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Martinsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåteqninq

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2077 for Rødding Vandværk A.m.b.A.

Ârsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven,

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnska-

bet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017

samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2017.

Ârsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Rødding, den 13. marts 2018

Direktion

n
Driftsleder
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Næstformand
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Den uafhæn iqe revisors revisionspåte

Martinsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

qnrnq

Til andelshaverne i Rødding Vandværk A.m.b.A

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Rødding Vandværk A.m.b.A for regnskabsåret 1' januar - 31.

december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsop-

gørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven'

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2OL7 samt af resultatet af selskabets aktiviteter

og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2OL7 i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvarifølge disse standarder og krav er 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 Etis-

ke regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etis-

ke forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-

vis 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 le-

delsen anser 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 fortsæt-

te driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års-

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-

sigt 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 fejl-

information, 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 re-

vision, 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. Fejlin-

formationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentl¡ge, hvis det

med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut-

ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet'
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Martinsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 profes-

sionel skepsis under revisionen. Herudover:

a 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 besvigel-

ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af

intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

visionshandlinger, 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 ri-
melige.

a

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincip-

pet om foftsat 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 usikker-

hed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet

eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores kon-

klusioner er baseret på Oet revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-

tegning. 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.
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Martinsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisi ning

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

Vejen, den 13. marts 2018

Martinsen
Revisionspartnerselskab

32 2a 52 0t

statsautoriseret revisor
MNE-nr. 27728
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Martinsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Selskabsoplysninger

Selskabet

Bestyrelse

Direktion

Revision

Rødding Vandværk A. m. b.A

Vestermarksvej 28

6630 Rødding

Telefon 7484L670

CVR-nr.:

Hjemsted:

Regnskabsår:

32 73 38 9L

Vejen

1. januar - 31. december

Iver Staal, Bestyrelsesformand

Ove Stendal, Næstformand

Jens Vest Warming

Kjesten Hostrup

Morten Gejl Petersen

Eskild Wind

Karsten Markussen

Aksel Jensen, Driftsleder

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspaft nerselskab

Torvegade 16

6600 Vejen
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Martinsen . Statsautor¡seret Revisionspartnerselskab

Anvendt reg nskabspra ksis

Årsrapporten for Rødding Vandværk A.m.b.A er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for en klasse A-virksomhed.

Ârsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til forbrugeren har

fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres påtiOetigt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger,

der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til
råvarer og hjælpematerialer, løn og gager samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af vand solgt i året.

Herunder indregnes omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnet, lønninger til personale samt

afskrivninger på ledningsnettet.

Admi nistrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administra

tion, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkost

ninger samt afskrivninger.

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens

hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og gebyrindtægter fra rykkere, lukninger og

o.genãbninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der

ved rører reg nskabsåret.

Skat af årets resultat

Ârets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatop-

gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der

kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
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Martinsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspra ks¡s

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivnin-

ger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Over-

stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremad-

rettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det

tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugsti-

den på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugsti

der:

Vandværker og ledningsnet

Andre anlæ9, driftsmateriel og inventar

Brugstid

8-25år
^ -oJ-5 ar

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i re-

sultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. For-

tjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkost-

ninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Peri odeafgrænsn i ngsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø

rende efterfølgende regnskabsår.
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Martinsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt reg nskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes

på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligti-
ge indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi

af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis af-

vikling af forpligtelsen.

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.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af af-

holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til

amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, såle-

des at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låne-

perioden.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

PengestrømsopgØrelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investerings-

aktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndel-

se og afslutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investe-

ringsaktivitet. I pengesttømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra

anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgs-

tidspunktet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,

ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betal¡ng i forbindelse med køb og salg af virksomhe-

der og aktiviteter samt køb og salg af materielle anlægsaktiver.
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Martinsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt reqnskabspraks¡s

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af sel-

skabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af

lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
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Martinsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

2 Nettoomsætning

Produ ktionsom kostn inger

Bruttoresultat

Distributionsom kostni nger

Ad mi nistrationsom kostninger

Andre driftsindtægter

And re d riftsom kostni nger

Driftsresultat

Andre finansielle indtægter

3 Øvrige finansielle omkostninger

Finansiering netto

Ârets resultat

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat

Disponeret fra overført resultat

Disponeret i alt

2OI7 Budget 2017 20t6

2.L80.347

-66r.494

(ej revideret)

2.039.000

-700.500

1.753.300

-850.655

l.s18.853 1.338.500

-549.506

-604.913

3.015

0

-600.500

-584.000

34.000

0

9lJ2.645

-569.7L7

-591.932

9.230
-172.24L

367.449

38.751

-19.984
36.000

-18.000

35.233

-L5.432

188.OOO -422.OLs

L8.767 18.000 19.801

386.216 206.OOO -402.2t4

386.216

0

206.000

0

0

-402.2L4

386.216 206.OOO -4l)2.2L4
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Martinsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 31. december

