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Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for 2Ot7 for Herrup Vandværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2Ot7.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke
vurderingen af selskabets finansielle stilling.

Årsrapporten indstitles til generalforsa m I i ngens god kendelse.

Herrup, den 15. februar 2018

Bestyrelsen:

Karsten Krog

Formand

" /.r/, - 4-C- ,/r--tl
,øtg*'-*rlt*"
Kasserer

./ A

Ut /tt^ ----
Ole Rasmussen

,rrhfil>
asper Rasmu

Sekretær

Anders Christiansen
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Den uafhængige revisor påtegning

Til medlemmerne i Herrup vandværk A.M.B.A.

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Herrup Vandværk A.M.B.A.for regnskabsåret 1. januar- 31.
december 2OL7, der omfatter resultatopgØrelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser samt
vandværkets vedtægter

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31-. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Gru ndlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er
nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af
årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Vandværket har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for
mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som
sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af
resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse 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 virksomhedens evne til at
fortsaette driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten hartil hensigt at likvidere virksomheden, 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
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Den uafhængige revisor påtegning

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 ien 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
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

r ldentificerer 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, vildledni ng elle r
tilsidesættelse af intern kontrol.

e Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effekiviteten af virksomhedens interne kontrol.

r 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 Wivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der
er en væsentlig usikkerhed, skal vi ivores 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
virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.

r Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhængige revisor påtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

Holstebro, den 15. februar 2018
Revisionskontoret Vest
Registreret revisionsaktieselskab
CVR-nr.28312679

Anders H. Jensen

Statsautoriseret revisor
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Anvendt regnska bspra ksis

Årsrapporten for Herrup vandværk a.m.b.a for 2OL7 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtaegter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for
regnskabsperioden og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er
tilstrækkelige

Den anvendte regnskabspraksis er uændret iforhold tiltidligere år.

Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne
regnskabsår.

I resultatopgØrelsen indgår ureviderede budgettal for det kommende regnskabsår. De er
udelukkende rnedtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og
de realiserede tal.

Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang
har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selr/'-princip, hvorfor der årligt opgøres en over-
eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En

eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en
eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

Prod uktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til
vandværkets indvinding af vand, herunder også maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning
på anlæg.

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til
vandværkets distribution af vand, herunder vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og
ledelse.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter.

Side 6



Anvendt regnska bspra ksis

Balancen

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til
imødegåelse af tab. Posten indeholder også tilgodehavender vedrørende leveret vand, der endnu
ikke er faktureret til forbrugerne.

Underdækning
Underdaekning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til
hvile i sig selr/'-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også
afsn ittet "nettoomsætn ing").

Overdækning
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til
hvile i sig sely''-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også
afsnittet " nettoomsætning").

Øv rige gæl dsforpl igtelser
fivrige gældsforpligtelser værd ia nsættes til nominel værdi.
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ResultatopBØrelse for tiden 01.01. - 3L.L2.2OL7

2077 2076

234.970

-151.646

t87.8L7

-125.235

Budget
2078
(ikke

revideretJ

143.000

-75.000

Nettoomsætning

Produktionsom kostninger
Bruttoresultat

Salgsomkostninger
Distri butionsomkostninger
Ad m i nistrationsomkostni nger

Resultat før finansielle poster

Finansiel le indteegter
Finansielle udgifter

Ånrrs RESULTAT

83.324 61.s82 68.000

3

4

5

692
41_.138

47.934

50s
24.964
37.8r2

1.000
24.500
47.500

89.760

-6.436

63.381

-L.799

73.000

-5.000

6.510
74

L.799
0

5.000
0

6.436 r.799 5.000

0
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Note

Balance pr. 31.L2.2OI7

AKTIVER

OMSÆTNINGSAKTIVER

Debitorer
Andre tilgodehavender
I ndestående pengeinstitut

AKTIVER IALT

PASSIVER

INDSKUDSKAPITAL

LANG FRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Overdækning

KO RTFRISTEDE GÆLDSFO RP LIGTELSER

Skyldig moms/afgifter
Skyldig A-skat og AM-bidrag
Skyldig statsafgift vand
Kreditorer

