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Påtegninger
%HVW\UHOVHQV påtegning
Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Side

%HVW\UHOVHQVpåtegning

%HVW\UHOVHQKDUGDJVGDWREHKDQGOHWRJJRGNHQGWnUVUDSSRUWHQIRUIRU1RUGHQVNRY9DQG
Y UN
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovenVDPWYDQGVHNWRUORYHQ. Vi
anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december
2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2020.
Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af
årsrapporten. De private eventualforpligtelser og pantsætninger indgår ikke i årsrapporten.
This document has esignatur Agreement-ID: bec161b0Rmm242221129

Nordenskov, den 22. januar 2021
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Nordenskov Vandværk
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Nordenskov Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 virksomheden 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 et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 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 virksomhedens 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 virksomheden, 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.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af virksomhedens
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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:

 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 virksomhedens 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 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
virksomhedens 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 virksomheden
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.
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.
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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.
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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.
Varde, den 22. januar 2021
Din Revisor ApS
Registreret revisionsselskab
CVR-nr. 35 40 73 59
Anders Bærentzen
Registreret revisor
MNE-nr. mne34273
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Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Nordenskov Vandværk
Sønderskovvej 58
6800 Varde
CVR-nr.:

41 79 45 18

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020
Varde

Direktion

Bjarne Kristensen
Jan Hansen
Inge Marie Graversgaard
Finn Poulsen
Poul Erik Lauridsen
Dorte Larsen
Kurt Jessen

Revision

Din Revisor ApS
Registreret revisionsselskab
Engdraget 20
6800 Varde
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Hjemsted:
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Ledelsesberetning

Regnskabet for 2020 viser et overskud på 28.307 Kr. før skat.
Vi har foretaget afskrivninger på i alt 453.601 kr.
Vandforbruget i 2020 var 216.143 m3 mod 211.308 m3 året før. I 2020 er der blevet indvundet 221.451 m3
mod 214.371 m3 året før.
Vi er nu 723 aktive medlemmer, i år 2020 har vi fået 1 ny medlem.
Vandspildet var i år 2020 på 2,40 % mod 1,43 året før.

BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder). Der ikke sket noget nyt i 2020 pga. Covid-19.
Bestyrelsen har brugt år 2020 på at forberede sig til at komme ud af Den Nye Vandsektorlov med hjælp fra
Per Schøtt fra Deloitte, så vi var klar til den ekstraordinære generalforsamling på Hodde Kro d. 26/11-20.
Der var et punkt på dagsordenen. Behandling af bestyrelsens forslag om udtræden af vandsektorlovens
økonomiske regulering. De fremmødte stemte alle for bestyrelsen forslag.
Driften af vandværket har ikke været berørt af Covid-19, men alle møder med kommunen og kurser m.m.
er blevet aflyst pga. forsamlingsforbuddet.
På vandværket har vi fået et nyt regnskabsprogram. Jan har brugt rigtig mange timer på at sætte sig ind i
det nye system og det har givet mange udfordringer.
Det er bestyrelsens konklusion, af vandværket er godt vedligeholdt og velfungerende.
Prisen for vand i år 2021 er hævet med 10 øre til 2,60 Kr. pr. m3.
Den faste afgift er igen 700 kr. pr år.
Målerleje er igen 250 Kr.
Statsafgiften er 6,35 Kr. pr. m3. Den er faldet med 2 øre.
Til slut vil jeg sige stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for samarbejdet i året der er gået.
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Vi har haft et brud på vores hovedledning på Sønderskovvej ved Holme Å. Skaden på hovedledningen var
ude i et meget vådt område ved Holme å i Hostrup. For at lave skaden, valgte vi at skyde et ca. 300 meter
langt rør, under Holme Å og eng-området. (pris ca. 200.000. kr.)

Note

2020

2019

kr.

kr.

Nettoomsætning

1

1.279.739

1.223.310

Vareforbrug

2

-378.654

-309.894

901.085

913.416

-275.660
-129.706

-256.002
-120.271

495.719

537.143

-453.601

-470.140

42.118

67.003

578
-14.389

1.726
-1.776

28.307

66.953

Dækningsbidrag
Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger

3
4

Resultat før afskrivninger
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver

5

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

6
7
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020

Balance pr. 31. december 2020

Note

2020

2019

kr.

kr.

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

4.887.019
1.227.052
141.250

5.160.502
1.139.874
233.926

6.255.321

6.534.302

6.255.321

6.534.302

146.780
529.713

110.636
155.735

676.493

266.371

1.606.914

1.755.489

Omsætningsaktiver i alt

2.283.407

2.021.860

Aktiver i alt

8.538.728

8.556.162

Materielle anlægsaktiver

8

Anlægsaktiver i alt
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender

9
10

Tilgodehavender
Likvide beholdninger

11
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Aktiver

Balance pr. 31. december 2020

Note

2020

2019

kr.

kr.

Indestående i virksomhed

12

7.606.887

7.571.083

Leverandør af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

13
14

531.685
400.156

315.721
669.358

Kortfristede gældsforpligtelser

931.841

985.079

Gældsforpligtelser i alt

931.841

985.079

8.538.728

8.556.162

Passiver i alt
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Passiver

1

Nettoomsætning
Afregnet salg af vand
Rykkergebyr
Årets vandafgift
Tilslutning

2

2019

kr.

kr.

