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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet 2017 for Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende
billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 2. marts 2018
Bestyrelsen:

Leif Hansen (formand)

Kaj Nielsen

Carl Erik Mikkelsen

Christian Scherrebeck

Jes Ole Jørgensen

INTERNE REVISORERS PÅTEGNING
Vi har gennemgået årets bilag i det omfang vi har anset for værende nødvendigt, ligesom vi har
afstemt andelsselskabets likvide beholdinger.

Gunnar Asmussen

Rita Hansen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING
Til andelshaverne i Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 01-01-2017 - 3112-2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31-12-2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2017 31-12-2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder og 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 selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer 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.
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 selskabets evne til at fortsætte
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 har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for 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 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 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 professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
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* 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 besvigelser 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
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af vandværkets interne kontrol.
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen 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, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
* 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 tvivl om selskabets evne til at
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 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 vandværket 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 begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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.
Haderslev, den 2. marts 2018
RND PARTNER
REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Finn Diederichsen
Registreret revisor
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse Avirksomheder og efter samme principper som sidste år.
Årsrapporten er aflagt efter følgende regnskabspraksis.
Resultatopgørelsen
Nettoindtægter
Nettoindtægter indregnes i resultatopgørelsen, når der er opnået ret til dem, og de vedrører
regnskabsåret.
Driftsomkostninger
Omfatter hovedsagelig udgifter til bestyrelse, drift af vandværk og administration m.m.
Finansielle poster
Finansielle poster omfatter renter og gebyrer, der indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets erhvervsindkomst
Selskabet er skattepligtig af erhvevsindkomst. Der er ikke erhvervsmæssige indkomster i indeværende
regnskabsår.

Balancen
Anlæg er medtaget til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Disse afskrives efter
reduktion af eventuel restværdi og nedskrivninger lineært over aktivernes levetid, der udgør:

Bygninger
Tekniske anlæg

50 år
30 år

restværdi
restværdi

0%
0%

Tilgodehavender er medtaget til en værdi ud fra en vurdering af det enkelte tilgodehavende.
Likvider omfatter bankindestående, der er medtaget til nominel værdi.
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2017
2017
kr.

2016
kr.

353.938

333.711

40.000

40.000

0

1.660

6.014

2.018

16.494

21.243

Godtgørelse boringer

3.717

3.680

Reparationer af anlæg

82.596

191.420

Udgifter generalforsamling og bestyrelsesmøder

10.840

16.928

300

4.980

21.470

25.320

550

1.244

5.166

4.759

20.300

19.800

1.140

3.538

0

402

Kontingenter

8.236

7.964

Forsikringer

4.779

4.672

315

315

Repræsentationsomkostninger
Driftsomkostninger i alt

467
222.384

349
350.292

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER

131.554

-16.581

Afskrivninger anlæg

-50.515

-49.156

RESULTAT FØR RENTER

81.039

-65.737

Renter Kommunekredit

-3.247

-3.641

ÅRETS RESULTAT

77.792

-69.378

Nettoindtægter
1 Vandsalg inkl. fast afgift
Driftsomkostninger
Bestyrelseshonorar
Kørselsgodtgørelse bestyrelsesmedlemmer
Drikkevandsundersøgelse m.m.
El

Kursusudgifter
Administration vandopkrævning
Porto og gebyrer
Telefon og bredbånd
Revision, bogføring, regnskab og budget m.m.
Småanskaffelser
Kontorartikler og faglitteratur

Annoncer
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER
Anlæg
ANLÆGSAKTIVER I ALT
OMSÆTNINGSAKTIVER
Beregnet tilgodehavende vandsalg
Tilgodehavende moms
Sydbank A/S, driftskonto
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT
AKTIVER I ALT

2017
kr.

2016
kr.

1.741.146
1.741.146

1.791.661
1.791.661

87.338
4.377
212.251
303.966

0
15.955
292.168
308.123

2.045.112

2.099.784
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BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017
PASSIVER
2017
kr.

2016
kr.

1.523.034
77.792
1.600.826

1.592.412
-69.378
1.523.034

2 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
Lån Kommunekredit
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

329.563
329.563

378.952
378.952

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
1. års afdrag langfristet gæld
Skyldig vandafgifter
Skyldige omkostninger
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

49.200
31.145
34.378
114.723

48.600
96.596
52.602
197.798

2.045.112

2.099.784

EGENKAPITAL
Saldo primo
Overført af årets resultat
EGENKAPITAL I ALT

PASSIVER I ALT

3 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser
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NOTER
2017
kr.

2016
kr.

1 Vandsalg inkl. fast afgift
Vandsalg inkl. fast afgift
Vandtilslutning m.m.
I alt

332.527
21.411
353.938

333.711
0
333.711

2 Langfristede gældsforpligtelser
Gæld der forfalder 2. - 5. år
Gæld der forfalder efter 5 år
I alt

188.565
140.998
329.563

187.704
191.248
378.952

3 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser
Ingen.

