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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 

 

 



 

Ledelsespåtegning 
 

 
Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2015 for Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a., Kloak og vandforsyning.  
 

• 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 



 

Den uafhængige revisors erklæringer 
 
Til andelshaverne i Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a. 
 
Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a., Kloak og vandforsyning for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn-
skabet 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 
 
 
 

 



 

Revisionspåtegning af interne revisorer: 
 
Årsrapporten er gennemgået og fundet tilfredsstillende. 
 
 
        
Kurt Kjærsgaard   Henrik Rasmussen 

 



 

Ledelsesberetning 
Væsentligste aktiviteter 
Virksomhedens hovedaktivitet er at drive vand- og kloakforsyning herudover er der aktivitet med digelag samt grund-
ejerforening. Digelag og grundejerforening er udarbejdet i selvstændige regnskaber. 
 
Økonomisk udvikling 
Årsrapporten for 2015 udviser et underskud på kr. -109.648 mod et underskud sidste år på kr. -36.547. 
 
De største ændringer i forhold til sidste år skyldes: 
Større indtægter fra: 

� Dækningsbidrag køb/salg vand t. kr. 4 
Mindre indtægter fra: 

� Finansielle indtægter t. kr. 37 
 
Færre udgifter til: 

� Ledningsnet, pumper t. kr. 52 
Flere udgifter til: 

� Møder, bestyrelse m.v. t. kr. 32 
� Administration t. kr. 24 
� Finansielle udgifter t. kr. 36 

 
Resultatet betegnes som mindre tilfredsstillende. 
 
Egenkapitalen for vand og kloak udgør kr. 1.777.661 mod sidste år t. kr. 1.887. 
Af egenkapitalen udgør andelskapitalen kr. 1.670.000 og frie reserver (overførsel af årets samt tidligere års resultater) 
kr. 107.661. Pr. andelshaver udgør andelskapitalen kr. 10.000 og frie reserver kr. 645. 
 
Egenkapitalen modsvares af nettoaktiver placeret hovedsagelig i vand- og kloakanlæg kr. 49.919 samt værdipapirer kr. 
1.117.520. 
 
Ved andelsselskabets etablering af vand- og kloakforsyning blev der af SKAT accepteret momsfritagelse af indskud 
ved udstedelse af andelsbevis. Det forudsattes af Skat, at der skete et tilbagebetalingsforløb inden for anlæggets leve-
tid, dette sker ved at de årlige afskrivninger principielt skal dækkes af indbetalinger. 
 
Derfor er der ikke mulighed for at nedsætte de årlige indbetalinger for vand- og kloakforsyningen til andelsselskabet 
uden at man overtræder den givne momsfritagelse fra SKAT, det samme gælder hvis de opsparede midler i vand- og 
kloakforsyningen anvendes til momsfri grundejerforenings aktiviteter. I så fald skal der betale moms af indskuddene 
ved etableringen af vand- og kloakanlæg, hvilket er årsagen til, at der udarbejdes delregnskaber for henholdsvis vand- 
og kloakforsyningen og grundejerforeningen. 
 
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. 

 



 

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. 
 
Nettoomsætningen  
Forbrug af vand- kloakforsyning indregnes som nettoomsætning efter måleraflæsning. Medregnet i indkomståret er for-
brug for 1. november året før til 31. oktober indeværende år.  
 
Andre eksterne omkostninger 
Forbrug af el samt omkostninger til møder, bestyrelse og administration samt indirekte omkostninger vedrørende vand- 
kloakforsyningen. F.eks. kontorhold, forsikringer og vedligeholdelse. 
 
Finansielle indtægter 
Renteindtægter samt kursgevinster, kursreguleringer på værdipapirer. 
 
Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger pengeinstitut samt kurstab, kursreguleringer på værdipapirer.  
 
Immaterielle og materielle anlægsaktiver 
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskriv-
ninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid 
indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.  
 
