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ll§ LangstrupVandvæ*

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Deter l/S Langsfup Vandværk's formål atforcyne §ne medlemrner med vand lil almindelig anvendelse ihus-
holdning, ved landbrug og anden ikke efiverysmæssig anyendelse.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Oer har i 201§t17 ikke været væsentl§e vedligeholdelsesarbe§er vedrøende værket og grunden, og de af-
holdte udgifter harsvarettil budgetbt De samlede udgiftertilvedligeholdelse mv. harudgjort 113 t.kr. md
budgetbret 123 t.kr., og mod 143 t.kr. i 2015/16. Der er endyidee anvendt 40 tkr. til digitalisering af lednings-
nettet mod budgetteret 1S0 t.kr.

Udvikling i aktivitder og økonomiske forhold

Åreb resultat udgør et overskud på 120 t.kr. ncd budgetteret 2J lkr. og mod et ovemkud på gg tk i
2015/16.

Begivenheder elter regnskabsårets aftlutning

Der er ikke efier regnskabsåæ§ afslutring indtrufi'et Oegirænheder, som har rræsentl§ indffydelse på bedønr
melsen af årsrapporten.



l/§ Langstrup Vandværk

Ledelsespåtegning

Bes§relsen hardags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. april 2016 - 31. marts 2017 for US Langs-
trup Vandværk.

Årsrapporten aflægges i ouerensstemmetse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 3'1. rnarts 2017 samt af resuftatet af interessentskabets akliviteter for regnskabsåret 1.

april2016 - 31, rnarts 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfatelse en retvisende redegørelse for de io&old, berehingen orn-
handler,

År:srapp*en indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredensbory, Aea 1 
2z*tz.

Bes§rclse

&*.1 fu *r.§<rse r
l"lenrik Bo Åndersen

fomand

Wal&er B. Jerser

lq;ul*;," 
gi****

Jesper Pontoppidan



U§ Langstrup Vandværk

Den uafhængige rsvisonr revisionspåtegning

Til interessenteme i U§ Langstrup Vandværk:

Korklusion
Vi har revideret årsregnskabet for ll§ Langstrup Vandværk for regnskabsåret 1 . april 201§ - 31 . marts ZAfi , der
omhtter resultabpgørelse, balance og notel herunder anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarteldes
efbr årsregnskakloven.

Det er vores apfatielse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessenEkabets aktivel passiver og
*nansielle stilling pr. 31. marts 2017 samt af resulhtet af interessentskabets aktivibter for regnskabsåret 1.
april 2016 - 31. marts 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udfø* vores rcvision iorrerensstemmelse med intemationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beikrewt i reuisi-
onspåtegningens afsnit 'Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabef . Vi er uafhængige af selskabet i over-
ensstemmelse med internationale etiske egler for revisorer {lE§BAs Etiske regle{ og de yderlsere krav, der
ergældende iDanmark, ligesom vi haropffldtvores øvrige etiskeforpligtelser ihenhold tildisse rirylerog krav.
Dei er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkel§t og egnet som grundlag for våres konklu-
§on.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbe§elsen af et årsregnskab, der giver et refuisende biltede i oveænsstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret fur den iateme kontrol, som ledelsen anser for nød-
vendig for at udarkjde et årsregnskab uden væsentl§ fejlinforma{ion, uanset om denne skyldes besvigelser
ellerfejl.

Ved udarbejde§en af ånregnskabet er ledelsen ansvarl§ for at vurdere interessentskahts evne til at fortsætte
driften; at oplyse om {orhold vedrøende fortsat dft, hvor dette er relevans samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om for§at drifr, medmindre ledetsen enten har til hens§t at likvidere sel-
skabet, indstille drifun eller ikke har andet rcalistisk altemativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er al opnå høj gmd af sikkerhed for, om ånregnskabet som helhed er udan væsentl§ &jlinformation,
uansetom denne skyldes besvigelserellerfejl, og at afgive en revisionspålegning md en konklusion .t1øigrad
af sikke*ed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en gannti for, at en revision, der udføres i overensstem-
melse med intemationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 0anma*, allid vil
afdække væsen{ig feilinformatlon, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som fø§e af besvigelser eller
fejl og kan §etragtes som væsentlige, hvis del med rirnelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har
indffydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugeme fæffer på grundtag af årsregnskabet.