2.637.198
4.372
-1.376.831
15.000

2.514.275
5.067
-1.346.032
50.000

1.279.739

1.223.310

155.091
-101.189
6.458
25.355
670
1.708
103.223
0
182.074
5.264

167.218
-100.914
4.821
21.045
727
1.741
55.324
83.546
71.173
5.213

378.654

309.894

Annoncer og reklame
Dekoration/skilte
Blomster og gaver
Konstaterede tab på debitorer

6.025
0
400
62

5.426
128
400
16.612

Salgs- og distributionsomkostninger

6.487

22.566

Vareforbrug
El
Refunderet elafgift
Kemikalier og ilt
Vandanalyser
Renovation mm.
Ejendomsskat
Ledningsvedligeholdelse
Tilslutning nye medlemmer
Værkets vedligeholdelse
Leje Solbakke plantage

3

2020

Andre eksterne omkostninger
Salgs- og distributionsomkostninger
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Noter

Noter

2020

2019

kr.

kr.

Kontorartikler
Telefon
Edb-omkostninger
Gebyrer
Fagbøger
Forsikringer
Kontingenter
Revisorhonorar
Kursusomkostninger
Bogføringsassistance
Møder gf. mm.
Vandaflæsninger til kommunen

1.726
3.667
51.804
17.065
1.740
10.777
10.932
15.500
6.219
120.385
10.283
-17.287

1.560
3.383
61.261
13.306
1.820
10.032
9.494
20.055
2.975
99.397
17.571
-16.966

Administrationsomkostninger

232.811

223.888

Revisor vedr. konkurrencestyrelsen mm.

36.362

9.548

Øvrige omkostninger

36.362

9.548

275.660

256.002

Andre eksterne omkostninger (Fortsat)

13

This document has esignatur Agreement-ID: bec161b0Rmm242221129

Administrationsomkostninger

4

Personaleomkostninger
Honorar Formand
Honorar Vandværkspassere
Honorar Øvrige

kr.

45.411
53.601
9.713

117.547

108.725

Arbejdsskadeforsikring
Befordringsgodtgørelse

3.977
4.682

3.619
3.927

Andre omkostninger til social sikring

8.659

7.546

Øvrige personaleomkostninger

3.500

4.000

Andre personaleomkostninger

3.500

4.000

129.706

120.271

453.601

470.140

453.601

470.140

0
578

1.064
662

578

1.726

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle
anlægsaktiver
Afskrivninger materielle anlægsaktiver

6

2019

kr.

45.854
60.794
10.899

Lønninger

5

2020

Finansielle indtægter
Bank
Renter, debitorer
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Noter

Noter

Finansielle omkostninger
Bank

8

kr.

14.389

1.776

14.389

1.776

Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger

9

2019

kr.

kr.

Produktions- Andre anlæg,
anlæg og ma- driftsmateriel
skiner
og inventar
kr.

kr.

Kostpris 1. januar 2020
Tilgang i årets løb

8.946.287
0

5.188.169
174.620

1.229.169
0

Kostpris 31. december 2020

8.946.287

5.362.789

1.229.169

Ned- og afskrivninger 1. januar 2020
Årets afskrivninger

3.785.785
273.483

4.048.295
87.442

995.243
92.676

Ned- og afskrivninger 31. december 2020

4.059.268

4.135.737

1.087.919

Regnskabsmæssig værdi 31. december
2020

4.887.019

1.227.052

141.250

146.780

110.636

146.780

110.636

529.713

155.735

529.713

155.735

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender fra salg

10 Andre tilgodehavender
Skattekontoen vedr. moms

15
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7

2020

11 Likvide beholdninger
DAB 7729-5000051
DAB 7729-1156113
DJS 8210-2973499
Skjern Bank 7780-2327187

2020

2019

kr.

kr.

747.410
87.332
737.821
34.351

45.546
346.404
683.415
680.124

1.606.914

1.755.489

7.571.080
28.307
7.500

7.481.630
66.953
22.500

7.606.887

7.571.083

134.958
396.727

275.170
40.551

531.685

315.721

348.850
38.980
12.326

0
37.804
631.554

400.156

669.358

12 Indestående i virksomhed
Saldo primo
Årets resultat
Årets indskud

13 Leverandør af varer og tjenesteydelser
Aconto betalt for meget forbrugere
Skyldige omkostninger

14 Anden gæld
Skyldig moms m.v.
A-skat
Afgift af ledningsført vand
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Noter

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nordenskov Vandværk for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B om ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens bestemmelser.
Andelsselskabet Nordenskov Vandværk er underlagt Vandsektorloven.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og
forventes modtaget.
Vareforbrug
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler,
tab på debitorer mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger bortset fra produktionslønninger.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.
Skatter
9DQGY UNHW HU Sn QXY UHQGH WLGVSXQNW VNDWWHSOLJWLJ RJ HQ HYHQWXHO UHVWVNDW YLO L Vn IDOG EOLYH
LQGUHJQHW
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Generelt

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der
afskrives ikke på grunde.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:
Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Brugstid
30-40 år
20-75 år
5-10 år

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.
Udskudt skat
Der er et eventualaktiv på t.kr. 17.177 som ikke er aktiveret.
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Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte
og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.
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