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Bestyrelsespategning

Bestyrelsen har aflagt arsrapport for Karrebcek Vanvcerk.

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven samt vandvcerkets vedtcegter.

Det er vores opfattelse, at arsreqnskabet giver et retvisende billede af vandvcerkets aktiver, passiver
og finansielle stilling pro31. december 2017 samt af resultatet for reqnskabsaret 1. januar-
31. december 2017.

Der er efter reqnskabsarets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der vcesentligt vii kunne pavirke
vurderingen af vandvcerkets finansielle stilling.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karrebceksminde, den / 2018.
Bestyrelsen:

Peder Lcentver Stig Elholm
Kasserer Formand

Flemming Enggaard Jannik Ditlevsen
Driftsleder

Carsten Halling Henrik Pind Hansen

S0ren Klausen

3



Den uafhcengige revisors revlsronspateqnlnq

Til bestyrelsen i KarrebeekVandforsyning Am.b.a.

Konklusion
Vi har revideret arsreqnskabet for KarrebeekVandforsyning Am.b.a. for reqnskabsaret 1. januar-
31. december 2017, der omfatter resultatopqerelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven.

~et er voresopfattelse, at arsreqnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
flnansieile stilling pro31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for reqnskabsaret
1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med arsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udfert vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gceldendei Danmark. Vores ansvar if01gedisse standarder og krav er neerrnerebeskrevet i
revlstonspateqntnqens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af arsreqnskabet". Vi er uafhcengigeaf
selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gceldendei Danmark, ligesom vi har opfyldt vores evriqe etiske forpligtelser i henhold
til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrcekkeligtog egnet som
grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for arsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsreqnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for necvendiq for at udarbejde et arsreqnskab uden vcesentligfejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af arsreqnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortseette
driften; at oplyse om forhold vedrerende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde arsreqnskabet
pa grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere
selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at g0re dette.

Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet
Vores mal er at opna he] grad af sikkerhed for, om arsreqnskabet som helhed er uden vcesentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspategning med en
konklusion. H0j grad af sikkerhed er et hejt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udteres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gceldendei Danmark, altid vii afdeekkevcesentligfejlinformation, nar sadan findes. Fejlinformationer kan
opsta som f01geaf besvigelser eller fejl og kan betragtes som vcesentlige,hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pa de ekonorniske beslutninger, som
regnskabsbrugerne treefferpa grundlag af arsregnskabet.

Som led i en revision, der udferes i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gceldendei Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for vcesentligfejlinformation i arsreqnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udferer revisionshandlinger som reaktion pa disse risici samt
opnar revisionsbevis, der er tilstrcekkeligtog egnet til at danne grundlag for vores konklusion Risikoen
for ikke at opdage vcesentligfejlinformation torarsaqet af besvigelser er hejere end ved vcesentlig
fejlinformation torarsaqet af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvcergelser,dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning elier tilsidescettelseaf intern kontrol.
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Den uafhcengige revisors revisionspategning

• Opnar vi forstaelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstaandighederne,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
regnskabsmaassigesken og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af arsreqnskabet pa grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der pa grundlag af det opnaede revisionsbevis er vaasentligusikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at
fortsaattedriften. Hvis vi konkluderer, at der er en vaasentligusikkerhed, skal vi i vores revisionspateqninq
gl2lreopmaarksompa oplysninger herom i arsreqnskabet eller, hvis sadanne oplysninger ikke er
tilstraakkelige,modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret pa det revisionsbevis, der er
opnaet frem til datoen for vores revisionspateqninq. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog
rnedtere, at selskabet ikke laangerekan fortsaattedriften.

• Tager vi stilling til den samlede praasentation,struktur og indhold af arsreqnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om arsreqnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder pa
en sadan made, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den everste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmaassige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmaassigeobservationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for Karrebcek Vandvcerk er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser
for regnskabsklasse A samt vandvcerkets vedtcegter.

Formalet med arsrapporten er at give et retvisende billede af vandvcerkets aktiviteter for regnskabsperioden,
og vise, om de budgetterede og de hos medlemmerne opkrcevede beleb er tilstrcekkelige.

Anvendt regnskabspraksis f01ger tilncermelsesvis de bestemmelser, der findes i arsregnskabsloven. Praksis
uddybes nedenfor. Sidste ars tal er tilrettet med hensyn til indregningsmetoder og maleqrundlaq (grundlag for
veerdianseettelse) for at skabe reel kontinuitet, og give et mere retvisende billede af regnskabet.

Resultatopqerelsen

Opstillingsform
Resultatopg0relsen er opstillet, sa denne bedst viser vandvcerkets aktiviteter i det torlebne reqnskabsar.

