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Ledelsespåtegning

Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Oversø Vandværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende
billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vor
opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen
omhandler.

Arsrapporten indstil les til generalforsa ml i ngens godkendelse.
q

Knebel, den ' ,? 2016

Coqb /'1/4
Claus Dam Elsemarie Kraul

i'\l

__*_)) Lf1_s=.3_
Dorthe Klinge
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne af Oversø Vandværk A.m.b.a.
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Oversø Vandværk A.m.b.a. for perioden 1. april 2015 - 31. marts
2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og
noter. Årsreg nska bet uda rbejdes efter å rsregnska bsloven.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse 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 selskabets
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfatlelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31 . marts 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april
2015 - 31. marts 2016i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

a
Rønde,den /t7 2016

Kovsted & Skovgård

aStsffiorise ret revisionsa ktieselska b

Qm[*#d#-
statsautoriseret revisor
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Den medlemsvalgte revisors erklæringer
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Selskabsoplysninger

Selskabet Oversø Vandværk A.m.b.a.
Vistoft
8420 Knebel

CVR-nr: 34 7816 03
Hjemsted: Syddjurs Kommune
Regnskabsår: 1. april - 31. marts

Bestyrelse Lars Peter Larsen, formand
Claus Dam

Elsemarie Kraul

Mette Østergaard
Dorthe Klinge

Revisor Kovsted & Skovgård
Statsa utoriseret revisionsaktieselskab

Hovedgaden 34,'l
8410 Rønde

t)
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets aktivitet er salg af vand til husstande i forsyningsområdet.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets drift har udviklet sig som forventet, og årets resultat betragtes som værende tilfredstillende.

Betyd nin gsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.

7



Anvendt reg nska bspra ksis

GENERELT

Årsregnskabet for Oversø Vandværk A.m.b.a. for 2015t16 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

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

Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

lndtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.
Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets ind$ening,
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af
aendrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

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

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGøRELSEN

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af vand indregnes i resultatopgørelsen. Nettoomsætningen indregnes ekskl.
moms og afgifter.

Andre eksterne omkostninger
Administrationsomkostninger omfatter årets omkostninger til kontingenter, annoncering, regnskab,
møder, porto, gebyr m.v.

Driftsomkostninger
Driftsomkostninger omfatter årets afholdte omkostninger til vedligeholdelse af vandværkets bygninger,
ledningsnet samt pumpeudstyr, målere og andet teknisk udstyr.

Driftsomkostninger omfatter ligeledes årets afholdte omkostninger til el, analyser og afgifter forbundet
med va ndforsyn in gsvi rksomhed.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

BALANCEN

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

8
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Anvendt reg nska bspra ksis

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

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

Tilgang til ledningsnettet måles til anskaffelsessum fratrukket tilslutningsbidrag. Hvis
anskaffelsessummen er negativ, flyttes saldoen til egenkapitalen.

Grunde og bygninger måles og indregnes til kr. 0. Der afskrives ikke herpå.

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

Brugstid

Tekniske anlæg og maskiner 6 år

Ledningsnet 25 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger iresultatopgørelsen
i anskaffelsesåret.

Materielle anlaegsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den
reg nskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket 5a(v6nligyis sva!-er ti! nominel værdi. Værdlen
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser
Andre gaeldsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket saedvanligvis svarer til nominel vaerdi.

I
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Resultatopgørelse
1. april - 31. marts

Note

1 Nettoomsætning

2 Driftsomkostninger

3 Andre eksterne omkostninger

BRUTTORESULTAT

At og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver

DRIFTSRESULTAT

Andre finansielle indtægter

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT

Ånrrs RESULTAT

FORSLAG TIL RESU LTATDISPONERING

Overført resultat

DISPONERET IALT

2015t16

149.029

-76.121

-62.168

2014t15

144.989

-64.09s

-59.360

10.740

-903

21.534

0

9.837

12.406

21.534

1 0.1 30

22.243 31.664

22.243 31.664

22.243 31.664

22.243 31.664
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Balance 31. marts
AKTIVER

Note

5 Produktionsanlæg og maskiner

Materielle anlægsaktiver

ANLÆGSAKTIVER

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender

6 Likvide beholdninger

OMSÆTNINGSAKTIVER

AKTlVER

201 5

0

64.094

64.094

23.656 18.970

23.656 18.970

1.021.787 981.375

1.045.443 1.000.345

1.109.537 1.000.345

201 6

64.094

11
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Balance 31. marts
PASSIVER

