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Introduktion 

 
 

Andelsselskabet Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a. 
V/Kasserer Agnes Barslund 
Rasmus Nielsens Vej 7, 5000 Odense C 
 
CVR-nr: 1449 3085 
Telf nr:   2732 3356 
 
 

Bestyrelse Jørgen Vejsholt, formand 
Agnes Barslund, kasserer 
Henrik Nielsen 
Villy Lund 
Hans T. Nielsen 
Wandy Dalskov 
Poul Friis Topholm 
 
 

Revision MS-Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, 
medlem af FSR - Danske Revisorer 
Thygesensvej 2, 5450  Otterup 
 
Tlf.: 6487 1489 
E-mail: info@ms-revision.dk 
CVR-nr.: 5804 7414 
www.ms-revision.dk 
Kunde nr. 296 
 
 

Pengeinstitut Danske Bank A/S 
Flakhaven 1, 5000  Odense C 
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Ledelsespåtegning 
 

 
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2015 for Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a., Digelag. 
 

• Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 

• Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resul-
tatet. 

 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
Odense, den 17. februar 2016 
 
Bestyrelsen: 
 
 
__________________________  __________________________ 
Jørgen Vejsholt    Agnes Barslund 
Formand     Kasserer 
 
 
__________________________  __________________________ 
Wandy Dalskov    Villy Lund 
 
 
__________________________  __________________________ 
Henrik Nielsen    Hans T. Nielsen 
 
 
__________________________   
Poul Friis Topholm
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Den uafhængige revisors erklæringer 
 
Til andelshaverne i Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a. 
 
Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a., Digelag for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med års-
regnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udar-
bejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelse eller fejl.  
 
Revisors ansvar 
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, om 
årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnska-
bet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinfor-
mation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern 
kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet her-
med er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af virksomhedens 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 års-
regnskabet.  
 
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 opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 
i 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 ledelses-
beretningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.  
 
 
Otterup, den 29. februar 2016. 
MS-Revision, Registreret Revisionsvirksomhed,  
medlem af FSR - Danske Revisorer 
CVR-nummer: 5804 7414 
 
Mogens Stougaard 
Registreret revisor,  
medlem af FSR - Danske Revisorer 
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Revisionspåtegning af interne revisorer: 
 
Årsrapporten er gennemgået og fundet tilfredsstillende. 
 
 
        
Kurt Kjærsgaard   Henrik Rasmussen 
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Ledelsesberetning 
Væsentligste aktiviteter 
Virksomhedens hovedaktivitet er at drive vand- og kloakforsyning herudover er der aktivitet med digelag samt grund-
ejerforening. Vand- og kloakforsyning og grundejerforeningen er udarbejdet i selvstændige regnskaber. 
 
Økonomisk udvikling 
Årsrapporten for 2015 udviser et overskud på kr. 9.992 mod underskud sidste år på t. kr. 36. 
 
De største ændringer i forhold til sidste år skyldes: 
Færre indtægter fra: 

� Dige bidrag t. kr. 17 
� Renovering af diger t. kr. 334 

Færre udgifter til: 
� Omkostninger vedr. diger t. kr. 421 

Flere udgifter til: 
� Græsslåning diger t. kr. 2 
� Administration t. kr. 22 
 

Resultatet betegnes som tilfredsstillende.  
 
Egenkapitalen for digelaget udgør kr. 289.817 mod sidste år t. kr. 280. 
 
Dige projekt 
Vedtaget dige projekt er igangsat. 
 
På grund af indsigelse imod dige projektet, afventer vi for tiden endelig godkendelse fra Kystdirektoratet, inden pro-
jektet fortsætter.  
 
Rate 1 er opkrævet og medtaget i årsregnskabet som forudbetaling fra kunder under passiver. 
 
Udgifter til projektering af dige projekt er i årsregnskabet periodiseret som en forudbetaling under aktiver. 
 
Den finansielle situation 
Vi forventer, at engagementet i banken fortsætter på uændrede vilkår.  
 
Vi har ingen umiddelbare intentioner om, at investerer i yderligere projekter, uden at dette vil være fuldt finansieret før 
investering foretages. 
 
Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning 
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil forrykke vurderingen af årsrapporten væ-
sentligt. 
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Regnskabspraksis 
 
 
Anvendt regnskabspraksis  
Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis er valgt under hen-
syntagen til virksomhedens art og omfang. 
 
Ændret regnskabspraksis 
Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Nettoomsætning  
Kontingent medregnes i indkomståret uanset forfaldstidspunkt. 
 
Andre eksterne omkostninger  
Omkostning til diger er udgiftsført i forhold til faktureret ydelse. 
 
Tilgodehavender 
Dige projekt måles til de foreløbige udgifter til projektering.  
 
Gældsforpligtelser - generelt 
Gæld måles til nominel restgæld. 
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2015 
 

Note   2015 2014 
   hele kr. hele kr. 

       

 Nettoomsætning  66.800 417.500 

       

 Indtægter, i alt  66.800 417.500 

       

 Andre eksterne udgifter   -56.808 -453.441 

       

 Årets resultat                            9.992 -35.941 

       

 Der foreslås disponeret således:    

 Overførsel til egenkapital  9.992 -35.941 

       

 Disponeret i alt  9.992 -35.941 
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Balance pr. 31. december 2015 
  

 AKTIVER    

     

Note   2015 2014 
   hele kr. hele kr. 

       

 OMSÆTNINGSAKTIVER    

     

  Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder                        1.064.517 279.825 

 Dige projekt  93.700 0 

     

 Omsætningsaktiver, i alt                  1.158.217 279.825 

       

 AKTIVER, i alt                            1.158.217 279.825 

       

     

     

     

Note   2015 2014 
   hele kr. hele kr. 

 PASSIVER      

     

 Egenkapital     

1 Overført overskud eller tab  289.817 279.825 

       

 Egenkapital, i alt  289.817 279.825 

       

 GÆLD (Kort- og langfristet gæld)    

     

 Kortfristet gæld    

 Modtagne forudbetalinger fra kunder  868.400 0 

       

   868.400 0 

       

 Gæld, i alt                               868.400 0 

       

 PASSIVER, i alt  1.158.217 279.825 
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Noter 
 

   2015 2014 
   hele kr. hele kr. 

       

1 Egenkapital     

 Overført overskud eller tab primo  279.825 315.766 

 Årets overførte overskud/tab  9.992 -35.941 

       

   289.817 279.825 

       
 
 
 
 
 


