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Side 1

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 2019 for Ryde Vandværk
A.m.b.a..
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.
Det er vores opfattelser, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2019.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne
påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ryde, den 17. februar 2020
I bestyrelsen

______________________ ____________________ ______________________
Mads Nielsen
Gorm Larsen
Niels Vestergaard
(formand)
(kasserer)

______________________
Jens Meldhede

Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, Ryde, den

_________________________
(dirigent)
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet
TIL MEDLEMMERNE I RYDE VANDVÆRK A.M.B.A.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ryde Vandværk A.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser 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 af vandværkets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med 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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Den uafhængige revisors påtegning på 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. 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.

·

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.
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

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.
Holstebro, den 17. februar 2020
Revisionskontoret Vest
Registreret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 28312679

Anders H. Jensen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 33708
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Folkevalgte revisors påtegning
Som folkevalgte revisor for Ryde Vandværk A.m.b.a har jeg 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 min opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den
økonomiske stilling samt resultat.

Ryde, den 17. februar 2020

______________________
Jens Jensen
Folkevalgt revisor
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Ryde vandværk A.m.b.a. for 2019 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt vandværkets vedtægter.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for
regnskabsperioden og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er
tilstrækkelige.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING
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 eksklusiv moms og afgifter.
Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en overeller 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”).
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til
vandværkets indvinding af vand, herunder også maskinpark, samt vedligeholdelse af og afskrivning
på anlæg.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til
vandværkets distribution af vand, herunder vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og
ledelse.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsperioden.
Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Materielle anlægsaktiver.
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende
principper:
Bygninger/boringer
Ledningsnet

25 år
50 år

Tilslutningsbidrag opkrævet hos forbrugerne fratrækkes i kostprisen for de pågældende
ledningsnets kostpris, hvorved bidraget indtægtsføres over den forventede brugstid for
ledningsnettet.
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til
imødegåelse af tab. Posten indeholder også tilgodehavender vedrørende leveret vand, der endnu
ikke er faktureret til forbrugerne.
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”).
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 ”nettoomsætning”).
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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Resultatopgørelse 01.01.- 31.12.2019
Note
1
2

3
4

2019

2018

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger

393.543
204.670

391.928
204.617

Bruttoresultat

188.873

187.311

93.869
98.656

87.255
102.360

192.525

189.615

-3.652

-2.304

3.652

2.304

0

0

Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Resultat før finansielle poster

5

Finansielle indtægter
ÅRETS RESULTAT
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Balance pr. 31.12.2019
Note

2019

2018

226.663
1.170.067

133.174
1.227.223

1.396.730

1.360.397

264.380
378.678
643.058

174.384
496.808
671.192

LLikvide beholdninger

1.683.553

1.805.091

Omsætningsaktiver i alt

2.326.611

2.476.283

AKTIVER I ALT

3.723.341

3.836.680

Egenkapital
Indskudskapital

3.489.837

3.489.837

Egenkapital i alt

3.489.837

3.489.837

Leverandører af varer og tjenesteydelser mv

233.504

346.843

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

233.504

346.843

Gældsforpligtelser i alt

233.504

346.843

3.723.341

3.836.680

AKTIVER
6
7

8

Bygning/boringer
Ledningsnet
ANLØ
Anlægsaktiver i alt
Underdækning til opkrævning hos forbrugerne
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender i alt

PASSIVER

9

PASSIVER I ALT
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Noter
Note

1

OMSÆTNING
Fast afgift
Kubikmeterafgift
Statsafgift regulering fra 2018
Takstmæssig over/underdækning

STATSAFGIFT
Udpumpet vandmængde
Udfaktureret vandmængde
Svind
Svind i %
Afregnet statsafgift

2

3

PRODUKTIONSOMKOSTNINGER
El
Vedligeholdelse anlæg
Vandprøver
Rengøring
Forsikringer
Afskrivninger bygninger

DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER
El
Vedligeholdelse ledningsnet
Afskrivninger ledningsnet
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2019

2018

122.481
173.358
7.708
303.547
89.996

116.975
194.637
0
311.612
80.316

393.543

391.928

58.966 m³
57.786 m³
1.180 m³
2,0 %
368.097

67.722 m³
64.879 m³
2.843 m³
4,2 %
420.981

35.353
98.818
57.803
0
5.661
7.035

38.074
95.128
57.826
1.078
5.476
7.035

204.670

204.617

4.247
48.508
41.114

3.972
41.848
41.435

93.869

87.255

Noter
Note

4

5

6

7

2019

2018

41.000
4.645
547
894
20.419
9.301
21.850

41.000
4.204
897
1.443
17.586
15.755
21.475

98.656

102.360

3.153
500

1.004
1.300

3.653

2.304

BYGNING/BORINGER
Anskaffelsessum 01.01.2019
Tilgang
Anskaffelsessum i alt
Afskrevet tidligere år
Afskrivning 2019 4%
Afskrivninger i alt

361.025
100.524
461.549
227.851
7.035
234.886

361.025
0
361.025
220.816
7.035
227.851

Saldo pr. 31.12.2019

226.663

133.174

1.471.322
-16.042
1.455.280
244.099
41.114
285.213
1.254.517
1.170.067

1.457.181
14.141
1.471.322
202.664
41.435
244.099
1.254.517
1.227.223

ADMINISTRATION
Honorarer
Porto og gebyrer
Annoncer
Kontorartikler
Kontingent
Generalforsamling og møder
Revisor og regnskabsassistance

FINANSIELLE INDTÆGTER
Renteindtægter
Gebyrer vandafgift

LEDNINGSNET
Anskaffelsessum 01.01.2019
Ny rørføring
Anskaffelsessum i alt
Afskrevet tidligere år
Afskrivning 2019 2%
Afskrivninger i alt
Saldo pr. 31.12.2019
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Noter
Note

8

9

2019

2018

UNDERDÆKNING til opkrævning hos forbruger
Underdækning pr. 01.01.2019
Årets over/underdækning

174.384
89.996

94.068
80.316

Underdækning pr. 31.12.2019

264.380

174.384

LEVERANDØRER AF VARER OG
TJENESTEYDERLSER MV.
Moms
Afgift af ledningsført vand mv.
A-skat mv.
Øvrig gæld

18.351
177.353
19.463
18.337

5.071
250.188
17.991
73.593

233.504

346.843
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