
FORRETNING FRYDER

Jegindø Vandværk A.m.b.a.
Kongevejen 48, Jegindø

7790 Thyholm

CVR-nr. 33 45 38 41

Årsrapport for 2019/20
(10. regnskabsår)



Jegindø Vandværk A.m.b.a.

-2-

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger
Ledelsespåtegning 3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning 4

Selskabsoplysninger
Selskabsoplysninger 6

Årsregnskabet
Anvendt regnskabspraksis 7
Resultatopgørelse 10
Balance 11
Noter 13



Jegindø Vandværk A.m.b.a.

-3-

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2019 - 30. september 2020 
for Jegindø Vandværk A.m.b.a..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt selskabets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at det årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 30. september 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
oktober 2019 - 30. september 2020.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke 
vurdering af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jegindø, den 6. maj 2021

Direktion

Bestyrelse

Bent Arne Boddum
formand

Erik Falsig Laurberg
næstformand

Lars Vad Jensen

Calle Andresen Schmidt
sekretær 

Sonni Angelo Haase
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til den daglige ledelse i Jegindø Vandværk A.m.b.a.

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Jegindø Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. 
september 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter års-
regnskabsloven og selskabets vedtægter. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
oktober 2019 - 30. september 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets 
vedtægter. 

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere be-
skrevet i revisionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“. Vi er uafhæng-
ige 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse 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 hen-
sigt 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 årsrapporten som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en kon-
klusion. 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 regnskabs-
brugerne 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. Ri-
sikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-
falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

· Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, 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.
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· 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 usikker-
hed 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 revisionspå-
tegning 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.

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.

Struer, den 6. maj 2021

REVISION LIMFJORD
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 41 45 45 55

Klaus Viborg Pedersen
registreret revisor
MNE-nr. mne34271
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Selskabsoplysninger

Selskabet Jegindø Vandværk A.m.b.a.
Kongevejen 48, Jegindø
7790 Thyholm

CVR-nr.: 33 45 38 41

Regnskabsperiode: 1. oktober 2019 - 30. september 2020
Stiftet: 1. oktober 2010

Hjemsted: Struer

Bestyrelse Bent Arne Boddum, formand
Erik Falsig Laurberg, næstformand
Lars Vad Jensen
Calle Andresen Schmidt
Sonni Angelo Haase

Revision REVISION LIMFJORD
Godkendt Revisionspartnerselskab
Ved Fjorden 25
7600 Struer
CVR-nr.: 41 45 45 55

Årsrapporten er fremlagt og 
godkendt på selskabets ordinære 
generalforsamling den

Dirigent
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Årsrapporten for Jegindø Vandværk A.m.b.a. for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt selskabets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for 
regnskabsperioden, og vise, om de hos medlemmerne opkrævet beløb er tilstrækkelige. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger og nedskrivninger. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sel-
skabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-
telser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en kon-
stant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af 
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris 
og nominelt beløb. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrap-
porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har 
fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter. 

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller 
underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger.

En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt, mens en eventuel underdækning anføres som 
et tillæg til indtægterne. 

Direkte omkostninger
Omkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til vandværkets indvinding
af vand, herunder omkostninger til maskinpark og vedligeholdelse af anlæg. 

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt til distribution af vand i året, herunder 
omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnet mv. 

Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, 
herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontoromkostninger og lignende 
omkostninger. 

Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i 
forhold til selskabets hovedaktivitet. 
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Ejendommens drift
Ejendommens drift omfatter omkostninger til ejendommens drift.

Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes 
brugstid i selskabet.

Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af opskrevet værdi samt tilgang til kostpris, baseret på 
følgende vurdering af brugstider og restværdier:

Brugstid Restværdi
Bygninger 50 år 0 %
Ledningsnet 15-50 år 0 %
Boringer og anlæg 15-50 år 0 %

Der afskrives ikke på grunde. 

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i 
anskaffelsesåret. 

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kurs-
gevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver anskaffet før 01.10.2015 måles til den opskrevne værdi iht. vejledning om 
årsregnskaber for mindre vandværker hvorefter kostprisen er beregnet ud fra brancheforeningens 
beregningsmodel. Ved nyanskaffelser herefter omfatter kostprisen anskaffelsesprisen og 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i 
brug. Der foretages fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforring-
else, ud over det som udtrykkes ved afskrivninger.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv eller 
gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi.

Underdækning 
Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft færre indtægter end krævet i forhold til ”hvile i sig 
selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning. 

Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede aktier, optaget til statusdagens kursværdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 
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Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Egenkapitalen er opgjort som overført resultat samt regulering af materielle anlægsaktiver indtil overgang 
til over- og underdækningsprincippet som følge af reglen om ”hvile i sig selv”-princip. 
Egenkapitalen betragtes efterfølgende som indskudskapital. 

Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

Note 2019/20
kr.

2018/19
kr.

Nettoomsætning 1 476.789 488.035

Direkte omkostninger 2 -101.387 -87.783
Dækningsbidrag 375.402 400.252

Distributionsomkostninger 3 -127.279 -166.871
Administrationsomkostninger 4 -89.874 -93.665
Ejendommens drift 5 -3.073 -2.658
Andre driftsindtægter 8.390 8.178
Resultat før afskrivninger (EBITDA) 163.566 145.236

Afskrivninger 6 -167.984 -145.089
Resultat før finansielle poster (EBIT) -4.418 147

Finansielle indtægter 7 5.850 0
Finansielle omkostninger 8 -1.432 -147

Årets resultat 0 0
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Balance 30. september 2020

Note 2020
kr.

