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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2019 for Give 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 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2019. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Give, den 11. maj 2020 

Bestyrelse: 

Klaus Pedersen 
Formand 

Jørgen Lyngaas 
Næstformand 

Brian Kristiansen 

Knud Møller Hans Rauft-Nielsen 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til kapitalejerne i Give Vandværk A.m.b.a 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Give Vandværk A.m.b.a for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udar 
bejdes efterårsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets 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 selskabet 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 overens 
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser 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 års 
regnskabet 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 
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. 

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 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. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

• 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 selskabets 
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 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 ledelsen 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. 

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. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs lovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ejstrupholm, den 11. maj 2020 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

Bent Jensen 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne23368 

Jeanette Staal 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne18547 
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LEDELSESBERETNING 

Væsentligste aktiviteter 
Selskabets væsentligste aktiviteter er som tidligere år levering af vand til værkets brugere. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
I årets løb er grund solgt for netto 793 tkr. 

Højesteret har afgjort principielle sager om vandværkers skattemæssige indgangsværdier ved overgang 
til skattepligt. Højesterets afgørelse betyder at Give vandværk forventer at få tidligere betalt skat på 
152 tkr. tilbage. 

Ovenstående engangsindtægter på i alt 945 tkr. betyder at vandværket for 2019 har en overdækning på 
944 tkr. 

Regnskabsåret har ikke herudover været påvirket af væsentlige ændringer aktiviteter eller af 
specielle økonomiske forhold. 

Årets resultat anses for tilfredsstillende. 

Vandværket har en formue til brug for fremtidige renoveringer og investeringer. Der er udarbejdet et 
investeringsbudget for de kommende 5 år på ialt 3,6 mio. kr. 

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for 
selskabets finansielle stilling. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

NETTOOMSÆTNING . 

Driftsudgifter.............................................................. 2 
Andre driftsindtægter.................................................... 3 
Omkostninger.............................................................. 4 

DÆKNINGSBIDRAG . 

Lønninger................................................................... 5 
Afskrivninger (Art)........................................................ 6 

DRIFTSRESULTAT . 

Finansielle indtægter..................................................... 7 
Finansielle omkostninger................................................ 8 

RESULTAT FØR SKAT . 

Skat af årets resultat..................................................... 9 

ÅRETS RESULTAT . 

2019 2018 
kr. kr. 

2.102.717 2.692.577 

-1.214.242 -892.466 
792.915 o 
-395.680 -361.003 

1.285.710 1.439.108 

-986.118 -1.027.995 
-457.404 -413.953 

-157.812 -2.840 

5.579 3.655 
o -815 

-152.233 o 
152.233 o 

o o 
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BALANCE31.DECEMBER 

AKTIVER Note 

Boringer . 
Målere . 
Ledningsnet . 
Driftsmidler og solceller . 
Materielle anlægsaktiver............................................... 1 O 

ANLÆGSAKTIVER . 

Tilgode hos forbrugere . 
Tilgodehavende selskabsskat . 
Tilgodehavender. . 

Likvider . 

OMSÆTNINGSAKTIVER. . 

AKTIVER . 

2019 2018 
kr. kr. 

850.312 894.770 
979.699 1.071.251 
371.782 o 
642.544 632.985 

2.844.337 2.599.006 

2.844.337 2.599.006 

292.490 541.183 
152.233 o 
444.723 541.183 

4.617.906 3.754.043 

5.062.629 4.295.226 

7.906.966 6.894.232 

PASSIVER 

Overdækning pr. 31. december. . 
Langfristede gældsforpligtelser . 

Gæld til forbrugere . 
Leverandører af varer og tjenesteydelser . 
Anden gæld. . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

6.220.876 5.276.644 
11 6.220.876 5.276.644 

438.755 254.445 
119.784 144.152 

12 1.127.551 1.218.991 
1.686.090 1.617.588 

7.906.966 6.894.232 

7.906.966 6.894.232 
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NOTER 

2019 
kr. 

Nettoomsætning 
Vandafgift . 
Fast afgift . 
Tilslutningsafgift . 
Indgåede gebyrer . 
Salg opmålinger . 
Øvrig salg af tjenesteydelser og materialer . 
Lejeindtægt fællesantenne mv . 
Salg af fællesantenne . 
Overdækning/underdækning (- =overdækning) . 

Driftsudgifter 
Tilslutningsudgifter . 
Værkernes drift . 
Alarmovervågning, jordprøver og vandprøver . 
Drift og vedligeholdelse af anlæg og driftsmidler . 
El. . 
Ekstern bistand . 
Drift varevogne . 
Vedligeholdelse af ledningsnettet . 

Andre driftsindtægter 
Fortjeneste ved salg af Krohaven . 

Omkostninger 
Kontorhold. . 
Telefon, telefax og internet . 
Advokat . 
Revision . 
Forsikringer og kontingenter . 
Kortmateriale . 
Blade og tidsskrifter . 
Porto, fragt og gebyrer . 
EDB-service og løndata . 
Nets opkrævningsservice . 
Generalforsamling og møder . 
Annoncer . 
Gaver og blomster . 
Forsyningssekretariat . 
Erklæringer til forsyningssekretariatet. . 
Mindre nyanskaffelser . 
Kursusudgifter . 
Tab på debitorer . 