§om bd i en revision, der udføres ioverensstemmelse med intematbnale standarder om reviston og de ydø-
l§ere krav, der er gældende i Danmark, {oretager vi fagtlge vuderinger og opætroHer professionel skepsis
under revisionen. Herudover:

. ldent'ficerer og vuderer vi risikoen for væsentl§ fejlinfonnalion i årsregnskabet, uanset cm denne
s§{des hsvigelser ellerfejl, udfomer og udfører revistonshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevls, der er tistrækkeligt og egnet til at danne grundlag lar vores kcnklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forånaget af besv§eher er hø.iere end ved væsentt§ fejl-
inbnaation forårsaget af fejl, idet besv§elser kan ornfatte sammensværgelser, dokumsnffalsk, bevid-
ste udelådelser, vildledniag eller tilsidesættelse af inten: kontrol.



I/S Langstrup Vandværk

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

. Opnår vi forståelse af den intenre kontrol rned relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efier omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af interesse ntskabets i nterne ko ntrol.

. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede opåysninger, 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 usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhofd, der kan skabe betydelig tvivl om interessentskabets
evne til at fo(sætte driften. llvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skai vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksonr på oplysninger hero*r iårsregnskabel eller, hvis sådanne oplys-
ninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisi-
onsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegaing. Fremtidige begivenheder eller
forhold kan dog mediøre, at selskabet ikke iængere kan fortsætie driften.

r lager vi stilfing til den samlede præsenlation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteop-
lysning*me. samt om årsregnskabet afupejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retuisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse orn blandt andet det plar:lagte ornfang og den tidsmæssige placenng
af revisionen sarnt belydelige revisionsmæssige observationer, heru*der eventuelle be§delige mangler i intern
kontral, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse sm ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarl§ for fedelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, cg vi ud§kker ingen fornr ior konklu-
sion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I titknytning til vores revisicn af årsregnskabet er det vorcs ansvar at bse tedelsesberet*inge* og i den forbin-
delse cverueje, om ledelsesberetningen er væsentligl inkonsistent med åisrcgnskabet eller vores viden opnået
ved revisionen etler på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlin{ormation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplys*inger i henhold tii
årsregnskabsloven.

Baseret på det udførie arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsr*gnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsreg*skabsfovens krav Vi har ikke fundet væsentiig
fejlinformation i ledelsesberetningen,

Helsingør, 2017

Aaen & revisorer pls
ør - CVR nummer 33 U 17 63

hians Jørge
S



l/S Langstrup Vandværk

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Arsrapporten for llS Langstrup Vandværk tar 2A16i17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
beslemmelser for klasse A-virksomheder.

Den anvendte rcgnskabspraksis er uændret iforiold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I rcsulåtopgørelsen indregnes indtægter i hkt rned, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkoitninger, heruider afskriv-
ninger og nedskrivninger"

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

Forpligtelser indregnes i bafancen, når det er sandsyniigt, al iremtriC§e økonomiske fordele vil fragå selskabet,
og lorpllgtetsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiverog foryl§telsertil kostpris. Efterfølgende måles aktiverog forplstelsersom
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpl§telser måles til amo*iseret kostpris, hvorved der indregnes en koilstant effektiv
rente over løbeti,Cen. Amortiseret kostpris opgørss som opindel§ kostpris med fradrag af eventuelle afdrag
samttillæg/fradng af den akkurnulerede amortisering af fomkelten mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn tilforudsigelige tab cg risici, der fremkommer inden årsrapporten af-
lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

I'lettoomsætning

Nettoomsætning omfatter årets iakturerede satg. Nettoomsætningen indregnes ekski. moms og afgifter.

Omkostninger

Omkostninger omfatter vedligehsldelse og drift af værkets anlæg samt omkostninger til administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og amkostninger indregnes i resultatopgørelsen rned de beløb, der yedrører regnskabs-
året. Finansielle poster omfatter renteindtaegter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og
tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaKioner ifremmed valuta.



ll§ Langstrup Vandværk

Regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samttekniske anlæg måles til kosgris med fradrag af akkumulerede afskrivninger

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forvenEt restværdi efur a&luttet brug§id,

Der foretages lineære afskrivainger baseret på en vurdering af akivernes forventede brugs&er efier følgende
rctninglinjer

Ledlingsnet, Udbygning 1 og 2 5§ år
Ledningsnet iøwigt 25 år
Vandværksbygning, om- og tilbygriag 25 år
Anlæg til autsmatiseret s§lning af filtre 25 år
§lambassin 25 år
Overlordisk råvandsstation 25 år
Anboringer ved Kongeve.i 23 år
§ektioneringsbrønd 25 år

Udskifuing af ledningsnet til en kostpris under 50.000 kr. udgihføres fuld ud i udskiå*ingsåret.