2019
kr.

AKTIVER

Grunde og bygninger 231.864 241.005
Ledningsnet 1.338.318 1.421.206
Boringer og anlæg 560.894 616.406
Materielle anlægsaktiver 9 2.131.076 2.278.617

Anlægsaktiver 2.131.076 2.278.617

Tilgodehavende fra forbrugere 10 45.669 83.709
Underdækning 11 402.251 211.985
Tilgodehavender 447.920 295.694

Værdipapirer 31.500 25.650
Værdipapirer 31.500 25.650

Likvide beholdninger 271.326 345.421

Omsætningsaktiver 750.746 666.765

Aktiver 2.881.822 2.945.382
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Balance 30. september 2020

Note 2020
kr.

2019
kr.

PASSIVER

Egenkapital 2.648.228 2.648.228
Egenkapital 12 2.648.228 2.648.228

Tilbagebetaling til forbrugere 55.635 111.966
Anden gæld 13 177.959 185.188
Kortfristede gældsforpligtelser 233.594 297.154

Gældsforpligtelser 233.594 297.154

Passiver 2.881.822 2.945.382

Eventualforpligtelser 14
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 15
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2019/20
kr.

2018/19
kr.

1 Nettoomsætning
Kubikmeterafgift 36.356 38.412
Regulering tidligere år -4.581 0
Fast afgift 244.798 243.597
Gebyrer fra forbrugere 3.050 4.400
Tilslutninger 6.900 0
Underdækning 190.266 201.626

476.789 488.035

2 Direkte omkostninger
Løn til pasning af vandværk 30.000 30.000
Kørselsgodtgørelse 14.618 14.992
Vedligeholdelse udstyr vandværk 8.217 4.585
Elektricitet 14.418 21.835
El tilskud vedr. sendemaster 2.499 2.500
Vandanalyser 31.635 13.871

101.387 87.783

3 Distributionsomkostninger

Andre distributionsomkostninger
Vedligeholdelse ledningsnet mv. 98.098 104.362

98.098 104.362

Statsafgift af vandspild
Afregnet statsafgift 231.690 307.251
Modtaget statsafgift fra forbrugere -202.509 -244.742

29.181 62.509

127.279 166.871



Jegindø Vandværk A.m.b.a.

Noter

-14-

2019/20
kr.

2018/19
kr.

4 Administrationsomkostninger

Diverse administrationsomkostninger
Kontorartikler 0 239
Telefon 5.530 5.530
PBS opkrævningsomkostninger 11.690 11.890
Porto og gebyrer 1.173 1.017
Forsikringer 3.949 3.722
Kontingenter 12.205 15.434
Abonnement og omkostninger afregningssystem 3.590 3.600
Revision og regnskabshonorar 14.303 15.137
Bogføringshonorar og kontorhold 23.623 23.361
Møder/generalforsamling 6.148 4.607
Annoncer 1.163 1.109
Kursus 0 6.440
Tab debitorer 0 1.579
Hensat til tab på debitorer ultimo 6.500 0

89.874 93.665

5 Ejendommens drift
Ejendomsskat mv. 582 579
Forsikringer 2.491 2.079

3.073 2.658

6 Afskrivninger
Vandværk 9.141 9.141
Boring og anlæg 55.512 55.512
Ledningsnet 82.888 76.709
Småanskaffelser 20.443 3.727

167.984 145.089
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2019/20
kr.

2018/19
kr.

7 Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter
Kursregulering værdipapirer 5.850 0

5.850 0

8 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger
Renteudgifter bank 1.368 0
Skattekonto 64 147

1.432 147

9 Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygningerLedningsnet Boringer og anlæg

kr. kr. kr.

Kostpris 1. oktober 2019 469.530 2.356.415 865.816

Kostpris 30. september 2020 469.530 2.356.415 865.816

Opskrivninger 1. oktober 2019 0 0 0

Opskrivninger 30. september 2020 0 0 0

Af- og nedskrivninger 1. oktober 2019 228.525 935.209 249.410
Årets afskrivninger 9.141 82.888 55.512

Af- og nedskrivninger 30. september 2020 237.666 1.018.097 304.922

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2020 231.864 1.338.318 560.894

Værdien af grunde og bygninger ifølge offentlig vurdering pr. 1. oktober 2020 udgør kr. 37.000.
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2020
kr.

2019
kr.

10 Tilgodehavende fra forbrugere
Tilgodehavende fra forbrugere 52.169 83.709
Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer -6.500 0

45.669 83.709

11 Underdækning
Saldo primo 211.985 10.359
Årets underdækning 190.266 201.626

Saldo ultimo 402.251 211.985

12 Egenkapital
Egenkapital I alt

kr. kr.

Egenkapital 1. oktober 2019 2.648.228 2.648.228
Årets resultat 0 0
Egenkapital 30. september 2020 2.648.228 2.648.228

13 Anden gæld
Merværdiafgift mv. 58.362 43.158
A-skat 4.388 1.084
Vandskat 82.481 65.587
Andre skyldige omkostninger 32.728 75.359

177.959 185.188

14 Eventualforpligtelser
Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er ikke stillet sikkerhed i aktiver opført i nærværende årsrapport.