Note

Virksomhedskapital
Tilslutningsbidrag

Overført resultat

7 EGENKAPITAL

Kreditinstitutter

B Langfristede gældsforpligtelser

I Leverandører af varer og tjenesteydelser
10 Anden gæld

Kortf ri sted e gældsforpli gtelser

GÆLDSFORPLIGTELSER

PASSIVER

201 6 201 5

1.042.423 1.042.423
26.861 10.861

-152.940 -175.1 83

916.344 878.101

232

101.697

91.264

18.955

103.289

192.961 122.244

1 93.1 93 122.244

1 .109.537 1.000.345

12
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Noter

Nettoomsætning

Faste afgifter

Vandforbrug

Gebyrer m.v.

Driftsomkostninger

Køb af vand Skellerup Enge

Faste afgifter Skellerup Enge

Vedligeholdelse ledni ngsnet

Vedligeholdelse va ndmålere

Tilsyn med vandværk
Forsikring vandværk

Vandanalyse

Vandafgift yderligere 1 0%-regel

Andre eksterne omkostninger
Ad min istrationsomkostninger

Kontorarti kler/tryksager

PBS-udgifter

Telefon/kontorgodtg ørel se

Porto

Bankgebyrer m.v.

Revisorhonorar

Administration Microwa

Bestyrelsesmøder

Befordringsgodtgørelse bestyrelsen

Repræsentation

Generalforsamling

Forsikringer

Faglitteratur

Kontingenter

Kurser

2015t16

95.556

47.773

5.700

2014t15

86.644

50.845

7.500

149.029 144.989

15.791

30.080

13.527

650

7.000

3.554

726

4.793

18.563

28.050

5.323

1.155

7.000

4.004

0

0

76.121 64.095

0

1 .104

200

2.991

1.741

14.000

21.437

3.882

3.548

1.757

4.842

1.289

1.000

3.417

960

1.357

1.137

200

3.000

615

13.700

20.625

2.950

3.264

2.659

4.799

839

980

3.235
0

62.168 59.360

62.168 59.360
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Noter

Andre finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter

Renter, øvrige

Materielte anlægsaktiver

Kostpris 1. april2015
Årets tilgang

Afgang

Kostpris 31. marts 2016

Af-/nedskrivninger 1. aPril 2015

AfJnedskrivninger på afhændede aktiver

AfJnedskrivninger

Af-/nedskrivninger 31. marts 2016

Regnskabsmaessig værdi 31. marts 2016

Likvide beholdninger

Nordea Konto 0743 979 524

Nordea Konto 0743 980 700

Sparekassen Kronjylland

Sparekassen KronjYlland

Sparekassen Kronjylland

Sparekassen KronjYlland

Sparekassen Djursland 1 093657

Sparekassen Djursland 1 093665

Sparekassen Djursland Garantbeviser

2015/16 2014115

12.405 10.127

13

12.406 10.130

Produk-
tionsanlæg

og
maskiner

0

64.997

0

64.997

0

0

-903

64.094

-903

201 6

340.095

39.929

0

0

0

0

5'15.332

101 .431

25.000

2015

303.287

47.962

20.000

100.994

509.1 23

9

0

0

0

1.021.787 981.375

14
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Noter

7 Egenkapital

VirksomhedskaPital

Tilslutningsbidrag

Overført resultat

Lan gfristede gældsforpli gtelser

Sparekassen Djursland 1 093630

Leverandører af varer og tienesteydelser

Leverandører af varer

Revisorhonorar

10 Anden gæld

Moms oE afgifter

Andre skyldi ge omkostni nger (vandafled n. afgift)

16.000 22.243

Forslag til
resultatdis-

Overførsel ponering 31/3 20161t4 2015

1.042.423 0

10.861 16.000

-175.183 0

0

0

22.243

1.042.423

26.861

-152.940

878.1 01 916.344

31/3 2016 Restgæld
Gæld i alt efter 5 år

232

232

201 6

92.697

9.000

2015

9.955

9.000

_l"Y __11'"

30.272

60.992

46.561

56.728

91.264 103.289
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