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LEDELSESpA TEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. ja ruar - 31. december 2015 for
Vittrup Vandværk.

Arsrapporten 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.

Vittrup, den 2 '1- 'J - ülk

Bestyrelse

j~tk~
Ing Andersen
Kasserer

Johnni Bæk
Sekretær
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REVISORSERKLÆRING OM OPSTilLING AF FINANSIEllE OPLYSNINGER

TU kapjtalejeren j vittrup Vandværk

Vi har opstillet årsregnskabet for Vittrup Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på
grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Arsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis,resultatopgørelse, balance og noter.

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.

Arsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet, er ledelsensansvar.

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 årsregnskabeter udarbejdet i overensstemmelsemed årsregnskabsloven.

Hjørring, den zg· 'J - Zr (.b
ariseret revisionsaktieselskab, CVR-nr.202226 70

revisor
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at forsyne forbrugere inden for vandværkets forsyningsområde
med godt og tilstrækkeligt drikkevand.

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

REVISIONSPATEGNING AFGIVET AF DE AF GENERALFORSAMLINGEN VALGTE REVISORER

Vi har dags dato foretaget ordinær revision. Vi har foretaget stikprøvekontrol, afstemt statuskonti og
bankbeholdninger mv.

Vi har ikke fundet anledning til bemærkninger.

Vittrup, denV /.J 2016a~Peer Toft
Folkevalgt r visor

Peter Larsen Ledet
Folkevalgt revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Vittrup Vandværk for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn-
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Årsrapporten omfatter virksomhedens forhold. Indehaverens øvrige indkomst- og formueforhold
fremgår af særskilt udarbejdet skatteregnskab.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som 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, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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 regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, 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
Nettoomsætningen udgør værdien de leverede ydelser af vandsalg.

Tilslutningsbidrag/ledningsbidrag indtægtsføres, når de med tilslutningen forbundne omkostninger er
afholdt.

Direkte produktionsomkostninger
Direkte produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion og distribution af vand.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til kundeoplysning og administration.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Produktionsanlæg, distributionsanlæg samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget f brug.

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

Brugstid Restværdi

Produktionsanlæg - bygninger (der afskrives ikke på grund) .
Produktionsanlæg - boringer, pumper og teknik"""""""""""""""""
Distributionsanlæg - ledninger og målere .

20 år
15 - 30 år
5 - 20 år

0%
0%
0%

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

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

Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

NETTOOMSÆTNING .

Produktion af vand.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 2
Distribution af vand....................................................... 3
Administrationsomkostninger........................................... 4
Af- og nedskrivninger .

DRIFTSRESULTAT .

Finansielle indtægter .

RESULTAT FØR SKAT .

Skat af årets resultat. .

ÅRETS RESULTAT .

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Anvendt af tidligere års overskud ..

I ALT .

8

2015 2014
kr. tkr.

241.109 240

-89.116 -72
-19.679 -11
-76.812 -93
-67.298 -67

-11.796 -3

483 O

-11.313 -3

O O

-11.313 -3

-11.313 -3

-11.313 -3



799.740 811

6 799.740 811

7 155.345 114
155.345 114

155.345 114

955.085 925
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BALANCE31. DECEMBER

AKTIVER Note

Produktionsanlæg .
Distributionsanlæg .
Materielle anlægsaktiver............................................... 5

ANLÆGSAKTIVER .

Andre tilgodehavender .
Tilgodehavender .

Likvider .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

PASSIVER

Overført overskud .

EGENKAPITAL ..

Anden gæld .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER ..

PASSIVER ..

Eventualposter mv.
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2015 2014
kr. tkr.

386.486 433
102.360 123

488.846 556

488.846 556

1.325 1
1.325 1

464.914 368

466.239 369

955.085 925



NOTER

Nettoomsætning
Salg af vand ..
Fast afgift .
Rykkergebyrer .

Produktion af vand
Vedligeholdelse vandværk. .
Ejendomsskat .
Elforbrug - produktion og distribution af vand .
Vandanalyser .
Honorar vandværkspasser .
Køb af vand fra andre vandværker .
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2015
kr.

2014 Note
tkr.

1
95

137
8

240

2
45
3

15
9
O
O

72

3
4
7
O

11

4
4
5
O

66
O
4
5
5
1
3

93

5

100.665
135.000

5.444

241.109

47.061
3.069

19.731
7.711
5.000
6.544

89.116

Distribution af vand
Vedligeholdelse af ledningsnet......................................... 5.108
Vedligeholdelse målere.......... 5.303
Teknisk bistand - distributionsnet..................................... 9.268

Administrationsomkostninger
Kontorhold. .
Bestyrelses- og generalforsamlingsomkostninger .
Kurser og faglige møder .
Regnskabsmæssig assistance .
Administrationshonorar ..
Forsikringer .
Kontingenter og faglitteratur .
Edb, softwarelicenser og Nets ..
Fragt, porto og bankgebyrer .
Tab på debitorer .

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2015 ..
Kostpris 31. december 2015 ..

Af- og nedskrivninger 1. januar 2015 ..
Årets afskrivninger ..
Af- og nedskrivninger 31. december 2015 ..

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 ..

19.679

3.240
2.249
480

30.175
26.357
4.004
3.626
3.791
2.890

O

76.812

Produktions- DistrIbutIons-
anlæg anlæg

732.280 175.594
732.280 175.594

298.857 52.873
46.937 20.361

345.794 73.234

386.486 102.360



NOTER

Egenkapital

Overført
overskud I alt

Egenkapital1. januar 2015...................................... 811.053 811.053
Forslag til årets resultatdisponering........................... -11.313 -11.313

Egenkapital 31. december 2015.............................. 799.740 799.740

2015 2014
kr. tkr.

Anden gæld
Diverse omkostningskreditorer .
Moms .
Vandafgift. .

56.305
24.915
74.125

155.345 114

Eventualposter mv.
Der påhviler sædvanlige branchemæssige garantier og serviceforpligtelser.
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Note

6

7
36
3

75

8