1.437.950 
1.216.246 
284.584 
26.660 
52.200 
15.716 
13.593 

o 
-944.232 

2.102.717 

10.992 
155.553 
77.553 
20.019 
99.105 
6.632 

28.510 
815.878 

1.214.242 

792.915 

792.915 

2.524 
22.753 

o 
30.700 
42.117 
22.322 
5.359 
3.682 

93.866 
53.567 
28.700 
21.734 
8.771 
6.356 

15.900 
30.930 
5.728 
671 

395.680 

2018 Note 
kr. 

1 
1.520.384 
1.209.936 
383.436 
24.460 
51.900 
11. 962 
20.000 
87.333 

-616.834 

2.692.577 

2 
16.053 

212.350 
68.227 
22.568 

130.512 
o 

30.063 
412.693 

892.466 

3 
o 
o 

4 
877 

32.511 
3.000 

30.400 
33.418 
23.547 

604 
3.194 

80.804 
51.471 
37.132 
10.533 
8.990 
3.887 

15.000 
20.804 
3.600 
1.231 

361.003 
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NOTER 

2019 
kr. 

2018 
kr. 

Note 

Lønninger 
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 
2 (2018: 3) 

5 

Løn og gager incl. bogholderi og fremmed arbejde . 
Pensioner . 
Andre personaleomkostninger . 
Bestyrelseshonorarer . 

Afskrivninger (Art) 
Afskrivning målere . 
Boringer . 
Driftsmidler og solceller . 
Ledningsnet . 

Finansielle indtægter 
Obligationer . 

Finansielle omkostninger 
Banklån. . 

Skat af årets resultat 
Regulering skat vedrørende tidligere år . 

778.869 
66.600 
15.649 

125.000 

986.118 

823.068 
62.726 
22.201 

120.000 

1.027.995 

6 
291.016 266.083 
44.458 44.458 

114.343 103.412 
7.587 o 

457.404 413.953 

7 
5.579 3.655 

5.579 3.655 

8 
o 815 

o 815 

9 
-152.233 o 
-152.233 o 
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NOTER 

Note 

Materielle anlægsaktiver 

Kostpris 1 . januar 2019 . 
Tilgang . 
Kostpris 31. december 2019 . 

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019 . 
Årets afskrivninger . 
Af- og nedskrivninger 31. december 2019 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 . 

Kostpris 1 . januar 2019 . 
Tilgang . 
Kostpris 31. december 2019 . 

Af- og nedskrivninger 1. januar 2019 . 
Årets afskrivninger . 
Af- og nedskrivninger 31. december 2019 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 . 

10 
Boringer Målere 

978. 969 2.128.665 
o 199.464 

978.969 2.328.129 

84.199 1.057.414 
44.458 291.016 

128.657 1.348.430 

850.312 979.699 

Driftsmidler og 
Ledningsnet solceller 

o 833.538 
379.369 123. 902 
379.369 957.440 

o 200.553 
7.587 114.343 
7.587 314.896 

371. 782 642.544 

Langfristede gældsforpligtelser 11 
31/12 2019 Afdrag Restgæld 31/12 2018 Kortfristet 

gæld i alt næste år efter 5 år gæld i alt del primo 

Overdækning pr. 31. december. 5.849.094 o 5.849.094 5.276.644 o 
5.849.094 o 5.849.094 5.276.644 o 

Vandværket er underlagt "hvile i sig selv princippet" Overdækningen forventes således på sigt 
afviklet idet overdækningen er udtryk for gæld til forbrugerne. Det er usikkert hvor meget der 
er afviklet indenfor 1 år og efter 5 år. 

Anden gæld 
Skyldige omkostninger og løn relaterede poster . 
Skyldig vandskat. . 
Moms . 

2019 2018 
kr. kr. 

12 
73.434 63.314 

876.432 1.029.043 
177.685 126.634 

1.127.551 1.218.991 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Den interne årsrapport for Give Vandværk A.m.b.a for 2019 er aflagt i overensstemmelse med den 
danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt vandværkets 
vedtægter. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Forbrugsafgifter indtægtsføres efter den enkelte kundes forbrug opgjort på grundlag af måleraflæsning. 

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"). 

Driftsudgifter 
Driftsudgifter omfatter omkostninger til reparation og vedligeholdelse af anlægsaktiver, herunder 
ledningsnet. 

Omkostninger 
Omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, tab på debitorer 
mv. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkost 
ninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket mod 
tagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og 
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, 
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteord 
ningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Skat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop 
gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der 
kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

BALANCEN 

Materielle an lægsaktiver 
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 den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen 
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte 
produktionsomkostninger. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

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

Bygninger og rentvandsbeholdere . 
Boringer og behandlingsanlæg . 
Vandmålere . 
Driftsmidler og solceller . 
Ledningsnet. . 

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab 
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 

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

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv 
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er 
lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres 
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen 
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender. 

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"). 

Skyldig skat og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for 
betalte acontoskatter. 

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver 
og forpligtelser. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, 
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af frem 
tidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatte 
enhed. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning 
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som 
følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på 
egenkapitalen. 

Brugstid Restværdi 

25-50 år 0% 
10-20 år 0% 

8 år 0% 
5 - 15 år 0% 
50-75 år 0% 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Gældsforpligtelser 
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi. 


