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VANDVÆRKSOPLYSNINGER
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LEDELSESPÅ TEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar- 31. december 2015 for
Outrup Vandværk I/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015.

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

Outrup, den 8. marts 2016

./,-,,,,....,
4.,I1~>dL

Flemming Davidsen

O~QAl1du.s&l
Orla AndersenFinn Mathiasen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til medlemmer i Outrup Vandværk liS

Vi har revideret årsregnskabet for Outrup Vandværk liS for regskabsåret 1. januar - 31. december
2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskab
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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldesbesvigelsereller fejl.

Revisors ansvar
Voresansvarer at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med tntemationale standarder om revision og yderligere krav ifølge
dansk revisorlovgtvning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabeter uden væsentlig fejlinformation.

Enrevision omfatter udførelse af revisionshandUngerfor at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
I årsregnskabet. De valgte revisionshandUngerafhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af
risid for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelsereller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedensudarbejdelse af et
årsregnSkab,der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er
passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virk-
somhedensinterne kontrol. Enrevision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsensvalg af regnskab-
praksis er passende,om ledelsens regnskabsmæssigeskøner rimelige samt den samlede præsentation
af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbeviser tUstrækkeligt og egnet somgrundlag for vores
konklusion.

Revisionenhar ikke givet anledning tU forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015 f overensstemmelsemed årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har I henhold ttl årsregnskabslovengennemlæst ledelsesberetningen. Vi har Ikke foretaget yderligere
handlinger f tillæg ttl den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrundvores opfattelse,
at oplysningerne f ledelsesberetningen er I overensstemmelsemed årsregnskabet.

Esbjerg, den 15. marts 2016

BOa Statsautoriseret revislonsaktfeselskab, CVR·nr.20222670

..jJ~~_ .. -
Bent Jensen
Statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Vandværkets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det
for vandværket fastsatte regulativ, at forestå vandforsyningen inden for forsyningsområdet, således at
forbrugernes interesser i vandforsyningsformål tilgodeses bedst muligt.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Det ordinære resultat efter skat udgør kr. 167.902mod kr. 393.542 sidste år.

Egenkapitalen udgør 31. december 2015 kr. 1.112.062.

I året 2015 har der ikke været tilslutning af nye forbrugere.

Bestyrelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden
Outrup Vandværk liS 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, selskabernemå have til fremtidige investeringer.

Dette regelsæt indebærer, at Outrup Vandværk liS i de kommende år formentlig vil være nødt til at
budgettere med en lavere pris pr. m3 vand end forbrugerne hidtil har været vant til og selskabet kan
derfor være nødsaget til at budgettere med underskud.
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Outrup Vandværk l/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovsbestemmelser for virksomheder i regnskabsklasseA.

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Anvendt regnskabspraksiser ændret på følgende områder:

• Afsættelse af over-/underdækning

I overensstemmelse med årsregnskabslovensbestemmelser er sammenligningstal vedrørende praksis-
ændringerne ikke tilrettet for perioden 2011 - 2014

Den akkumulerede virkning af praksisændringerne udgør en formindskelse af egenkapitalen pr. 1.
januar 2015

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksisuændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og for-
pligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssigeværdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgåsårligt for at af-
gøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis
dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted.
Tilslutningsbidrag betalt af medlemmer indregnes i resultatopgørelsen når tilslutning har fundet sted.

Produktions- og distributionsomkostninger
Produktions- og distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til produktion
og distribution af vand, herunder vederlag til driftspersonale og afskrivninger på produktions- og
distributionsanlæg.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til
det administrative personale.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-
gørelsen 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

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnederestværdi efter afsluttet brugstid.

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

Brugstid

Bygninger.. 40 år
Ledningsanlægog ventiler.......................................... 20 år
Vandværk incl. SRO-anlæg,elanlæg, boringer, råvandsstationer og
pumpestationer 10 år
Forbrugsmålere hos forbrugere..................................... 6 år
øvrigt driftsmateriel................................................. 5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøressom forskellen mellem salgs-
pris med fradrag af salgsomkostningerog den regnskabsmæssigeværdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger

Ti lgodehavender
Disse er værdiansat med fradrag af hensættelse til tabsrisici opgjort på grundlag af en individuel
vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer er optaget til børsnoterede kurser på balancetidspunktet. Såvel realiserede
som urealiserede kursgevinster og kurstab medtages i resultatopgørelsen.

Egenkapital
Egenkapital omfatter selskabets egenkapital som opgjort pr. 1. januar 2010, hvor selskabet blev
omfattet af vandsektorloven.

Overdækning
Overdækning er et udtryk for at vandværket siden det blev omfattet af vandsektorloven pr 1. januar
2010 har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig selv" - princippet. Posten reguleres
hvert år med årets over- eller underdækning.
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ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS

Skyldig skat og udskudt skat
Selskabeter med virkning fra 1. januar 2010 omfattet af selskabsskattelovens§1, stk. 1 nr. 2h.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a contoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssigog skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde hvor opgørelse af
skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvisafvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af
fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligteiser inden for samme juridiske
skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en
skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser
Prioritetsgælden er opført til den nominelle restgæld på balancedagen.

Gældsforpligtelser i øvrigt
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.



RESULTATOPGØRELSE1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

NETTOOMSÆTNING .

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

RESULTAT FØR FINASIELLE POSTER .

Andre finansielle indtægter............................................. 6
Andre finansielle omkostninger......................................... 7

RESULTAT FØRSKAT .

Skat af årets resultat. .

ÅRETS RESULTAT .

FORSLAGTIL RESULTATDISPONERING

Overført til overdækning .

I ALT .

9

2015 2014
kr. kr.