Nettoomscetning
Nettoomscetning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopqerelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet
sted i lebet af reqnskabsaret. Nettoomscetningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandvcerket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der arligt opqeres en over- eller
underdcekning. Denne beregnes som arets indtcegter fratrukket arets omkostninger. En eventuel
overdcekning antares som en negativ indtcegt ("der er opkrcevet for meget"), mens en eventuel
underdcekning antares som et tillceg til indtcegterne ("der er opkreevet for lidt").

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter aile reqnskabsarets omkostninger, der kan henteres til vandvcerkets
indvinding af vand, herunder oqsa personaleomkostninger, keretejer og maskinpark, samt vedligeholdelse af
og afskrivning pa anlceg.

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter aile regnskabsarets omkostninger, der kan henferes til vandvcerkets
distribution af vand, herunder oqsa personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning pa anlceg.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter aile reqnskabsarets omkostninger til administration og ledelse.

Andre driftsindtcegter og omkostninger
Andre driftsindtcegter og -omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundeer karakter i forhold til
vandvcerkets primeere aktivitet, herunder eksempelvis udleje af jord eller antenneplads.

Finansielle poster
Finansielle indtcegter og omkostninger indregnes i resultatopqerelsen med de beleb. der vedrerer
regnskabsperioden.

Finansielle indtcegter bestar bl.a. af renter af bankindestaender samt renteindtcegter og kursgevinster pa
obligationer.

Finansielle omkostninger bestar af regnskabsperiodens renteomkostninger og bid rag vedrerende
prioritetsgceld, amortiserede kurstab og laneomkostninger fra optagelse af Ian.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlmgsaktiver.
Vandveerkets materielle anleeqsaktiver veerdiansesttes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Der afskrives ikke pa grunde

Der foretages lineeere afskrivninger baseret pa aktivernes forventede brugstid efter f01gende principper:

Bygninger
Behandtinqsanlesq
Inventar
Ledningsnet

75 ar
50 ar
4 ar
40 ar

Tilgodehavender
Tilgodehavender veercianseettes til nominel veerdi. Veerdien reduceres med nedskrivning til irnedeqaelse af
tab.

Underdmkning
UnderdCEkning er et udtryk for. at vandveerket har haft mindre indtseqter end kreevet i forhold til hvile i sig
selv"-princippet. Posten reguleres hvert ar med arets over- eller underdeekninq (se oqsa afsnittet
"nettoornseetnmq").

Periodeafgrmnsningsposter
PeriodeafgrCEnsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter. der vedrerer efterfelqende reqnskabsar,
samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne.

Vmrdipapirer
Veerdipapirer omfatter bersnoterede obligationer. optaget til statusdagens kursveerdi.

Egenkapital
Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital - ellers bruger vandveerket kun
begrebet over-/underdCEkning.

Overdmkning
Overdeekninq er et udtryk for. at vandveerket har haft sterre indteeqter end kreevet i forhold til hvile i sig selv"-
princippet. Posten reguleres hvert ar med arets over- eller underdeekninq (se ogsa afsnittet
"nettoornseetninq").

f'2Jvrigegmldsforpligtelser
0vrige gCEldsforpligtelser veerdianseettes amortiseret kostpris hvilket normalt svarer til nominel veerdi.
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Note

1 Nettoomscetning
2 Prouktionsomkostninger

Bruttoresultat

3 Distributionsomkostninger
4 Administrationsudgifter

Driftsresultat

5 Andre finansielle indtcegter
6 Andre finansielle udgifter

Arets resultat

~

2017 2016
DKK DKK

1.777.170 1.630.572
1.071.457 886.240

705.713 744.332

432.064 436.994
540,168 547.935

-266.520 -240.597

318.346 240.597
51.827 0

0 0

Driftsregnskab 1. januar 2017 - 31. december 2017
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Balance pro 31. december 2017
Note 2017 2016

Aktiver DKK DKK

Grunde og bygninger 1.029.941 57.740

Inventar og instaliationer 2.446.958 2.621.450

Legningsnet 4.286.417 3.837.998

7 Anlcegsaktiver 7.763.315 6.517.188

Debitorer -13.104 -56.576

Tilgodehavende vedr. fusion Enl2lStrand Vandvaark 412.703 548.262

8 Periodeafgraansningsposter 0 58.389

Tilgodehavender 399.599 550.075

9 Vaardipapirer 8.305.880 7.667.598

Vcerdipapirer 8.305.880 7.667.598

10 Likvide beholdninger 1.035.953 1.821.583

Omscetningsaktiver 9.741.432 10.039.256

Aktiver 17.504.747 16.556.444
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Balance pro 31. december 2017

Note
Passiver

Andelskapital
Overfert resultat

11 Egenkapital i alt

12 Kapital konto

13 Overdeekninq

Kreditorer
Skyldig A-skat & AM
Skyldig moms
Skyldig qren afgift
GCBldsforpligtelser

