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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 for Gadbjerg Vandværk A.m.b.a ..
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelse:

Jens Ole Madsen
Formand

Jens Karl Jensen
Næstformand

Hans Thomsen

Christen Christensen

Peter Tang

Erik Tang

Benny Stephansen
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Gadbjerg, den 25. marts 2020

5 zyxwvutsrq

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TU kapitalejerne; Gadbjerg Vandvæ rk A.m .b.a.

Konklusion zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vi har revideret årsregnskabet for Gadbjerg Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efterårsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 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 revisionen af 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:
• 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 selskabets interne kontrol.
• 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.

Penneo dokumentnøgle: KVYDU-JP5SB-YXNC1-T1KYV-PVMBK-OPE11

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder 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 (IESBA's
Etiske regler) 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

•

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 selskabet 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ejstrupholm, den 25. marts 2020
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Bent Jensen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne23368
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Vi kommunikerer med ledelsen 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.
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Selskabets væsentligste aktiviteter er som tidligere år levering af vand til værkets brugere.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Regnskabsåret har ikke været påvirket af væsentlige ændringer i aktiviteter eller af specielle økonomiske forhold.
Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
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Vandværket har en formue til brug for fremtidige renoveringer og investering. Formuen er anbragt i
dels likvide midler og dels i udlån til Gadbjerg Sogns Gensidige Hjælpeforening. Udlånet til Gadbjerg
Sogns Gensidige Hjælpforning er foretaget med henblik på at opnå et positivt renteafkast af udlånet.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

NETTOOMSÆTNING

. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
514.946

Produktionsom kostninger................................................
Eksterne om kostninger...................................................
BRUTTORESULTAT

2
3

.

Af- og nedskrivninger.....................................................
DRIFTSRESULTAT

2019
kr.

5

.

Andre finansielle indtæ gter.............................................

6

2018
kr.
547.702

-26.031
-212 .078

-165.4 04
-187.4 41

276.837

194.857

-295.661

-226.255

-18.824

-31.398

18 .824

31.398

RESULTAT FØR SKAT

.

o

o

Skat af årets resultat

.

o

o

ÅRETS RESULTAT

.

o

o
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BALANCE 31. DECEMBER

Note zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
2018
2019
kr.
kr.

AKTIVER

Grunde og bygninger
.
Boringer, målere og EDB
.
Ledninger og installationer
.
Materielle anlægsaktiver...............................................

ANLÆGSAKTIVER

7

.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
.
Andre tilgodehavender...................................................
Tilgodehavender..........................................................

8
9

1.075.431
1.274.147
692.321
3.041.899

1.181.937
936.923
696.405
2.815.265

3.041.899

2.815.265

12.749
1.146.730
1.159.479

32.495
1.102.196
1.134.691

OMSÆTNINGSAKTIVER.

.

1.731.965

1.649.048

AKTIVER

.

4.773.864

4.464.313

4.529.536
4.529.536

4.261.545
4.261.545

72.157
172.171
244.328

34.755
168.013
202.768

PASSIVER
Overdækning pr. 31. december.
Langfristede gældsforpligtelser

.
.

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

.
.
.

GÆLDSFORPLIGTELSER

.

4.773.864

4.464.313

PASSIVER

.

4.773.864

4.464.313

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11

12

13
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Likvide beholdninger.................................................... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
1O
572.486
514.357

10 zyxwvu

NOTER

2 0 1 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ
2018
Note

kr.

kr.

532 .6 85
3.517
10 .6 50
3.6 00
232 .4 85
-267 .9 91

527.19 0
5.003
10 .4 75
3.600
13 6. 995
-13 5.561

5 1 4 .9 4 6

5 4 7 .7 0 2

Nettoomsætning

1

=

overdækning)

.
.
.
.
.
.

2

Produktionsomkostninger

Reparation og vedligeholdelse af ledningsnet
Reparation og vedligeholdelse af værket
Erstatning
Vandprøver og vandindvinding
Landinspektørudgifter
Køb og kontrol af målere

.
8.760
42.665
.
64 .7 30
51.378
.
-84 .96 6
o
.
23.335
18 .18 2
.
o
6.686
. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2.547
1.18 3

El.

.

24 .9 77

31.9 58

2 6 .0 3 1

16 5 .4 0 4

36.0 00
5.19 9

36.000
4.4 71
360
7.2 93
49.110
17 .8 50
11.4 36
1.4 85
1.581
33.77 9
7.15 9
90 1
7.4 29
536
339
7.7 12

Administrationsomkostninger

Bestyrelseshonorar.
Omkostningsgodtgørelse bestyrelse.
Kursusudgifter
Telefon og internet
Regnskabsmæssig assistance
Revision
Forsikringer og kontingenter
Annoncer
Blade og tidsskrifter
Edb-omkostninger
Nets og gebyrer
Kontorhold.
Generalforsamling og møder
Gaver og blomster
Rengøring og diverse
Kortlægning og optegnelser.
Tab på debitorer

3

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

o

11. 57 1
49.890
17 .4 00
11. 932
1.925
4.2 20
44 .350
8.2 10
1.0 00
6.509
422
15 0
10 .862
2.4 38
2 1 2 .0 7 8

Personaleomkostninger

Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
1 (2018: 1)

o
18 7 .4 4 1

4
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Vandafgift
Gebyrer mv
Salg måleroplysninger
Lejeindtægt
Tilslutningsafgifter
Overdækning/underdækning (-
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NOTER

2019 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
2018
Note

kr.

