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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2021 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021.

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

Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Outrup, den 24. februar 2022

Bestyrelse

Flernmingavidsen '"
Formand

~--J~~epsen
r:11/\ /li~,~
Finn Mathiasen

~-oØ? Rf¿æ,'7,~f)~ {ì¿,.{_V,,¡¡
Frede Lauridsen ~Andersen
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REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER

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

4

Vi har opstillet årsregnskabet for Outrup Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for
revisorers etiske adfærd (IESBA Code), 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 24. februar 2022

BDO S utoriseret revisionsaktieselskab
CVR- 22 26

Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne41367
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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.

Opfølgning på sidste års forventninger
Vandværket er udtrædt af vandsektorloven pr. 1 /1 2021 som vedtagte på generalforsamlingen i 2020.
Vandværket er ligeledes udtrådt af skattepligten pr. 1 /1 2021.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note 2021
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2020

NETTOOMSÆTNING .

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

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .

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

ÅRETS RESULTAT .

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

1.612.925 2.474.554

-933.068 -738.891
-332.354 -317.697
-367.931 -433.553
44.063 68.887

23.635 1.053.300

o 469
-23.635 -22.988

o 1.030.781

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

I ALT .

-374.776
374.776

o

721.293
309.488

1.030.781
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BALANCE31.DECEMBER

AKTIVER

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

ANLÆGSAKTIVER .

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .
Andre tilgodehavender .
Tilgodehavender. .

Værdipapirer .

Likvide beholdninger .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

PASSIVER

EGENKAPITAL .

Årets over-/ underdækning .
Gæld til realkreditinstitutter .
Langfristede gældsforpligtelser .

Kortfristet del af langfristet gæld .
Leverandører af varer og tjenesteydelser .
Momslån. .
Anden gæld. .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Eventualposter mv.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

7

Note 2021 2020

1.287.794 1.160.209
33.366 49.645

2.039.749 2.131.176
829.226 43.428

o 22.233
8 4.190.135 3.406.691

4.190.135 3.406.691

624.578 288.653
600.000 584.164

1.224.578 872.817

1.000 1.000

395.177 914.905

1.620.755 1.788.722

5.810.890 5.195.413

10 o o
11 4.095.365 3.720.588

319.765 332.517
12 4.415.130 4.053.105

11 13.000 13.000
87.872 201.214

676.803 o
13 618.085 928.094

1.395. 760 1.142.308

5.810.890 5.195.413

5.810.890 5.195.413

14

15
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NOTER

Nettoomsætning
Faste afgifter m.v .
Variabel afgift. .
Regulering tidligere år .
Tilslutningsbidrag fra forbrugere .
Årets regulatorisk over-/underdækning .

8

2021 2020 Note

1
856.840 685.152

1.112.586 1.054.080
2.080 -1. 971

16.195 16.000
-374.776 721.293

1.612.925 2.474.554

Der er i 2021 udpumpet i alt 349. 661 m3. Salg til forbrugere udgør i alt 347. 183 m3.
Der er opkrævet kr. 2.204.612 i vandskat.

Produktionsomkostninger
Vederlag til driftspersonale .
Kørselsgodtgørelse driftspersonale. .
El (70%)...................................................................•..
Filtergrus .
Vandanalyser .
Renovation og renholdelse .
Afgift Rottarp Plantage .
Forsi kri nger. ...............................................................•
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 .
Erstatninger .
Afskrivning ledningsnet, stophaner o.l. ............................•..
Afskrivninger forbrugsmåler .

2
162.500 168.908

2.752 3.742
49.007 51.943

238.774 110.415
36.358 49.164

691 1.334
6.000 5.861

18.736 18.013
o 1.762

295 4.818
184.700 92.596

2.675 2.514
214.301 211.543
16.279 16.278

933.068 738.891

3
21.003 22.262

o 10.039
6.798 14.458

o 2.675
18.419 58.551
2.923 415

o 23.516
159.691 158.326
123.520 27.455

332.354 317.697
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Administrationsomkostninger
Generalforsamling, bestyrelsesmøder o.l. .
Godtgørelse bestyrelsen .
Vederlag administrativt personale + formand .
Kørselsgodtgørelse samme .
Diverse EDB-udgifter o.l. .
Bogførings- og regnskabsassistance .
Telefon og internet .
Kommunen, ledningsregistrering .
Kontorartikler o.l. .
Abonnement/licensafgift 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 .

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

Finansielle indtægter
Renter af tilgodehavende .

Finansielle omkostninger
Kassekredit .
Prioritetsgæld .
Garantiprovision .
Låneomkostninger .