1.433.613 1.512.982

-552.399 -587.674
-318.835 -257.016
51.335 94.120

-439.683 -389.980

174.031 372.432

28.828 49.591
-34.957 -28.481

167.902 393.542

O O

167.902 393.542

167.902 393.542

167.902 393.542



BALANCE31. DECEMBER

AKTIVER Note

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

ANLÆGSAKTIVER .

Værdipapirer .
Værdipapirer .

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

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

10

2015
kr.

2014
kr.

441.918 163.659
66.017 77.164

1.699.447 1.327.483
96.255 120.091

2.303.637 1.688.397

2.303.637 1.688.397

887.169 1.192.669
887.169 1.192.669

2.080.563 2.194.395

2.967.732 3.387.064

5.271.369 5.075.461



BALANCE31. DECEMBER

PASSIVER

Egenkapital pr. 1/1 2010 .

EGENKAPITAL .

Note

Gæld til kreditinstitutter .
Overdækning, langfristet del........................................... 10
Langfristede gældsforpligtelser .

Overdækning, kortfristet del .
Skyldige tilbagebetalinger .
Leverandører af varer og tjenesteydelser .
Skyldig moms og afgifter ..
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Eventualposter mv.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Nærtstående parter

11

2015 2014
kr. kr.

1.112.062 1.112.062

1.112.062 1.112.062

404.087 413.177
1.865.148 2.243.246
2.269.235 2.656.423

608.000 62.000
12.725 74.615

234.051 130.541
1.035.296 1.039.820
1.890.072 1.306.976

4.159.307 3.963.399

5.271.369 5.075.461

11

12

13



NOTER

Nettoomsætning
Faste afgifter m.v .
Variabel afgift (290.897 m3) .
Regulering tidligere år .

12

2015 2014 Note
kr. kr.

1
675.194 744.487
759.241 767.176

-822 1.319

1.433.613 1.512.982

Der er i 2015 udpumpet i alt 298.277 m3. Salg til forbrugere udgør i alt 290.897m3.

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 .
Erstatninger .
Vedligeholdelse trykforøgerstation .
Vedligeholdelse ledningsnet, stophaner o.l .
Vedligeholdelse forbrugsmåler .
Afskrivning leddningsnet, stophaner o. L .
Afskrivninger forbrugsmåler .

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

2
144.414 136.394

4.000 3.905
68.383 80.701
86.870 86.526
24.632 24.086
2.214 2.110
5.337 5.297

14.896 15.202
31.683 1.638
51.632 91.724
50.633 105.789
1.965 1.847

54.593 21.308
11.147 11.147

552.399 587.674

3
29.307 34.586
9.648 7.680

o 6.159
o 1.153

123.759 77.608
469 694

105.287 81.424
50.365 47.712

318.835 257.016

4
-3.300 -6.600

-32.300 -40.700
-15.735 -46.820

-51.335 -94.120



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 .
Ingengiørassistance .
Kommunen, ledningsregistrering .
Kontorartikler o.L. .
Abonnement/ licensafgift vandværksprogram .
Porto og forsendelse samt bankgebyr .
PBSudgifter/gebyrer ....................•................................
Kontingent .
Hjemmeside .
Annonce og reklame .
Tab på debitorer/indgået tidligere afskrevet .
Assistance målerstyringsprogram. .
Diverse kontorudstyr o.l ........................•....•...................
Gebyr forsyningsdirektoratet .
Udgifter vedr. prisloft ( vandsektorlov ) .
Inkassoomk. + abonnement .

Andre finansielle indtægter
Bankrenter .
Udbytte investeringsbeviser .
Obligationsrenter .
Kursregulering, værdipapirer .
Andre renteindtægter .

Andre finansielle omkostninger
Prioritetsgæld .
Kursregulering, værdipapirer .

34.032
6.206

104.793
4.625
7.050
11.511
63.647
15.099
56.217
10.285
19.599
24.100
7.481
10.863
7.144
218

3.441
-600

7.344
O

32.523
13.000
1.105

439.683

7.255
13.541
8.032

O
O

28.828

12.621
22.336

34.957

13

Note

5
11.077
3.100

97.210
5.043

O
11.609
67.925
15.245
32.351
10.145
13.021
20.208
7.416
10.890
10.217

O
1.525
5.302
7.248
16.533
32.490
8.500
2.925

389.980

6
13.879
12.977
18.263
4.036
436

49.591

7
12.867
15.614

28.481
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NOTER

Note

Materielle anlægsaktiver 8

Vandværk ind Lednings-

SRO-anlægog anlæg og Forbrugs-

elanlæg Boringer ventiler målere

Kostpris 1. januar 2015 .......... 213.071 111.035 1.628.459 284.460
Tilgang .........•................. 332.852 O 477.251 26.529
Afgang .........••................. O O O O
Kostpris 31. december 2015 ... 545.923 111.035 2.105.710 310.989

Afskrivninger 1/1 2015........... 49.412 33.871 300.975 164.369
Tilbageførsel af afskrivninger
på afhændede aktiver ........... O O O O
Årets afskrivninger .............. 54.593 11.147 105.287 50.365
Afskrivninger 31/12 2015 ...... 104.005 45.018 406.262 214.734

Regnskabsmæssig værdi 31.
december 2015 ........•........ 441.918 66.017 1.699.448 96.255

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

Overdækning

Saldo primo .
Henlagt af årets overskud .

Heraf kortfristet del (jf. kommende års budget) .

Heraf langfristet del. .

9
256.118 1.125.939
753.887 O

1.070.557 1.068.456

2.080.562 2.194.395

10

2.305.246 1.911.704
167.902 393.542

2.473.148 2.305.246

-608.000 -62.000

1.865.148 2.243.246
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NOTER

Note

Eventualposter mv. 11
Ingen

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 12
Ingen

Udskudt skat 13
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 skabeen 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.