Af- og nedskrivninger
Bygninger
Ledninger og installationer
Boringer og målere
Edb

kr. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
5

.
.
.
.

Andre finansielle indtægter
Rente Gadbjerg Sogns Gensidige Hjælpeforening

106.505
54.884
104.882
29.390

106.505
52.344
53.874
13.532

295.661

226.255

18.824

31.398

18.824

31.398

Boringer, målere

Ledninger og

Materielle anlægsaktiver

7
Grunde og
bygninger

Kostpris 1 . januar 2019 ...............................
Tilgang ..................................................
Kostpris 31. december 2019 .......................

2.248.679

og EDB
installationer
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT

2.248.679

1.295.427
471.495
1.766.922

4.019.047
50.800
4.069.847

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019 ..............
Årets afskrivninger ...................................
Af- og nedskrivninger 31. december 2019 .....

1.066.743
106.505
1.173.248

358.503
134.272
492.775

3.322.642
54.884
3.377.526

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 ..

1.075.431

1.274.147

692.321

1.097.136
49.594

1.074.712
27.484

1.146.730

1.102.196

Andre tilgodehavender
Gadbjerg Sogns Gensidige Hjælpeforening
Moms

o

.
.

Tilgodehavender med forfald senere end et år
Tilgodehavende hos Gadbjerg Sogns Gensidige Hjælpeforening,
kan opsiges med et års varsel.
.

Likvide beholdninger
Indestående i pengeinstitutter

8

9
1.097.136

1.097.136

o

572.486

514.357

572.486

514.357

10
.
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NOTER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Note

Langfristede gældsforpligtelser zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
11

Overdækning pr. 31. december.

31/12 20 19
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

31/12 2018
gæld i alt

Kortfristet
del primo

4.529.536

o

4.529.536

4.261.545

o

4 .5 2 9 .5 3 6

o

4 .5 2 9 .5 3 6

4 .2 6 1 .5 4 5

o

Vandværket er underlagt "hvile i sig selv princippet" Overdækningen forventes således på sigt
afviklet idet overdækningen er udtryk for gæld til forbrugerne. Det er usikkert hvor meget der
er afviklet indenfor 1 år og efter 5 år.
Anden gæld

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er tinglyst et ejerpantebrev på 800 tkr. i ejendommen.

12

.
.

21.779
150.392

2.692
165.321

17 2 .1 7 1

16 8 .0 1 3

13
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Forbrugsafregninger
Vandskat
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Årsrapporten for Gadbjerg Vandværk A.m.b.a. for 2019 er aflagt i overensstemmelse med den danske
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter ..
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning

Forbrugsafgifter indtægtsføres efter den enkelte kundes forbrug opgjort på grundlag af måleraflæsning.

Produktionsomkostninger

Produiktionsomkostninger omfatter omkostninger til vandværkets indvinding af vand, herunder også
vedligeholdelse af anlæg.
Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration og ledelse
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv'vprtncip, hvorfor der årligt opgøres en
over- eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger.
En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens
en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN
Materielle an lægsaktiver zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grunde og bygninger, boringer, ledningsnettet samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bygninger
Filteranlæg
Boringer
Ledningsnettet
EDB og målere

.
.
.
.
.

10-40 år
20 år

30 år
20 år
4-16 år

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender.
Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til
"hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se
også afsnittet "nettoomsætning").
Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Brugstid
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Hans Thomsen

Jens Karl Jensen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-127830728243
IP: 212.112.xxx.xxx
2020-03-25 08:13:43Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-612742870843
IP: 109.56.xxx.xxx
2020-03-25 09:37:25Z

Christen Christensen

Peter Tang-Jensen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-739138363474
IP: 80.62.xxx.xxx
2020-03-25 10:07:23Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-550045592277
IP: 2.104.xxx.xxx
2020-03-25 11:40:21Z

Erik Schjødt Tang

Benny Stephansen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-305364755772
IP: 2.104.xxx.xxx
2020-03-26 09:31:13Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-137717857556
IP: 2.104.xxx.xxx
2020-03-26 19:21:30Z

Jens Ole Madsen

Bent Jensen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-857808555822
IP: 212.112.xxx.xxx
2020-03-29 17:37:49Z

Statsautoriseret revisor
Serienummer: CVR:20222670-RID:1074515965943
IP: 77.243.xxx.xxx
2020-03-30 06:57:15Z
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