 Brugstid Restværdi 

Vand og kloak anlæg  25 år  0 kr. 

 
Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 
 
Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten ”Afskrivninger”.  
 
Aktiver med en kostpris under 12.800 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten ”Andre eksterne omkostnin-
ger”. 
 
Finansielle anlægsaktiver 
Årets beregnede kursgevinst eller kurstab tillægges eller fratrækkes værdipapirernes værdi og indregnes som finansiel 
indtægt eller udgift i resultatopgørelsen. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af for-
ventede tab. 
 
Gældsforpligtelser - generelt 
Gæld måles til nominel restgæld. 
  



 

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2015 

 

Note   2015 2014 
   hele kr. hele kr. 

       

 Nettoomsætning  205.329 200.405 

       

 Indtægter, i alt  205.329 200.405 

       

 Eksterne omkostninger  -82.048 -81.396 

       

 Dækningsbidrag  123.281 119.009 

     

 Andre eksterne udgifter  -138.780 -134.363 

     

 Bruttofortjeneste  -15.499 -15.354 

     

 Afskrivninger  -100.394 -100.394 

       

 Resultat før finansielle poster  -115.893 -115.749 

     

 Andre finansielle indtægter  41.892 79.202 

 Andre finansielle omkostninger  -35.646 0 

       

 Årets resultat                            -109.648 -36.547 

       

 Der foreslås disponeret således:    

 Overførsel til næste år  -109.648 -36.547 

       

 Disponeret i alt  -109.648 -36.547 

       
 
 
  



 

Balance pr. 31. december 2015 
 

 

 AKTIVER    

     

Note   2015 2014 
   hele kr. hele kr. 

       

 ANLÆGSAKTIVER    

     

 Materielle anlægsaktiver    

 Vand og Kloakanlæg  49.919 150.313 

       

   49.919 150.313 

       

 Finansielle anlægsaktiver    

 Andre værdipapirer og kapitalandele  1.117.520 1.153.166 

       

   1.117.520 1.153.166 

       

 Anlægsaktiver, i alt                     1.167.439 1.303.480 

       

     

 OMSÆTNINGSAKTIVER    

     

1 Tilgodehavender                          12.139 54.600 

 Likvide beholdninger                      2.005.938 979.544 

       

 Omsætningsaktiver, i alt                  2.018.078 1.034.144 

       

 AKTIVER, i alt                            3.185.517 2.337.624 

       
 
 
 



 

  
 

Balance pr. 31. december 2015 
 

 

 PASSIVER    

     

Note   2015 2014 
   hele kr. hele kr. 

 EGENKAPITAL      

     

2 Virksomhedskapital  1.670.000 1.670.000 

3 Overført overskud  107.661 217.309 

       

 Egenkapital, i alt  1.777.661 1.887.309 

       

     

 GÆLD (Kort- og langfristet gæld)    

     

 Kortfristet gæld    

 Leverandører af varer- og tjenesteydelser  38.312 32.094 

 Gæld til tilknyttede virksomheder  1.214.265 418.221 

 Anden gæld  155.279 0 

       

 Gæld, i alt                               1.407.855 450.314 

       

 PASSIVER, i alt  3.185.517 2.337.623 

       
 
 
  



 

Noter 

 

   2015 2014 
   hele kr. hele kr. 

       

1 Tilgodehavender    

 Andre tilgodehavender  1.808 51.273 

 Periodeafgrænsningsposter  1.537 2.239 

 Forudbetaling  0 1.088 

       

   12.139 54.600 

       

2 Virksomhedskapital    

 167 medlemsbeviser á kr. 10.000,00  1.670.000 1.670.000 

       

   1.670.000 1.670.000 

       

3 Overført overskud eller tab    

 Overført overskud eller tab  217.309 253.855 

 Årets overførte overskud/tab  -109.648 -36.547 

       

   107.661 217.309 

       
 


