 

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .. 

Finansielle indtægter..................................................... 6 
Finansielle omkostninger................................................ 7 

RESULTAT FØR SKAT . 

Skat af årets resultat . 

ÅRETS RESULTAT . 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Årets regulatorisk over-/ underdækning . 
Årets resultat før over-/underdækning . 

I ALT . 

2018 2017 
kr. kr. 

2.542.040 2.446.107 

-729.612 -601. 938 
-361.655 -288.140 

50.642 60.958 
-456.666 -459.873 

1.044.749 1.157.114 

197 8.366 
-7.515 -11.703 

1.037.431 1.153.777 

o o 
1.037.431 1.153.777 

1.105.805 
-68.374 

1.037.431 

1.135.960 
17.817 

1.153. 777 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 

Vandværk incl. SRO-anlæg og elan læg . 
Boringer . 
Ledningsanlæg og ventiler . 
Forbrugsmålere . 
Driftsmidler . 
Materielle anlægsaktiver............................................... 8 

ANLÆGSAKTIVER . 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser . 
Moms og afgifter . 
Underdækning . 
Tilgodehavender . 

Værdipapirer .' . 

Likvide beholdninger.................................................... 9 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Egenkapital primo . 
Overført overskud . 

EGENKAPITAL . 

2018 2017 
kr. kr. 

796.044 765.987 
82.625 43.723 

1.633.933 1.646.252 
102.095 118.196 
66.697 88. 929 

2.681.394 2.663.087 

2.681.394 2.663.087 

343.588 250.757 
o 230.138 

203.950 o 
547.538 480.895 

1.000 1.000 

1.139.003 898.992 

1.687.541 1.380.887 

4.368.935 4.043.974 

Gæld til realkreditinstitutter . 
Langfristede gældsforpligtelser . 

Overdækning, kortfristet del. . 
Kortfristet del af langfristet gæld . 
Leverandører af varer og tjenesteydelser . 
Anden gæld . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

2.374.656 1.220.880 
1.037.431 1.153.777 

3.412.087 2.374.657 

358.475 382.686 
10 358.475 382.686 

10 o 901.855 
10 12.000 o 

104.351 134.999 
11 482.022 249.777 

598.373 1.286.631 

956.848 1.669.317 

4.368.935 4.043.974 

12 

13 
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NOTER 

Nettoomsætning 
Faste afgifter m.v . 
Variabel afgift (324.883 m3) . 
Regulering tidligere år . 
Tilslutningsbidrag fra forbrugere . 
Årets regulatorisk over-I underdækning . 

2018 2017 Note 
kr. kr. 

1 
508.074 509.028 
847. 945 802.447 

981 -1. 328 
79.235 o 

1.105.805 1.135.960 

2.542.040 2.446.107 

Der er i 2018 udpumpet i alt 339.898 m3. Salg til forbrugere udgør i alt 324.883 m3. 
Der er opkrævet kr. 2.069.504 i vandskat. 

Produktionsomkostninger 
Vederlag til driftspersonale . 
Kørselsgodtgørelse driftspersonale. . 
El (70%) . 
Filtergrus . 
Vandanalyser . 
Renovation og renholdelse . 
Afgift Rottarp Plantage . 
Forsikringer. . 
Vedligeholdelse boringer . 
Vedligeholdelse bygninger, veje m.v . 
Vedligeholdelse installation og inventar . 
Ejendomsskatter. . 
Afskrivning vandværk og installationer . 
Afskrivning boringer . 

Distributionsomkostninger 
El (30%). . 
Vederlag for måleraflæsning . 
Vedligeholdelse trykforøgerstation . 
Abonnement datatrafik . 
Vedligeholdelse ledningsnet, stophaner o.l . 
Vedligeholdelse forbrugsmåler . 
Afskrivning ledningsnet, stophaner o.l. . 
Afskrivninger forbrugsmåler . 

Andre sekundære indtægter 
Indvundne lukke- og genåbningsgebyrer . 
Indvundne rykker- flytte og aflæsningsgebyrer m.v . 
Salg af målerdata . 

2 
159.992 146.861 

5.675 4.314 
65. 951 67.116 
90.138 85.450 
84.545 31.135 
2.337 2.368 
5.616 5.510 

14.685 14.471 
65.607 1.793 
13. 971 13.380 
62.424 91.328 
2.245 2.101 

139. 718 124.964 
16.708 11.147 

729.612 601.938 

3 
28.264 28. 764 
8.125 10.773 
3.581 o 
2.550 o 

161.275 89.342 
810 o 

118.899 113.570 
38. 151 45.691 

361.655 288.140 

4 
o 10.400 

34.600 34.750 
16.042 15.808 

50.642 60.958 
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NOTER 

Administrationsomkostninger 
Generalforsamling, bestyrelsesmøder o.l. . 
Godtgørelse bestyrelsen . 
Vederlag administrativt personale + formand. . 
Kørselsgodtgørelse samme . 
Diverse EDB-udgifter o.l . 
Bogførings- og regnskabsassistance . 
Skattesag . 
Telefon og internet . 
ingeniør og arkitekt . 
Kommunen, ledningsregistrering . 
Kontorartikler o.l. . 
Abonnement/ 1 icensafgift vandværksprogram . 
Porto og forsendelse samt bankgebyr . 
PBS udgifter/ gebyrer . 
Kontingent . 
Hjemmeside . 
Annonce og reklame . 
Tab på debitorer/ indgået tidligere afskrevet . 
Assistance målerstyringsprogram. . 
Diverse kontorudstyr o.l . 
Gebyr forsyningsdirektoratet . 
Udgifter vedr. prisloft ( vandsektorlov ) . 
lnkassoomk. + abonnement . 
Kursus . 

