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Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Lundø Bys Vandværk.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets

vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet for regnskabsåret L.

januar - 31. december 2019.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne

påvi rke vu rderingen af vandværkets fi nansiel le sti l! ing.

Årsrapporten indstil les til genera lforsa m I i ngens god kendelse.

LundØ, den 20. januar 2020

Bestyrelsen:
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Formand Næstformand
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Kasserer



Folkevalgte revisorers påtegning

Som folkevalgte revisor for Lundø Bys Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til
31. december 2019. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte
revisionsprincipper.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til
regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og
passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Lun dø, den 21,. januar 2020

Peter N ielsen

Folkevalgt revisor
Willy Kristensen

Folkevalgt revisor



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for LundØ Bys Vandværk er aflagt i overensstemmetse med årsregnskabslovens
bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

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

Anvendt regnskabspraksis er ændret, så vandværket benytter de bestemmelset der findes i

årsregnska bsloven. Pra ksis ud dybes n edenfo r.

Resultatopg6relsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne
regnskabsår.

Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og

risikoovergang har fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes inklusiv

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 ("der er opkrævet for meget"),
mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for
lidt").

Prod u ktionsomkostni nger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostningel der kan henføres til
vandværkets indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og
maskinpark, samt vedligeholdelse af anlæg.

Di stri b uti o n som kostn i n ger

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til
vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse

af og afskrivning på anlæg.

Ad m i n istration so m kostn i n ge r
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og

ledelse.

Andre d riftsindtægter og omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i

forhold til vandværkets primære aktivitet, herunder eksempelvis udleje af jord eller
antenneplads.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgØrelsen med de beløb, der
ved rører regnskabsperioden.



Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og

kursgevinster på obligationer og aktier.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag

vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån.

Balancen
Materielle anlægsaktiver.
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede

afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde

Der er i dette regnskab ikke medtaget værdier og afskrivning af anlæg. Dette vil blive medtaget

i kommende regnskaber - herunder ejendomsværdien på 81.000 kr af vandværkets

ejendomme.

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

Underdækning
Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold

til hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se

også afsnittet "nettoomsætning").

Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer samt aktier; optaget til statusdagens

kursværdi.

Egenkapital
Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital - ellers bruger

vandværket ku n begrebet over-/underdækning.

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 "nettoomsætn i ng").

Resultatopgørelse, balance og noter på de føltende sider
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Årsregnskab 2019
Lundø Bys Vandværk

Resu ltat apgørelse for 2019

Realiseret
2018

Note kr.

Realiseret Budgettal
20L9 2019

kr. t. kr.

Nettoomsætning
P rod u ktio nso m kostn i nge r

Bruttoresultat

D istri butio nsom kostn i nger

Adm in istrationsomkostn inger

Resultat af primær drift

Andre driftsindtægter

Result at f ør finansielle poster

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Årets resultat

L82.006 145.685
-125.889 -122.397

56.LL7 23.288

-4L 780 -L1, 450
-r2.06L -11.651

2.276

962

L87

977

3.238 L.L64
-L.525 1,.425

-1.713 -2.588

L70

-127

43

-25
-L7

1

1

2

0
.1.

L
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0

0

0
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Aktiver

Grunde og bygninger

I nventar og installationer

Led n i ngsnet

Materiel le anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Andre tilgodehavender

Pe riod eafgræ nsn i ngsposte r

Tilgodehavender i alt

Værdipapirer

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

rula Dy5 vdr

Balance pr. 31. december 2019

Note

8

2018

kr.

2AL9

kr.

5.430

0

6.600

272.235 294.975

277.555 301.575

277.565 301.575

0

0

0

0

0

0
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Passiver
Andelska pita I

Overført resultat

Egenkapital i alt

Overdækning

Gæld til finansielle institutter
Leve randører af varer og tjenesteydelser

Gældsforpligtelser i alt

Passiver

Pa ntsætni nger og si kkerhedsstil lelser

Arsregnskab for 20L9
Lundø Bys Vandværk

Bafance pr. 31. december 2019

Note

L2

13

2018

kr.

0

q

0

277.667

277.667

277.667

0

301 .s76

301 .576

301 .576

2019

kr.

lngen aktuelle lngen aktuelle



Årsregnskab 2OL9

Lundø Bys Vandværk

2018

kr.

Note 8 Materielle anlægsaktiver

Værdien af anlæg, grunde samt nygninger er ikke medtaget i dette regnskab, men medtages

i næste regnskab. Desuden medtages allerede foretagne og kommende afskrivninger

Note 9 Likvide beholdninger
Spar Nord - aktionærkonto 180.386

Spar Nord - lønkonto 112.29t

Kontant 2.298

Likvide beholdninger pr.31. december 2018 294.975

Note 12 Egenkapital

Ove rf ørt resultat pr. 1. januar zALg

Årets resu ltat
Egenkapital 31. december 2OI9

Note 13 Overdækning

Overdækning pr. 1. januar 2019 290.516 277.667

Årets overdækning jf. note L -12.849 23.909

Overdækning pr.31. december 2019 277.667 301.576

0

0

0



Årsregnska b 2019

LundØ Bys Vandværk

Noter til resultatopgØrelsen og balancen for 2018
2018

kr.

Note 1 Netto omsætning

Va ndbidrag

Overdækning

Netto omsætning i alt

Note 2 Produktionsomkostninger
Ved ligeholdelse bygninger

EI

Va ndprøve r

Moms

Va ndskat

Honorar Knud

Ejendomsskat

Produktionsomkostninger i alt

Note 3 Distributionsomkostninger
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger

Distributionsomkostninger i alt

Note 4 Admi nistrationsom kostninger

Honorar kasserer

Admi nistration og forsi kring

Møder

Kontingent

Gebyr til Nets

Administrationsomkostninger i alt

Note 5 Andre driftsindtægter

Diverse indtægter

Må leraflæsningsbebyr

Andre driftsindtægter i alt

Note 6 Finansielle indtægter

Kursgevinster værdipapirer a

Aktieudbytte

Finansielle indtægter i alt

Note 7 Finansielle omkostninger

Gebyrer til bank

Finansielle omkostninger i alt

169.L57

12.849

182.006

0

L8.943

L9.245

20.425

63.532

2.500

1,.244

r25.889

2019

kr.

169.594

-23 909

145.585

0

9113
21 405

21 .830

65.299

3.500

1 250
I22.397

41.780 11,45A

4L.78A 11.450

2.000 2 800

5.902 4.736
604 500

3.55s 3 615
qo

12,051 11.651

0

962

962

-1784

255
-1.525

L.7L3

L.7L3

0

977

977

1 170

255
L.425

2 588

2.588


