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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2016. 

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Outrup, den 9. marts 2017 

(s.;;;.;:! / -, _ 
~J7~~ 

)Frede Lauridsen -F-le-m-m-l-·n-g-D-a-v-id-s-e-n--- 
) 

f, 111\ f(~ f/lI C;.Sl ~ 

Finn Mathiasen 
D~CL (b~ 
Orla Andersen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

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

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Outrup Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder 
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og kraver nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uaf 
hængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske 
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens 
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort 
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbej 
de årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre 
dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder pro 
fessionel skepsis under revisionen. Herudover: 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
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• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revrsionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på 
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige 
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi 
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Esbjerg, den 10. marts 2017 

oriseret revisionsaktieselskab 

222670 16 
~;'.~::~~~ret revtsor 1~str~:;; revisor 
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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. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold. 
Selskabet har pr. 1/1 2016 overtaget alle aktiver og aktiviteter fra Outrup Vandværk 115, i forbindelse 
med selskabsomdannelse. 

Det ordinære resultat efter skat udgør kr. -247.242. 

Egenkapitalen udgør 31. december 2016 kr. 1.220.880. 

I året 2016 har der ikke været tilslutninger af nye forbrugere. 

Bestyrelsen finder årets resultat tilfredstillende, idet der for året var budgetteret med et underskud på 
kr. 608.000. 

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. 



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

NETTOOMSÆTNING . 

Produktionsomkostninger . 
Distributionsomkostninger . 
Andre sekundære indtægter . 
Administrationsomkostninger . 

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER . 

Finansielle indtægter . 
Finansielle omkostninger . 

RESULTAT FØR SKAT . 

Skat af årets resultat . 

ÅRETS RESULTAT . 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

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

I ALT . 

7 

Note 2016 
kr. 

1.122.924 

2 
3 
4 
5 

-741.828 
-297.114 
50.416 

-382.820 

-248.422 

6 
7 

16.478 
-15.298 

-247.242 

o 
-247.242 

79.274 
-326.516 

-247.242 



BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER 

Vandværk ind. SRO-anlæg og elan læg .. 
Boringer . 
Ledningsanlæg og ventiler . 
Forbrugsmålere . 
Materielle an lægsaktiver . 

ANLÆGSAKTIVER . 

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

Værdipapirer . 

Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

Note 

8 

2016 
kr. 

8 

387.325 
54.870 

1.594.160 
85.600 

2.121.955 

2.121.955 

326.428 
102.719 
10.000 

439.147 

803.529 

9 704.319 

1.946.995 

4.068.950 



BALANCE 31. DECEMBER 

PASSIVER 

Egenkapital primo . 
Overført resultat . 

EGENKAPITAL . 

Overdækning, ultimo . 
Gæld til realkreditinstitutter . 
Langfristede gældsforpligtelser . 

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

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Udskudt skat 

9 

1.468.122 
-247.242 

1.220.880 

1.829.716 
394.721 

10 2.224.437 

10 208.099 
115.241 

11 300.293 
623.633 

2.848.070 

4.068.950 

12 

13 

14 



NOTER 

Nettoomsætning 
Faste afgifter m.v . 
Variabel afgift (301 .401 m3) .. 
Regulering tidligere år . 
Årets regulatorisk over- / underdækning . 

Der er i 2016 udpumpet i alt 310.892 m3. Salg til forbrugere udgør i alt 301.401 m3. 

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 . 
Vedligeholdelse ledningsnet, stophaner 0.1 . 
Vedligeholdelse forbrugsmåler . 
Afskrivning ledningsnet, stophaner o.l. . 
Afskrivninger forbrugsmåler . 

Andre sekundære indtægter 
Indvundne lukke- og genåbnngsgebyrer . 
Indvundne rykker- flytte og aflæsningsgebyrer m.v .. 
Salg af målerdata '" . 
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2016 Note 
kr. 

1 
510.114 
533.480 

56 
79.274 

1.122.924 

2 
147.587 
3.242 

75.496 
88.177 
24.928 
2.051 
5.413 

14.193 
87.280 
22.764 

202.856 
2.101 
54.593 
11.147 

741.828 

3 
32.355 
9.654 
8.267 

89.467 
3.554 

105.287 
48.530 

297.114 

4 
1.000 

33.700 
15.716 

50.416 



NOTER 

Administrationsomkostninger 
Generalforsamling, bestyrelsesmøder o.l. . 
Godtgørelse bestyrelsen . 
Vederlag administrativt personale + formand . 
Kørselsgodtgørelse samme . 
Kursus . 
Diverse EDB-udgifter o.l. . 
Bogførings- og regnskabsassistance . 
Telefon og internet . 
I ngengiørassistance . 
Kommunen, ledningsregistrering . 
Kontorartikler o. L . 
Abonnementllicensafgift vandværksprogram. . 
Porto og forsendelse samt bankgebyr . 
PBS udgifter I gebyrer . 
Kontingent . 
Hjemmeside . 
Annonce og reklame . 
Tab på debitorer I indgået tidligere afskrevet . 
Assistance målerstyringsprogram. . 
Diverse kontorudstyr 0.1 . 
Gebyr forsyningsdirektoratet . 
Udgifter vedr. prisloft ( vandsektorlov ) . 
Inkassoomk. + abonnement . 
Udgifter selskabsdannelse . 