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

PASSIVER IALT

1,.3r2.424 1.285.344

1.312.424 L.285.3M

543.s51 543.551

446.238 366.757

446.238 366.7s7

2077

370,6L5
116.500
825.309

2076

4L4.O24
0

87t320

27.659
0

!79.076
15.950

47.907
1.316

204.729
2L.484

222.635 275.036

668.873

I.3r2.424

641-.793

1.28s-344
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Noter

OMSÆTNING

Vandafgift
Tilslutningsafgift
Måleraflæsning

Over-/underdækning

PRO DU KT]ONSOM KOSTN I N G ER

Elforbrug
Vedligehold. ledningsnet
Etablering nye tilslutninger
Løn

SALGSOMKOSTNINGER

Annoncer og reklame

D ISTRU BUTIONSO M KOSTN I NG ER

Vandprøver
Småanskaffelser
Forsikringer

ADMINISTRATION

Telefon
Porto, gebyr
PBS gebyr
Kontorartikler
Kontingent
Fagbøger og bladhold
Generalforsamling møder m.v.
Regnskabsassista nce

FINANSIELLE INDTÆGTER M.V.
Pengeinstitut m-v.

Rykkergebyr samt opkrævni ngsgebyr

41.138 24.963

2077

239.472
71.100

3.879

2076

245.8I5
77.700
4.t23

314,451
-79.48L

327.O38
-r39.22r

234.970 t87.817

48.666
27.836
75.144

0

37.506
2.399

82.38s
3.944

1s1.645 L26.235

692

692 605

4
10.525
24.968

5.645

L4.729
5.518
4.7L6

3.052
1.550
4.060

0

9.865
0

14.833
14.570

3.700
2.390
3.908

772
8.816

8s0
1.663

15.600

47.930 37.699

24
t.77s

15

6.495
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Note

Noter

2077 2076

FI NANSIELLE UDGIFTER M.V.
Kreditorer

INDESTÅENDE PENG EINSTITUT

Spar Nord 01--0L250

Spar Nord 56-23237

OVERDÆKNING

Saldo pr.01.01.2016
Årets resuttat

Saldo pr. 3L.I2.2OLG

74

074

18_570

806.639
L4.222

857.099

825.309 87r32r

366.757
79.48r

227.536
r39.22L

446.238 366.757
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Noter ved rørende ta kstfastsættelse

VÆRDIANSÆTTELSE AF VAN DVÆRKET

HOVEDANLÆG

Grund........
Anslået nyværdi bygningsanlæ9...........
Anslået nyværdi boringer....
Anslået nyværdi maskinanlæg .............

Sa m I et væ rd i hovedan læ9....................

Afskrivninger primo
Årets afskrivninger......

Afskrivninger ultimo

Nedskrevet værdi hovedanlæ9 ............

FORSYNINGSLEDNINGER

Anslået nyværdi forsyningsledninger...

Afskrivninger primo
Årets afskrivninger......

Afskrivninger ultimo

N edskrevet værdi forsyningsled ninger

STIKLEDNINGER

Anslået nyværdi sti kledn inger. .............
Nye stikledninger..........

Afskrivninger primo
Årets afskrivninger......

Afskrivninger ultimo

Nedskrevet værdi stikledninger -.-........

2077

1_6.000

828.500
202.799
L97.900

2076

15.000
828.500
202.799
1_97.900

Budget
2078

16.000
828.500
202.799
197.900

r.24s.I99 1.24s.t99 1.24s.t99

895.957
34.479

86L.478
34.479

930.436
34.479

930.436 895.957 964.915

314.763 349.242 280.284

7.605.2M 7.605.244 7.605.244

4.867.357
1_52.105

4.7L5.252
152.105

s.4r9.462
152.105

5.01_9.462 4.867.357 5.r71.567

2.585.782 2.737,887 2.433.677

L.714.354
4.O44

L.654.6L3
82.385

1.90s.999
0

t_718.398 1.714.354 1.905.999

91s.8s1
38.305

91s_8s1

34.287
954.156

38.305

954.156 950.138 992.461

754.242 764.275 913.538
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