Passiver

2017
DKK

2016
DKK

0 0
0 0
0 0

0 0

16.906.141 15.885.883

46.643 15.000
28.597 23.148
34.155 183.882

489.210 448.531
598.606 670.561

17.504.747 16.556.444
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Specifikationer

2017 2016
DKK DKK

1 Netto omscetning
Vandafgifter 684.053 594.105

Driftsbidrag 903.273 869.191

Gebyrer og Standerafgift 15.050 17.300

Andre indtregter, evt. viderefaktureret 38.721 37.854

Tilslutningsbidrag 88.000 682.793

Tilslutningsbidrag, fusion Karrebeektorp Vandveerk 1.068.331 0

Overdrekning / underdrekning -1.020.258 -570.671

Nettoomscetning i alt 1.777.170 1.630.572

2 Produktionsomkostninger

Teknisk bistand 64.655 52.632

K0b af vand 37.260 0

Reparation, vedligeholdelse m.v. 160.988 103.825

strem 85.411 114.856

L0n 384.433 297.684

Pension, ATP m.v. 42.246 35.312

Afgifter 6.976 6.968

Analyser 42.261 62.950

Afskrivninger 247.227 212.013

Produktionsomkostninger i alt 1.071.457 886.240

3 Distributionsomkostninger

Reparation, vedligeholdelse m.v.
Afskrivninger
Distributionsomkostninger i alt

134.157
297.908

156.000
280.994

432.064 436.994
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Specifikationer

2017 2016
DKK DKK

4 Administrationsomkostninger
Lembehandling 1.554 1.797
Kerselsqodtqerelse 21.011 15.657
L0n 281.586 270.600
Kontorartikler 70.828 63.272
Porto & gebyrer 2.757 6.128
Telefon 34.232 39.673
Forsikringer 7.911 7.769
Annoncer m.v. 2.011 1.513
Generalforsamling, meder og kursusaktiviteter 15.268 16.140
Gaver & blomster 4.840 5.177
FVD-vandvcerksforeningen 10.310 18.959
PBS 55.833 54.846
Juridisk bistand og revision 32.320 36.174
Tab pa debitorer -291 10.230
Administrationsomkostninger i alt 540.168 547.935

5 Andre finansielle indtaegter

Renteindtcegter,pengeinstitutter 0 4.524

Aktieudbytte 43.292 113.600
Kursregulering vcerdipapirer 215.341 30.933
Rente obligationer 59.714 91.540
Andre finansielle indtaegter i alt 318.346 240.597

6 Andre finansielle udgifter

Renterudgifter, pengeinstitutter 6.496 0
Formueplejegebyr 45.330 0
Andre finansielle udgifter i alt 51.827 0
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Specifikationer

2017 2017
DKK DKK

7 Materielle anlcegsaktiver Grunde & Inventar & Ledningsnet
bygninger Installationer

Andre anlceg, driftsmateriel og inventar
Anskaffelsessum primo 466.467 4.825.939 6.530.682
Tilgang 986.119 46.902 758.242
Afgang 0 0 0
Anskaffelsessum ultimo 1.452.586 4.872.841 7.288.924

Afskrivninger primo 422.645 2.178.656 2.704.600
Afskrivninger pa afheendedeaktiver 0 0 0
Arets afskrivninger 0 247.227 297.908
Afskrivninger ultimo 422.645 2.425.883 3.002.508

Bogf0rt vcerdi ultimo 1.029.941 2.446.958 4.286.417

2017 2016
DKK DKK

8 Periodeafgrcensningsposter
Beregnede renter 0 41.277
Forudbetalte omkostninger 0 17.112
Periodeafgrcensningsposter i alt 0 58.389

9 Vcerdipapirer
Aktier Jyske Bank
Vrerdipapirer, Jyske investeringsaftale
Vcerdipapirer i alt

3.532
8.302.348
8.305.880

3.367
7.664.231
7.667.598
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Specifikationer

2017 2016
DKK DKK

10 Likvide beholdninger
Jyske Bank 131497-2 4.494 28.851
Jyske Bank 341601-5 1.031.458 1.792.732
Likvide beholdninger i alt 1.035.953 1.821.583

11 Egenkapital
Overfert resultat pro 1. januar 0 0
Indskud i aret 0 0
Egenkapital pro31. december 0 0

12 Kapitalkonto
Opskrivning primo 0 0
Op / nedskrivning i aret 0 0
Kapitalkonto ultimo 0 0

13 Overdcekning
Overdcekning pro 1 januar 15.885.883 15.315.212
Arets overdcekning jf. note 1 1.020.258 570.671
Overdcekning pro31. december 16.906.141 15.885.883
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