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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. 
september 2022 for Jegindø Vandværk A.m.b.a..

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt selskabets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 30. september 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
oktober 2021 - 30. september 2022.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jegindø, den 7. februar 2023

Bestyrelse

Bent Arne Boddum
formand

Erik Falsig Laurberg
næstformand

Lars Vad Jensen

Calle Andresen Schmidt Martin Larsen
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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 2021 - 30. 
september 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og selskabets vedtægter.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
oktober 2021 - 30. september 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og selskabets 
vedtægter.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-
visionspåtegningens afsnit “Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet“. Vi er uafhængige af 
selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale 
retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA’s Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i 
Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, 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 årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li-
kvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet 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 vor konklusion. Risi-
koen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-
vidste 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.
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· 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.

· 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 vor revisionspåtegn-
ing gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er til-
strækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnå-
et frem til datoen for vor 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 7. februar 2023

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

Klaus Viborg Pedersen
registreret revisor
MNE-nr. 34271
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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 2021 - 30. september 2022
Stiftet: 1. oktober 2010

Hjemsted: Struer

Bestyrelse Bent Arne Boddum, formand 
Erik Falsig Laurberg, næstformand 
Lars Vad Jensen 
Calle Andresen Schmidt 
Martin Larsen 

Revision REVISION LIMFJORD
Godkendt Revisionspartnerselskab
Ved Fjorden 25
7600  Struer
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Jegindø Vandværk A.m.b.a. for 2021/22 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 for 2021/22 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 selska-
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

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

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten 
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 omfatter omkostninger, der er afholdt i året til vandværkets indvinding af vand, 
herunder omkostninger til maskinpark og vedligeholdelse af anlæg.

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

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedakti-
vitet.

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

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger der er afholdt i året til ledelse og administration, 
herunder omkostninger til ledelsen, kontoromkostninger og lignende omkostninger.
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Ejendomsomkostninger
Ejendommens driftsomkostninger omfatter omkostninger til til drift af vandværkets ejendom.

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

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

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver består af grunde og bygninger, ledningsnet samt boringer og anlæg, der måles 
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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 afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og 
restværdier:

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

Aktiver med en kostpris på under kr. 31.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

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.

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

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.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
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Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indika-
tion på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en 
objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på indivi-
duelt niveau.

Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede aktier, optaget til statusdagens kursværdi.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående i banken.

Egenkapital

Reserve for iværksætterselskaber
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.

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



Jegindø Vandværk A.m.b.a.

Resultatopgørelse 1. oktober  - 30. september

Note 2021/22
kr.

2020/21
kr.

Nettoomsætning 1 458.347 366.558

Direkte omkostninger 2 -116.101 -80.782
Dækningsbidrag I 342.246 285.776

Distributionsomkostninger 3 -108.086 -73.441
Administrationsomkostninger 4 -86.914 -88.525
Ejendommens drift 5 -2.773 -3.222
Andre driftsindtægter 8.483 8.417
Resultat før afskrivninger (EBITDA) 152.956 129.005

Afskrivninger 6 -148.320 -141.941
Resultat før finansielle poster (EBIT) 4.636 -12.936

Finansielle indtægter 7 0 14.850
Finansielle omkostninger 8 -4.636 -1.914

Årets resultat 0 0
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Balance 30. september 2022

Note 2022
kr.

2021
kr.

AKTIVER

Grunde og bygninger 213.582 222.723
Ledningsnet 1.172.542 1.255.430
Boringer og anlæg 465.787 505.382
Materielle anlægsaktiver 9 1.851.911 1.983.535

Anlægsaktiver 1.851.911 1.983.535

Tilgodehavende fra forbrugere 30.090 71.133
Underdækning 10 611.974 472.609
Tilgodehavender 642.064 543.742

Værdipapirer 44.550 46.350
Værdipapirer 44.550 46.350

Likvide beholdninger 385.601 284.361

Omsætningsaktiver 1.072.215 874.453

Aktiver 2.924.126 2.857.988
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Balance 30. september 2022

Note 2022
kr.

2021
kr.