Finansielle indtægter 
Bankrenter " . 
Udbytte investeringsbeviser . 
Obligationsrenter . 
Kursregulering, værdipapirer . 

Finansielle omkostninger 
Prioritetsgæld . 
Kursregulering, værdipapirer . 
Garantiprovision . 
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2016 Note 

5 
6.884 
4.324 

100.120 
4.439 

O 
11.776 
75.069 
10.624 
31.928 
13.446 
12.814 
30.023 
8.809 
11.346 
7.086 
420 

2.102 
O 

7.464 
449 

4.305 
25.178 
1.089 
13.125 

382.820 

6 
2.460 
9.027 
4.257 
734 

16.478 

7 
12.338 

O 
2.960 

15.298 



NOTER 

Materielle an lægsaktiver 

Vandværk incl. Lednings- 
SRO-anlæg og anlæg og 

elanlæg Boringer ventiler 

Kostpris 1. januar 2016 ........... O O O 
Tilgang .............................. 441.918 66.017 1.699.447 
Kostpris 31. december 2016 ... 441.918 66.017 1.699.447 

Afskrivninger 1. januar 2016 .... O O O 
Årets afskrivninger ............... 54.593 11.147 105.287 
Afskrivninger 31. december 
2016 ................................. 54.593 11.147 105.287 

Regnskabsmæssig værdi 31. 
december 2016 ................... 387.325 54.870 1.594.160 

Likvider 
Andelskassen " . 
Skjern Bank . 
Nr. Nebel Sparekasse . 

Langfristede gældsforpligtelser 
1/12016 31/122016 Afdrag 
gæld i alt gæld i alt næste år 

Overdækning, ultimo ............... 2.473.148 2.037.815 208.099 
Gæld til realkreditinstitutter ..... 404.087 394.721 O 

2.877.235 2.432.536 208.099 

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

12 

Note 

8 

Forbrugs- 
måler 

O 
134.130 
134.130 

O 
48.530 

48.530 

85.600 

2016 
kr. 

9 
902 

606.068 
97.349 

704.319 

10 
Restgæld 
efter 5 år 

O 
347.721 

347.721 

11 
160.934 
33.095 

O 
106.264 

300.293 
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NOTER 

Note 

Eventualposter mv. 12 
Ingen 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13 
Ingen 

Udskudt skat 14 
Selskabet er i medfør af vandsektorloven indtrådt i skattepligt fra den 1. januar 2010. Ved 
overgang til skattepligt skal aktiverne indregnes til en skattemæssig åbningsværdi til brug for 
det fremtidige skattemæssige afskrivningsgrundlag. 

Den skattemæssige åbningsbalance ved overgangen er fortsat uafklaret og der verserer sager 
ved domstolene, der forventes at skabe en afklaring for branchen som helhed. 

Virksomheden har på baggrund af SKAT' s udmeldte værdier et betydeligt skatteaktiv, der ikke 
er indregnet i virksomhedens balance. Det er ledelsens forventninger, at virksomheden ikke vil 
få aktuelle skattebetalinger i fremtiden som følge af de skattemæssige indgangsværdier. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for Outrup Vandværk A.m.b.a. for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske 
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilvalg af regler fra 
regnskabsklasse B. 

Selskabet har pr. 1/1 2016 overtaget alle aktiver og aktiviteter fra Outrup Vandværk l/S, i forbindels 
med selskabsomdannelse. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den af Outrup Vandværk l/S anvendte. 

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. 
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ANVENDT REGNSKABS PRAKSIS 

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. 

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 exd. grunde,.............................................. 40 år 
Ledningsanlæg og ventiler.......................................... 20 år 
Vandværk ind. SRO-anlæg, elanlæg, boringr, 
råvandsstationer og pumpestationer 10 år 
Forbrugsmålere hos forbrugere..................................... 6 år 
Øvrigt driftsmateriel. 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 

Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre 
værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. 
Andre værdipapirer måles til salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi. 

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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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. 