Aktiver

Note

Anlægsaktiver

4 Vandværkerne

5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

6 Anlæg under opførsel

Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Andre tilgodehavender

7 Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

2017 20L6

4.806.653

0

0

2.935.813

11.834

1.837.190

4.806.653 4.784.837

4.806.653 4.784.837

267.240

2L.250

23.105

193.690

4L.744

19.239

3 1 1.595 254.677

1.134.895 435.74t

L.446.490 1.090.418

6.253.143 5.875.255
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Martinsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 31. december

Passiver

Note

Egenkapital

Virksomhedskapital

8 Overført resultat

Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser

Kreditinstitutter i øvr¡gt

Langfristede gældsforpligtelser i alt

Koftfristet del af langfristet gæld

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

1 Virksomhedens væsentligste aktiviteter

2017 20t6

2.938.381

267.086

2.938.381

-1 19.130

3.2lJ5.467 2.819.251

r.467.993 t.660.224

r.467.993 r.660.224

195.000

278.582

1.106.101

196.000

329.725

870.055

1.579.683 1.395.780

3.047.676 3.056.004

6.253.L43 5.875.255
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Martinsen . Statsautorlseret Revis¡onspartnerselskab

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

Note

Årets resultat

9 Reguleringer

10 Ændring i driftskapital

Pengestrømme fra driftfør finansielle poster

Renteindbetalinger og lignende

Renteudbetalinger og lignende

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Køb af materielle anlægsaktiver

Salg af materielle anlægsaktiver

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Optagelse af langfristet gæld

Afdrag på langfristet gæld

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Ændring i likvider

Likvider primo

Likvider ultimo

Likvider

Likvide beholdninger

Likvider ultimo

20t7 20L6

386.216

23L.364

L27.986

-402.2r4

L57.270

-289.332

745.566

38.751

-19.984

-534.276

35.233

-L5.432

764.333 -sr4.475

-274.Lt3
2.L65

-L.464.736

L29.203

-27r.944 -1.335.533

0

-193.231

2.000.000

-r43.776

-193.231 1.856.224

299.L54 6.216

835.74L 829.525

1.134.895 8,35.741

1.134.895 835.74L

1.134.895 835.74L
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Mart¡nsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

2OL7 Budget 2017
(ej revideret)

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Rødding Vandværk A.m.b.A leverer vand til kunder i Rødding by og nærmeste omegn

2016

1

2.

3.

4.

Nettoomsætning

Abonnement

Tilslutningsbidrag

Salg af vand

Aflæsningshonorar

Øvrige fi nansielle omkostni nger

Andre finansielle omkostninger

Vandværkerne

Kostpris primo

Tilgang i årets løb

Afgang i årets løb

Kostpris ultimo

Af- og nedskrivninger primo

Ârets af-lnedskrivninger

Af-lnedskrivn inger, afhændede aktiver

Af- og nedskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

2.180.347 2.O39.OOO 1.7s3.300

19.984 18.000 15.432

19.984 18.OOO
'.5.432

910.015

141.000

L.047.452

81.880

912.000

12.000

1.033.000

82.000

878.3L4

0

793.538

8L.448

3.682.057

2.Ltt.302
0

3.746.78t
83.896

-L48.620

5.793.359 3.682.057

-746.244

-240.462

0

-606.340
-167.151

27.247

-986.706 -746.244

4.806.6s3 2.93s.813

Rødding Vandværk A.m.b.A . Årsrapport for 2Ol7 L4



Martinsen . Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

5 Andre anlæ9, driftsmateriel og inventar

Kostpris primo

Kostpris ultimo

Af- og nedskrivninger primo

Ârets af-lnedskrivni nger

Af- og nedskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

Anlæg under opførsel

Kostpris primo

Tilgang i årets løb

Kostpris ultimo

Regnskabsmæssig værdi ultimo

Periodeafg rænsn i ngsposter

Forudbetalt forsikringer og abonnementer

Overført resultat

Ovedørt resultat primo

Ârets overførte overskud eller underskud

3L/L22OL7 3r/L22016

tgr.742 tgL.742

LgL.742 t9L.742

-179.908

-11.834

-162.158
-r7.750

6.

7

8.

-agL,742 -179.908

o 11.834

456.350

1.380.840

o 1.837.190

o 1.837.190

23.105 19.239

23.105 19.239

0

0

-1 19.130

386.216

283.084

-402.2L4

267.046 -119.130
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9 Reguleringer

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver

Avance ved afhændelse af anlægsaktiver

Andre finansielle indtægter

Øv rige fi nansielle om kostn inger

(ej revideret)

252.296
-2.L65

-38.751

19.984

184.901

-7,830

-35.233

15.432

23L.364 L57.270,

10. Ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender

Ændring i leverandørgæld og anden gæld

-56.9L7

184.903

-31.149

-258.183

L27.986 -289.332

:'
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