2021

6.410
4.800

153.030
2.150

o
67.485
13.429
19.808
2.702

60.170
1.901

12.429
16.052

o
2.900
-4.587
3.200
4.322

o
o

1.730
o

367.931

3.300
21.300
19.463

44.063

o

o

6.396
4.941
2.298

10.000

23.635

9

2020 Note

4
2.696
5.500

151.155
3.091

21.965
73.087
15.796
20.701
10.257
30.064
5.859

12.380
14.325
9.262
3.812
6.414

o
13.284
6.841

25.040
744

1.280

433.553

5
11.100
38.300
19.487

68.887

6
469

469

7
15.217
5.124
2.647

o
22.988
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Kostpris 1. januar 2021.. .
Tilgang .
Afgang .
Kostpris 31. december 2021.. .

Afskrivninger 1. januar 2021 .
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede
aktiver .
Årets afskrivninger .
Afskrivninger 31 . december 2021 .

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 ..

Vandværk incl.
SRO-anlæg og el

1.893.107
340.513

o
2.233.620

732.898

o
212.928
945.826

1.287.794

Note

8

Lednings-
anlæg og

Boringer ventiler

167.079 3.166.492
o 68.264
o o

167.079 3.234.756

117.434 1.035.316

o o
16.279 159.691

133.713 1.195.007

33.366 2.039.749
8

Forbrugs-
målere Driftsmidler

296.198 111.161
888.456 o
-296.198 o
888.456 111.161

252.770 88.928
-296.200 o
102.660 22.233
59.230 111.161

829.226 o

10

Materielle anlægsaktiver

Egenkapital

Kostpris 1 . januar 2021 .
Tilgang .
Afgang .
Kostpris 31. december 2021 .

Afskrivninger 1. januar 2021 .
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver .
Årets afskrivninger .
Afskrivninger 31. december 2021 .

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 .

Overført Forslag til
Egenkapital primo overskud udbytte 1 alt

Egenkapital 31. december 2020 5.492.075 o o 5.492.075
Praksisændringer udtrædning
af vandsektor ...................... -5.492.075 -5.492.075
Korrigeret egenkapital 1.
januar 2021.. ...................... o o o o
Forslag til årets
resultatdisponering ............... o

Egenkapital 31. december
2021 ................................. o o o o
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Langfristede gældsforpligtelser

Gæld til realkreditinstitutter .....

1/1 2021
gæld i alt

345.517

345.517

31/12 2021
gæld i alt

332.765

332.765

2021 2020 Note

11
3.720.589 -1.050.194

o 5.492.075
374.776 -721.293

4.095.365 3.720.588

12
Afdrag Restgæld

næste år efter 5 år

13.000 267.517

13.000 267.517
2021 2020

13
298.295 213.592
31.558 61.476

177.385 33.155
110.847 619.871

618.085 928.094

14Eventualposter mv.
ingen

Årets over-/underdækning
Saldo primo. .
Praksisændring ved udtræden af vandsektor .
Henlagt af årets overskud .

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

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
ingen

15
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Outrup Vandværk A.m.b.a. for 2021 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.

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

• Beholdningen på egenkapitalen har ikke været i overensstemmelse med vandforsyningsloven. Ifølge
gældende lovgivning må vandværker ikke have egenkapital, og opskrivningsfonden som tidligere var
placeret her, er omklassificeret til overdækningen, for at overholde gældende lovgivning og give et
mere retvisende billede af vandværket.

Den akkumulerede virkning af praksisændringerne udgør pr. 31. december 2020:

• Egenkapitalen tilrettes med 5.492 tkr., som omklassificeres til overdækningen.

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
urea liserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og omkostninger
indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat
Vandværket er ikke skattepligtig.

Årets resultat
I henhold til "Lov om vandforsyning" kan der i vandprisen indregnes alle nødvendige omkostninger.
Andels-selskabets resultat vil efter indregning af over- eller underdækning altid udgøre O kr.

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede
indtægter efter vandforsyningsloven. Beløbet indregnes i nettoomsætningen og optages i balancen
enten som gæld til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I de efterfølgende år indgår beløbet i
taksterne.

BALANCEN

Materielle 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 .
VAntennesite. .
Forbrugsmålere hos forbrugere .
Forbrugsmålere hos forbrugere, elektroniske. .
Øvrigt driftsmateriel .

40 år
20 år

10 år
15 år
6 år

15 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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Egenkapital
Efter vandforsyningsloven fremgår det, at vandforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som
følge heraf består egenkapitalen af andelskapitalen/indskudskapitalen.

En henlæggelse efter vandforsyningsloven er en forpligtelse efter årsregnskabsloven, indtil den
planlagte investering er gennemført. Forpligtelsen er i regnskabet optaget under posten for
overdækning enten som kortfristet eller langfristet gæld.

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