Tilgodehavender

Ti§odehavender måes til amortiseret kosbris, der sædvanligv's svarer til nominel værdi. Værdien reduceres
med aedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsnin gsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aKiver omfatter aflroldte omkostninger vedrørende efbrføsende
regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet underomsælningsaktiver måles tit dagsværdi {børskuls} på balancedagen.

Gæld

Gæld i øvrigt er målttiianortiserel kostpris syarende til nominel værdi.



l/S LangstrupVandvæ*

Note 2416t17 20't§116

Xe*toomsætning

Or*ostninger
Vedligeholdelsesudgifier

ønige drifisudgifter

Administratio nsomkos&inger

Driftsræultat før atskrivning

A§krivninger på anlægsaktirar

Ddfrsresultat

Finansielle indtægter

Ards ræuttat

il2.447 182.231

2
a

4

116.452

96.038

1U.A72

143.307

33.s06

122.215

165.485

79.826 75.71§

tø7.c87

34.271 -7.§41

119.930



llS Langstrup Vandvæ*

Balaace 31. marts

Aktiver

Note 2417 2016

Tekniske anlæg

Grunde og bygninger

Anlæg §l automatiseret skylning af filhe

Slambassin (renoveilng)

Overjordisk dvandssklion

Ånboringer Kongevej

§eKioneringsbrønd

Materielle anlægsaKiver

Aktier i Danske Bank

Finansielle anlægsaktiver

Anlægsaldiver

Tilgodehavender fra salg

Pe*odeafgrænsningsposter

Tilgdehavender

19 Værdipapirer

1, Ukvide beholdninger

Omsætningsaktiver

309.813

,77.969

357.947

|X.427
136.867

99.387

u.§a7

333.039
'189.057

376.787

127.A78

143.384

144.12§

126.288

t324.4§ 1.399.733

95.000 74.000

95.000

L419.A17 1.473.7?3

28.400

4.259

9.965

10.083

32.659

137.867 {46.037

1.334.695 1.073.038

1.5§5.221 1.279.123

Aldiver i alt 2.924.238 2.7§2.8§§



llS Langstrup Vandværk

Balance 31. marts

Passiver

Note

Overføifa &ligere år

lndskr.d

Årets nsultat

Egenkapital

12 Anden gæld

Kor&istetgæld

§æld

Passiver i alt

20162017

2.672.768

0

119.s30

2.573.342

0

99.420

t3'1.540 80.088

13't.540

131.§48 80.088

L§21.238 2.752.8fi

'10



l§ LangstrupVandvæ*

Noter til årsrapporten

I flettoomsætning

Opkrævede afgifter og målerlele

§alg iøwig
Gebyrer mv"

z}$t§ 2A15t18

5A2.628 4æ.268

1.919 7.363

7.500 §.§00

x2.447 482231

70.815 102.135

23.214 25.716

3.786 3,600

12.637 11.856

,16.452 1#i.307

t ægnskabsåret er udfaktuæret 46.234 m3 vand nod 41 §96 mr i 2015116.

Opkævede miljøafgifier foregnskabsåæt har udgjort 288.9S3 kr

2 Vedligeholdels*udglfter

Reparationer af forsyningsnet mv.

Vedl§eholdelse af værk

Løn mv. - aflæsning og udskiflning rnålere

Vandprøver

3 Øvrige drtftsudgifrer

Elfa6ug, nefio

Digihlisering af ledningsnet

Miljøafgifi, tab pa ledningsneftei

Termografedng

Forsikringer

u_982

40.000

13.350

2.''00

5.606

28.2W

0

0

0

5.612

95.038 33.906

11



llS Langstrup Vandværk

Noter til årsrapporten

4 Administrationsomkostninger

Honorar bestyrelse

Honcrar regnskabsassistance

Honorar revision

Porto og bankgebyrer mv.

Kontorhold

Telefon, fax

Kcntingenter

Møder og generallorsamling

Kursusudgift

Hjemmeside, annoncer o. lign.