Finansielle indtægter 
Bankrenter. . 
Udbytte investeringsbeviser . 
Obligationsrenter . 

Finansielle omkostninger 
Prioritetsgæld . 
Kursregulering, værdipapirer . 
Garantiprovision . 

2018 2017 Note 

5 
21. 989 22.505 
4.254 6.702 

113.555 101.442 
3.667 4.921 

o 1.898 
65.789 74.333 
51.120 37.400 
15.672 14.498 
30.295 59. 718 
21.392 16.819 
7.517 11. 951 

31.733 28.858 
6.567 7.364 

11.032 10.792 
17.447 7.222 
5.828 10.648 
2.203 2.178 
-1.902 3.600 
7.728 7.584 
1.334 9.842 
3.988 4.103 

28.550 14.500 
1.908 995 
5.000 o 

456.666 459.873 

6 
197 365 

o 5.078 
o 2.923 

197 8.366 

7 
5.483 5.420 

o 3.356 
2.032 2.927 

7.515 11. 703 
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NOTER 

Note 

Materielle anlægsaktiver 8 

Kostpris 1 . januar 2018 . 
Tilgang . 
Kostpris 31. december 2018 . 

Afskrivninger 1. januar 2018 . 
Årets afskrivninger . 
Afskrivninger 31. december 2018 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 .. 

Lednings- 
anlæg og Forbrugs- 

Boringer ventiler måler 

66.017 1.865.109 212.417 
55.61 O 106.580 22.050 

121.627 1.971.689 234.467 

22.294 218.857 94.221 
16.708 118.899 38.151 
39.002 337.756 132.372 

82.625 1.633.933 102.095 

Kostpris 1 . januar 2018 .. 
Tilgang .. 
Kostpris 31 . december 2018 .. 

Afskrivninger 1. januar 2018 . 
Årets afskrivninger . 
Afskrivninger 31. december 2018 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018 .. 

Likvide beholdninger 
Andelskassen . 
Skjern Bank . 
Nr. Nebel Sparekasse . 

Langfristede gældsforpligtelser 
1/1 2018 
gæld i alt 

Overdækning, ultimo . 
Gæld til realkreditinstitutter . 

901.855 
382.686 

1.284.541 

31/12 2018 
gæld i alt 

o 
370.475 

370.475 

Vandværk incl. 
Driftsmidler SRO-anlæg og el 

111.161 
o 

111.161 

22.232 
22.232 
44.464 

66.697 

o 
506.492 
632.511 

1.139.003 

Afdrag 
næste år 

o 
12.000 

12.000 

8 

923.312 
147.543 

1.070.855 

157.325 
117.486 
274.811 

796.044 

2018 2017 
kr. kr. 

9 
266.564 
506.304 
126.124 

898.992 

10 
Restgæld 
efter 5 år 

o 
310.475 

310.475 
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NOTER 

Anden gæld 
Skyldige forbrugere . 
A-skat mv . 
Skyldig vandskat. . 
Skyldig moms . 

Eventualposter mv. 
Ingen 

2018 2017 Note 

11 
160.519 159.755 
37.994 36.990 

100.329 53.032 
183.180 o 

482.022 249.777 

12 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Ingen 

13 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Outrup Vandværk A.m.b.a. for 2018 er aflagt i overensstemmelse med den danske 
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilvalg af regler fra 
regnskabsklasse B. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 
"HVILE I SIG SELV" PRINCIPPET" 

Over- og underdækninger 
Selskabet er underlagt det særlige "hvile i sig selv" pnncip i henhold til vandforsyningsloven. 
Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter 
vandforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne 
over tid. Årets over- eller underdækning indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerende 
over- eller underdækning efter vandforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med 
forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af vand samt salg af øvrige ydelser til eksterne kunder. 

Afregningsåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af vand indregnes derfor på basis af et 
års levering og forbrug af vand i henhold til årsopgørelsen på tidspunktet for regnskabsåret afslutning. 

Årets udvikling i den regulatoriske over-/underdækning indregnes i nettoomsætning. Saldo for den 
regulatoriske over-/underdækning optages som en særskilt post i balancen. 

Produktions- og øvrige driftsomkostninger 
Produktions- og øvrige driftsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets netto 
omsætning, samt lønninger, forsikringer mv. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger. 

Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, tab på 
forbrugere mv. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og 
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger 
indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Skat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

BALANCEN 

Grunde, bygninger og øvrige anlægsaktiver 
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke 
på grunde. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider 
og restværdier: 

Brugstid 

Bygninger excl. grunde. . 
Ledningsanlæg og ventiler . 
Vandværk incl. SRO-anlæg, elanlæg, boringer, 
råvandsstationer og pumpestationer . 
Forbrugsmålere hos forbrugere . 
Øvrigt driftsmateriel . 

40 år 
20 år 

10 år 
6 år 
5 år 

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt finansielle 
anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, 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, hvis denne er 
lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres 
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen 
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af 
forventede tab. 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender 

Resultat til indregning i kommende års priser 
Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostninger og de fakturerede 
indtægter efter vandforsyningsloven. Beløbet indregnes i nettoomsætningen og optages i balancen 
enten som gæld eller tilgodehavende. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

Regulatorisk overdækning 
Saldo for regulatorisk overdækning indregnes under passiver. Saldoen er det beløb, som selskabet skal 
tilbagebetale til forbrugerne i kommende år. 


