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LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen og vandværksbestyrer har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. 
december 2019 for Oksby og Ho Vandværk Amba. 

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. 

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Blåvand, den 17. februar 2020 

Daglig ledelse 

ºifb!=Y Vandværksbestyrer 

ormand 

~ 

Knud Johansson 
Næstformand 

Brame Slaikjær 

.-.~ 
l~ /~e; .,._,,,,.,,. 

Vagn Krammer 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

TU andelshaverne j Oksby og Ho Vandværk Amba 

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Oksby og Ho Vandværk Amba regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 
udarbejdes efter 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder 
ligere 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 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 selskabets evne til at fort 
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbej 
de årsregnskabet 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 pro 
fessionel 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. 
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• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisronen 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. 

• 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 begi 
venheder 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 
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 årsregnskabslovens krav. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Esbjerg, den 20. februar 2020 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 22 26 70 

Anders Noe 
Statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne41367 

~tvisor 
~tnr. mne11747 
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LEDELSESBERETNING 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Efter nogle rolige år blev 2019 året, hvor Oxby og Ho Vandværk endelig fik mulighed for at blive 
fritaget for en række bindinger i forhold til Vandsektorloven. Samtidig kunne vi sammen med de andre 
mellemstore forbrugsejede vandværker slippe ud af skattepligten. Et forslag om udtræden af reglerne i 
vandsektorloven vil blive fremsat af bestyrelsen på generalforsamlingen den 21. marts 2020. 

Som forudsagt på sidste års generalforsamling voksede sagen om pesticider i drikkevandsboringer 
yderligere i 2019. Da alle vore boringer ligger i fredskov har vi ikke nogen forventning om at blive ramt 
af den nævnte forureningstype, men vi tester naturligvis løbende, når der kommer nye anbefalinger fra 
centralt hold. 

Efter den store opgradering af hard- og software i 2017 har der ikke været nogen sager i forhold til IT 
og persondatasikkerhed i 2019, men der er gennemført en yderligere fysisk sikring i henhold til EUs 
GRPD-regler. 

Der er i alt afholdt 7 bestyrelsesmøder i løbet af 2019 med fokus på især nedbringelse af vandspild, 
renovering af ledningsnettet og implementering af et revideret ledelsessystem. Da den tidligere 
formand har solgt sit sommerhus pr 1. november 2109, er bestyrelsen pr. denne dato blevet 
nykonstitueret med Jacob Ladefoged som formand. 

Vandværket har i 2019 haft en nettotilgang på 20 nye andelshavere. Vi er hermed ved udgangen af 2019 
i alt 3.325 andelshavere - heraf ca. 300 fastboende. 

I 2019 blev der udpumpet 364.342 m3 vand mod 363.628 m3 vand i 2018. Det betyder at vi stort set 
holder os på sammen niveau som efter den varme sommer i 2018. Det beregnede vandspild er på 8, 7 %. 
Da det beregnede spild er mindre end 1 O%, skal der ikke betales ekstra vandskat heraf. 

De m3, der ikke bliver faktureret, går blandt andet til brandslukning, afprøvning af brandhaner samt 
mistes ved beskadigelser af og lækager på ledningsnettet. De mange lækager på ledningsnettet er et 
samfundsmæssigt spild og betyder en dårlig service i forhold til vore forbrugere. Bestyrelsen har derfor 
fortsat stor fokus på nedbringelse af vandspildet. 

På given foranledning og selvom alle aftagere har vandmålere, der kan fjernaflæses, vil jeg gerne 
endnu en gang understrege, at vi ikke fra Vandværkets side fører løbende kontrol med den enkeltes 
forbrug. Det er derfor stadig nødvendigt, at den enkelte forbruger selv holder øje med sit vandforbrug 
for dermed at kunne gribe ind, såfremt det viser sig at være unormalt. 

Vandværket har igen i 2019-regnskabet måttet notere uerholdelige fordringer på under 1.000 kr. 

Vores boringsanalyser er tilfredsstillende, og det samme gælder vore drikkevandsanalyser. Der vil dog 
stadig kunne optræde misfarvninger ved ledningsbrud, eller når der åbnes for vandet i ledningsstræk, 
hvor vandet har været stillestående igennem længere tid. Vi kan dog se, at problemet aftager over tid, 
nu hvor vandet ved afgang fra vandværket er blevet klarere. 