Divese

5 Afskrivninger

Småinvertar

Aut, skylningsanlæg

Om- og tilbygning, værk

Ledningsnet, Søholm renovering

Ledningsnet Langstrup Øst renovering

Ledningsnet, Olden udskiftning

Lednin gsnet, Rolandsvej omlægning

Slambassin

Anboringel Kcngevej

Overiordisk råvands§ation

§ektionedngsbrønd

6 FinanriElleindtægter

Renter af bankkonti

Recler af obligationer

Re*ter af debitorer

Kurcregtlering af aktier, inkl. udbytte

Kursregulering af obligationer

2416117 201st16

15.000 't2.000

60.750 59.567

14.000 13.750

4.283 4.52A

2.454 4.9§6

2.327 2.362

4.515 3.889

24.662 12.220

00
4.274 1_528

1.811 7.421

1y_072 1?2.215

431Q 0

18.840 18.840

11.088 11.088

3.732 3.732

§.245 8.245

7.74§ 7348

5.509 5.509

6.05't 6.051

4_733 4.733

8.517 §.517

5.261 5.261

79.gag 75.716

3.727 5.897

5.17B 15.834

492 228

9.397 21.959

ts.azt z.bbb

1.247 -32.27§

34.271 -7.661

12



I/S Langstrup Vandværk

Noter til årsrapporten

7 Tekniske anlæg

Kostpris *.A4.2A16

Tilgang

Kostpris 31.03.2CI17

Afskrivn inger 0 1 .A4.2A§

Årets afskrivninger

Afskrivninger 31.$3.2017

Bogfø* værdi 31,03.201 7

Kostpris 0't.04.2016

Tilgang

Kostpris 3r.03.2017

Åfskrivninger 0 1 .A4.201 6

Årets afukrivninger

Åfskrivn i n ge r 31,§3.2017

Bogført værdi 31.03.201 7

193.500 1.029"209

00

Olden Udbygning Rolandsvej §øholm Langsfup t alt

137.7U
n

93.293

0

156.129 1.609.865

00
i93§00 1.029.209 137.7U 93.293 15§.129 1.609.865

77.440 1.A29.289

7.744 0

33.054
E §NO

55.978

3.732

81.185 1.?76.826

6.245 23.226

85.140 L[z§.als 59.710 87.{30 1.300.052

108"360 99.171 33.583 §8.§99 309.813

8 Grundeog bygninger

Grund

Orn- og

titbygning lalt

44.912

0

2n.2U 3?2113

00
44.s12 277.281 ?22.113

0

U

133.056 133.056

11.088 1 1.088

14*.',t44 144.1A

133.057 177.§89u.912

13



ll§ Langstrup Vandværk

I Øvdge anlæg

Kostpris 41.44.241§

Tilgang

Kostpris 31.æ.20fi

Afskrivninger 0 1 .04.N16

Årets afskrivninger

Afskrivninger 3'1.03.201 7

Bogført værdi 31.03.201 7

Noter til årsrapporten

§ektiong. Anboringer Ove{ord.

brø*d Kongevej råvandsst.

Autom. §lam-

skylning bassin lalt

131.529

0

118.319

0

1§2.S35

0

470.98§

0

1§1.2&2 1.035.0§1

00
131.5æ ,'t8.319 1§2.935 151.282 't.035.05r

5.261

5.2$1

14.199

4.733

19.551

6.517

94"199

18.840

24.2U 157.414

§.051 4.4A2

10 Værdipapirer

3Yo Realkredit Danmark 23 S.SÅ 2044

1t Utvide beholdninger

Danske Bank, kontonr. 3544 003356

Oanske Bank, kontonr . 3æ4 A5279§

vestjyskBank, kontonr. 760&1 6971 87

Danske Bank, kontonr. Giro

$.5n 18.932 26.088 113.039 30.255 1S.816

1.,1"A07 99.387 136.8§7 39t.947 1?1.027 83§.23§

zUA§ 2015/16

nom. kr. 132.140 137.867 186.037

137.887 186.037

23.409

§47.66§

757.532

§.089

52.930

252.251

7§§.000

17.857

1.334.695 1.073.038

14



ll§ LangstrupVandværk

Noter til årsrapporten

N16fl7 281§tr§

12 Anden gæld

Heasatrevision

[troms og andre a§ifter

Andre krcditorer

14.000

1Q7,576

9.964

13.750

66.338

0

131.540

15