PASSIVER

Egenkapital 2.648.228 2.648.228
Egenkapital 2.648.228 2.648.228

Tilbagebetaling til forbrugere 83.131 47.050
Anden gæld 11 192.767 162.710
Kortfristede gældsforpligtelser 275.898 209.760

Gældsforpligtelser 275.898 209.760

Passiver 2.924.126 2.857.988

Eventualforpligtelser 12
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13
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Noter

2021/22
kr.

2020/21
kr.

1 Nettoomsætning
Kubikmeterafgift 62.280 36.552
Fast afgift 244.652 245.098
Gebyrer fra forbrugere 5.050 14.550
Tilslutninger 7.000 0
Underdækning 139.365 70.358

458.347 366.558

2 Direkte omkostninger
Løn til pasning af vandværk 30.000 30.000
Kørselsgodtgørelse 15.382 12.978
Vedligeholdelse udstyr vandværk 1.920 0
Elektricitet 33.644 15.431
El tilskud vedr. sendemaster 2.500 2.500
Vandanalyser 32.655 19.873

116.101 80.782

3 Distributionsomkostninger

Andre distributionsomkostninger
Vedligeholdelse ledningsnet mv. 108.713 72.710

108.713 72.710

Statsafgift af vandspild
Afregnet statsafgift 274.042 232.962
Modtaget statsafgift fra forbrugere -274.669 -232.231

-627 731

108.086 73.441

-13-



Jegindø Vandværk A.m.b.a.

Noter

2021/22
kr.

2020/21
kr.

4 Administrationsomkostninger

Diverse administrationsomkostninger
Kontorartikler 960 0
Telefon 6.852 6.081
PBS opkrævningsomkostninger 12.588 12.563
Porto og gebyrer 1.261 1.244
Forsikringer 4.469 4.202
Kontingenter 12.308 13.393
Abonnement og omkostninger afregningssystem 4.780 3.693
Revision og regnskabshonorar 13.550 12.902
Bogføringshonorar og kontorhold 24.242 23.696
Møder/generalforsamling 3.303 6.123
Annoncer 1.219 2.318
Kursus 0 1.495
Tab debitorer 1.382 7.315
Hensat til tab på debitorer ultimo 0 -6.500

86.914 88.525

5 Ejendommens drift
Ejendomsskat mv. 579 580
Forsikringer 2.194 2.642

2.773 3.222

6 Afskrivninger
Vandværk 9.141 9.141
Boringer og anlæg 56.291 55.512
Ledningsnet 82.888 82.888
Småanskaffelser 0 -5.600

148.320 141.941
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Noter

2021/22
kr.

2020/21
kr.

7 Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter
Kursregulering værdipapirer 0 14.850

0 14.850

8 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger
Renteudgifter bank 2.504 1.816
Skattekonto 332 98
Kurstab, værdipapirer (aktier) 1.800 0

4.636 1.914

9 Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger Ledningsnet

Boringer og
anlæg

kr. kr. kr.

Kostpris 1. oktober 2021 469.530 2.356.415 865.816
Tilgang i årets løb 0 0 16.696

Kostpris 30. september 2022 469.530 2.356.415 882.512

Opskrivninger 1. oktober 2021 0 0 0

Opskrivninger 30. september 2022 0 0 0

Af- og nedskrivninger 1. oktober 2021 246.807 1.100.985 360.434
Årets afskrivninger 9.141 82.888 56.291

Af- og nedskrivninger 30. september 2022 255.948 1.183.873 416.725

Regnskabsmæssig værdi 30. september 2022 213.582 1.172.542 465.787

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

-15-



Jegindø Vandværk A.m.b.a.

Noter

2021/22
kr.

2020/21
kr.

10 Underdækning
Saldo primo 472.609 402.251
Årets underdækning 139.365 70.358

Saldo ultimo 611.974 472.609

2022
kr.

2021
kr.

11 Anden gæld
Merværdiafgift mv. 32.104 53.812
A-skat 1.400 3.389
Vandskat 57.743 76.211
Andre skyldige omkostninger 101.520 29.298

192.767 162.710

12 Eventualforpligtelser
Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

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