På anlægsfronten har vi i 2019 renoveret ledningsnettet på Harestien og dele af Nordkrogen samt 
indkøbt nye hovedmålere, der giver mulighed for en real-time overvågning. 

Lad mig til slut benytte lejligheden til at takke Vandværkets medarbejdere og den øvrige bestyrelse for 
en rigtig god arbejdsindsats og et positivt samarbejde i 2019. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af 
årsrapporten. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 

NETTOOMSÆTNING . 

Produktionsomkostninger................................................ 2 
Øvrige driftsomkostninger............................................... 3 

BRUTTORESUL TAT . 

Administrationsomkostninger........................................... 4 
Afskrivninger............................................................... 5 

DRIFTSRESULTAT . 

Finansielle indtægter . 
Finansielle omkostninger . 

RESULTAT FØR SKAT . 

Skat af årets resultat . 

ÅRETS RESULTAT . 

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING 

Årets regulatorisk over-/underdækning . 
Årets resultat før over-/underdækning . 

IALT . 

2019 2018 
kr. kr. 

3.932.784 4.294.228 

-246.044 -236.209 
-1.584.455 -1.723.602 

2.102.285 2.334.417 

-210.193 -208.184 
-1.259. 908 -1.290.473 

632.184 835.760 

o o 
-27.295 -13.361 

604.889 822.399 

o o 
604.889 822.399 

437.834 
167.055 

604.889 

659.309 
163.090 

822.399 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 

Hovedanlæg og ledningsnet . 
Vandmåler . 
Boringer . 
Driftsmidler . 
Materielle anlægsaktiver............................................... 6 

ANLÆGSAKTIVER . 

Varebeholdninger . 

Forbrugere m.m . 
Moms og vandskat. . 
Selskabsskat. . 
Tilgodehavender . 

Likvide beholdninger . 

OMSÆTNINGSAKTIVER ..........•........................................ 

AKTIVER . 

PASSIVER 

Egenkapital primo . 
Overført resultat. . 

EGENKAPITAL . 

2019 2018 
kr. kr. 

8.441.361 8.733.113 
1.292. 931 1.468.775 

19.193 38.387 
78.934 139.750 

9.832.419 10.380.025 

9.832.419 10.380.025 

41.400 41.400 

458.491 931.179 
452.431 o 
25.081 o 

936.003 931.179 

3.415.670 3.554.524 

4.393.073 4.527.103 

14.225.492 14.907.128 

Reguleringsmæssig overdækning . 
Gæld til realkreditinstitutter . 
Langfristede gældsforpligtelser . 

Kortfristet del af langfristet gæld . 
Kortfristet andel af realkreditinstitutter . 
Leverandører af varer og tjenesteydelser . 
Anden gæld . 
Kortfristede gældsforpligtelser . 

GÆLDSFORPLIGTELSER . 

PASSIVER . 

Eventualposter mv. 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

10.255.202 9.432.803 
604.889 822.399 

10.860.091 10.255.202 

2.608.614 3.046.448 
o 312.500 

7 2.608.614 3.358.948 

7 111.195 111.195 
7 o 50.000 

26.285 194.947 
619.307 936.836 
756.787 1.292.978 

3.365.401 4.651.926 

14.225.492 14.907.128 

8 

9 
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NOTER 

Nettoomsætning 
Vandbidrag . 
Gebyrer . 
Indberetningsgebyr. . 
Tilslutningsbidrag . 
Årets regulatorisk over-/underdækning . 

Produktionsomkostninger 
El. . 
Jordleje . 
Vandanalyse . 
Eftergivet vandspild . 
Kemi. . 

Øvrige driftsomkostninger 
Vedligeholdelse og reparationer . 
Forsikringer og kontingenter mv . 
Benchmarking . 
Lønninger . 
Sociale ydelser mv . 
Personaleudgifter . 
Bildrift . 

Administrationsomkostninger 
Kontorhold, gebyr og porto . 
PBS/Nets . 
lt-udgifter . 
Telefon . 
Regnskabsmæssig assistance . 
Revisionsmæssig assistance . 
Skattemæssig assistance . 
Budgetmæssig assistance . 
Økonomisk Ramme . 
Investerings- /reguleringsregnskab . 
Generalforsamling og møder . 
Småanskaffelser. . 
Tab på forbrugere . 
Øvrige . 

2019 2018 Note 
kr. kr. 

