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Venø Vandværk A. M. B.A.

BEST/RELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret l. januar 2019 - 31. de-
cember 2019 for Venø 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 finan-
sielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret l. januar
2019-31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Venø, den 11. maj 2020

l bestyrelsen:

Dennis Borbjerggaard

5^U)<f^

Vill ensen

S en Lån H'

k sjprer
Kjeld Jensen
næstformand

^xfX
Christian Dehnf d Mortensen

Qr.

Godkendt på vandværkets generalforsamling, den'' /følOlO

".y
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Venø Vandværk A. M.B.A.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Venø Vandværk A. M. B.A.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Venø Vandværk A. M. B.A. for regnskabsåret l. januar 2019 - 31. decem-
ber 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter almindelig anerkendt regnskabspraksis og selskabets vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2019, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret l. januar
2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med almindelig anderkendt regnskabspraksis og selskabets
vedtægter.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-
re 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 selska-
bet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer og de yderligere krav, der er gælden-
de 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 konklusi-
on.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med almindelig anderkendt regnskabspraksis og selskabets vedtægter. Ledelsen har endvidere an-
svaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent-
lig 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
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 fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusi-
on. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udfø-
res 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 skyt-
des 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 for-
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Venø Vandværk A. M. B.A.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

årsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vild-
ledning 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 konklu-
sion 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.

* Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-
sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-
bundet 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 op-
mærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, mo-
dificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til dato-
en 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 afårsregnskabet, 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 revisions-
mæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under
revisionen.

Struer, den 11. maj 2020

REVISION LIMFJORD
Registreret Revisionsaktieselskab

Klau ib rg Pedersen
registre revisor
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Venø Vandværk A. M.B.A.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt med udgangspunkt i årsregnskabsloven.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Regnskabsopstilling

Regnskabsopstillingen er ændret i forhold til årsregnskabslovens skemakrav for at give et mere informativt
billede af selskabets drift og likviditet.

RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning omfatter indtægter fra vandsalg og indregnes eksklusiv moms og statsafgifter.

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger der kan henføres til vandværkets
indvinding og levering afvand.

Afskrivning på anlæg er indregnet i regnskabsposten afskrivninger.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb som vedrører regn-
skabsåret.

BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Vandværkets materielle anlægsaktiver er indregnet i balancen til kostpris med fradrag af foretagne af-
skrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Som kostpris er der i forbindelse med ændret lovgivning, anvendt den af brancheforeningen Danske Vand-
værker foretagne vurdering af de materielle anlæg.

Der foretages lineære afskrivninger på aktiverne, baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende
principper:

Grunde og bygninger
Boringer og anlæg
Ledningsnet

50 år
14-50 år

50 år
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Venø Vandværk A. M. B.A.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
nødvendige tab.

Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer og investeringsforeningsbeviser, som er medtaget til
kostpriser. Værdien nedskrives såfremt statusdagens kursværdi er væsentlig lavere end kostprisen.

Egenkapital
Vandværkets egenkapital er sammensat af akkumulerede driftsresultater samt opskrivning på materielle
anlæg ved ændret lovgivning.

Gæld
Vandværkets gæld er indregnet til nominel værdi.
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Venø Vandværk A. M. B.A.

RESULTATOPGØRELSE
l. JANUAR 2019 til 31. DECEMBER 2019

2019 2018

l Nettoomsætning......................................................................... 196. 440
2 Produktionsomkostninger ......................................................... -125.931

Dækningsbidrag.................................................................... 70.509
3 Administrationsomkostninger.................................................... -28. 022

Resultat før afskrivninger...................................................... 42.487
4 Afskrivninger............................................................................... -112. 321

Resultat før finansielle poster............................................... -69.834
5 Finansielle indtægter.................................................................. 4.594

ÅRETS RESULTAT.................................................................. -65. 240

Der overføres til underdækning.

249.756
-188.149

61.607
-28.360

33.247
-112.321

-79.074
397

-78. 677
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Venø Vandværk A. M. B.A.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
2019 2018

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

6 Grunde og bygninger.................................................................. 178. 381 188. 178
7 Boringer og anlæg....................................................................... 381.352 402.543
8 Ledningsnet................................................................................ 487. 998 569. 331

ANLÆGSAKTIVER l ALT.......................................................... 1.047. 731 1. 160. 052

OMSÆTNINGSAKTIVER
Tilgodehavende vandopkrævning.............................................. 348. 374 326. 897
Tilgodehavende moms............................................................... O 49. 440
Hvidbjerg Bank, 7500-7003389 .................................................. 459.204 336.057

9 Værdipapirer............................................................................... 303. 168 304. 185

OMSÆTNINGSAKTIVER l ALT................................................. 1. 110.746 1.016. 579

AKTIVER l ALT....................................................................... 2.158.477 2.176.631

PASSIVER

EGENKAPITAL
Egenkapital primo....................................................................... 2. 060. 864 2. 060. 864
Tilslutningsafgift......................................................................... O O
Overdækning primo.................................... 27. 160
Årets underdækning................................... -65.240 -38.080 27. 160

EGENKAPITAL l ALT............................................................... 2.022.784 2.088.024

Skyldig moms............................................................................. 59.024 O
Skyldig statsafgift........................................................................ 76. 669 88. 607

Gæld i alt.............................................................................. 135.693 88. 607

PASSIVER l ALT ..................................................................... 2. 158.477 2. 176. 631

10 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser
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Venø Vandværk A. M. B.A.

NOTER

2019 2018

l Nettoomsætning
Indgået for vand (2018 afregning 14 mdr.)
Afregnet afgift.

Nettoomsætning i alt.

2 Produktionsomkostninger
Købafvandmålere.

Vedligeholdelse anlæg..
Vedligeholdelse bygninger
El
Vandprøver,
Småanskaffelser.

Produktionsomkostninger i alt,

3 Administrationsomkostninger
Generalforsamling og møder.
EDB-udgifterog opkrævningsservice.
Struer Forsyning, måleroplysning...
Forsikringer og kontingenter
Kontorartikler, porto og gebyr.
Regnskab og revision
Tab debitorer,

Administrationsomkostninger i alt

4 Afskrivninger
Grunde og bygninger.
Boringer og anlæg.
Ledningsnet

Afskrivninger i alt

5 Finansielle indtægter
Renter, obligationer m.v.
Renter, Hvidbjerg Bank,
Bankgebyrer.

Finansielle indtægter i alt.

279.626
-83.186

196. 440

8.294
69. 178
15.057

8.433
22. 380

2. 589

125.931

5. 591
6. 939

-4.423
10. 535

1. 253
7. 186

941

28. 022

9.797
21. 191
81.333

112.321

338.376
-88.620

249.756

147.313
18. 111

o

10.274
12. 264

186

188.149

4.507
3. 181

-4. 357
10.275

4. 185
6.924
3.645

28.360

9.797
21. 191
81. 333

112. 321

5.403
o

-809

4.594

883
139

-625

397
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Venø Vandværk A. M. B. A.

NOTER

2019 2018

6 Grunde og bygninger
Anskaffelsessum primo.
Årets tilgang.

Anskaffelsessum i alt

Afskrivninger primo
Årets afskrivninger.

Afskrivninger i alt

Grunde og bygninger i alt.

7 Boringer og anlæg
Anskaffelsessum primo.
Årets tilgang.

Anskaffelsessum i alt

Afskrivninger primo
Årets afskrivninger.

Afskrivninger i alt

Boringer og anlæg i alt,

8 Ledningsnet
Anskaffelsessum primo.
Årets tilgang.

Anskaffelsessum i alt

Afskrivninger primo
Årets afskrivninger.

Afskrivninger i alt

Ledningsnet i alt

589. 870
o

589. 870

401.692
9.797

411.489

178. 381

769.520
o

769. 520

366.977
21. 191

388.168

381.352

4. 066. 650
o

4.066. 650

3. 497. 319
81. 333

3.578.652

487. 998

589.870
o

589.870

391.895
9.797

401.692

188. 178

769.520
o

769. 520

345. 786
21. 191

366.977

402. 543

4. 066. 650
o

4.066. 650

3.415.986
81.333

3.497. 319

569. 331
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Venø Vandværk A. M. B.A.

NOTER

2019 2018

9 Værdipapirer
Totalkredit, 5 % - 2025 (kursværdi 1.491),
Nykredit, 6 % - 2029 (kursværdi 1.910).
Sparinvest Mix Lav Risiko stk. 2.853 (kursværdi 299. 137).

Værdipapirer i alt (kursværdi i alt 302.538).

1.387
1. 578

300. 203

303. 168

2.095
1.887

300.203

304. 185

10 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser
Der er ingen eventualforpligtelser eller sikkerhedsstillelser.
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