1 
2.923.979 2. 909.215 

95.592 103.128 
78.517 64.265 

396.862 558.311 
437.834 659.309 

3.932.784 4.294.228 

2 
102.108 110. 962 
11.345 11.202 
27.633 31.692 
20.291 16.050 
84.667 66.303 

246.044 236.209 

3 
465.011 656.848 
158.238 116.101 

6.934 4.098 
901.525 887.965 
15.780 14.106 
7.735 9.855 

29.232 34.629 

1.584.455 1.723.602 

4 
5.431 12.485 

20.847 20.378 
21.135 43.887 
29.419 29.763 
43.500 43.500 
11.000 11.000 
4.500 4.500 
6.000 6.000 

13.500 16.500 
1.500 1.500 

35.586 19.096 
14.698 4.808 

167 3 
2.910 -5.236 

210.193 208.184 
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NOTER 

Afskrivninger 
Hovedanlæg . 
Boringer . 
Driftsmidler . 
Målere . 

Materielle anlægsaktiver 

Hovedanlæg og 
ledningsnet 

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

Afskrivninger 1 / 1 2019 . 
Årets afskrivninger . 
Afskrivninger 31/12 2019 . 

Regnskabsmæssig værdi 31. 
december 2019 . 

Langfristede gældsforpligtelser 

Reguleringsmæssig overdækning. 
Gæld til realkreditinstitutter ..... 

29.403.057 
689.912 

30.092.969 

20.669.944 
981.664 

21.651.608 

8.441.361 

1/1 2019 
gæld i alt 

3.157.643 
362.500 

3.520.143 

Vandmåler 

2.752.892 
22.390 

2.775.282 

1.284.117 
198.234 

1.482.351 

1.292.931 

31/12 2019 
gæld i alt 

2.719.809 
o 

2. 719.809 

2019 2018 Note 

5 
981.664 1.021.700 
19.194 19.194 
60.816 52. 944 

198.234 196.635 

1.259.908 1.290.473 

6 

Boringer Driftsmidler 

191.938 535.065 
o o 

191.938 535.065 

153.551 395.315 
19.194 60.816 

172.745 456.131 

19.193 78.934 

7 
Afdrag 

næste år 
Restgæld 
efter 5 år 

111 . 195 
o 

111.195 

o 
o 

o 

Eventualposter mv. 
Ingen. 

8 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Ingen. 

9 
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ANVENDT REGNSKA BSPRA KSIS 

Årsrapporten for Oksby og Ho Vandværk Amba for 2019 er aflagt i overensstemmelse med den danske 
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A, med tilvalg af regler fra 
regnskabsklasse B. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 
"HVILE I SIG SELV" PRINCIPPET" 

Over- og underdækninger 
Selskabet er underlagt det særlige "hvile i sig selv" princip i henhold til vandforsyningsloven. 
Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter 
vandforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne 
over tid. Årets over- eller underdækning indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerende 
over- eller underdækning efter vandforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med 
forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af vand, tilslutningsbidrag samt salg af øvrige ydelser til 
eksterne kunder. 

Afregningsåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af vand indregnes derfor på basis af et 
års levering og forbrug af vand i henhold til årsopgørelsen på tidspunktet for regnskabsåret afslutning. 

Årets udvikling i den regulatoriske over-/underdækning indregnes i nettoomsætning. Saldo for den 
regulatoriske over-/underdækning optages som en særskilt post i balancen. 

Produktions- og øvrige driftsomkostninger 
Produktions- og øvrige driftsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets netto 
omsætning, samt lønninger, forsikringer mv. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger. 

Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, tab på 
forbrugere mv. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og 
urea liserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. 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 
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med 
den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 



12 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Materielle anlægsaktiver 
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

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

Brugstid 

Hovedanlæg og ledningsnet. . 
Vandmålere . 
Boringer . 
Driftsmidler . 

20 år 
14 år 
10 år 
4 år 

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 immaterielle og materielle anlægsaktiver samt finansielle 
anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, 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 nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af 
forventede tab. 

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender 

Resultat til indregning i kommende års priser 
Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostninger og de fakturerede 
indtægter efter vandforsyningsloven. Beløbet indregnes i nettoomsætningen og optages i balancen 
enten som gæld eller tilgodehavende. 

Gældsforpligtelser 
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 

Regulatorisk overdækning 
Saldo for regulatorisk overdækning indregnes under passiver. Saldoen er det beløb, som selskabet skal 
tilbagebetale til forbrugerne i kommende år. 


