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Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Ledelsespåtegning
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019
for Gelsted 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 2019 - 31.
december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelse

Søren Hansen
Formand

Kenneth Nøhr
Medlem

Pernille Volthers
Medlem

Poul Jensen
Medlem
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Neel Ploug Olsen
Medlem
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Gelsted, den 20. maj 2020

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Gelsted Vandværk A.M.B.A.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Gelsted Vandværk A.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december
2019, 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 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 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 selskabets 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 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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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 2019 - 31.
december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

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.

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 årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig
fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Overtrædelse af momslovgivningen
Selskabet har i strid med momslovgivningen ikke indeholdt og indberettet moms rettidigt, hvorved ledelsen kan
ifalde ansvar.

Næstved, den 20. maj 2020
Revisions-centret
Registreret revisionsvirksomhed
CVR-nr. 19723402

Brian Vahlkvist
Registreret revisor
mne30103
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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.

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Virksomhedsoplysninger

Telefon
E-mail
CVR-nr.
Stiftelsesdato
Hjemsted
Regnskabsår

Gelsted Vandværk A.M.B.A.
Slettevej 72, Gelsted
4160 Herlufmagle
32 46 10 49
Pietpenelope@live.dk
37397946
1. januar 2016
Næstved
1. januar 2019 - 31. december 2019

Bestyrelse

Søren Hansen
Kenneth Nøhr
Neel Ploug Olsen
Pernille Volthers, Kasserer og Vandværkspasser
Poul Jensen

Revisor

Revisions-centret
Registreret revisionsvirksomhed
Erantisvej 53
4700 Næstved
CVR-nr.: 19723402

Pengeinstitut

Sydbank A/S
Axeltorv 4
4700 Næstved
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Virksomheden

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i vandforsyning.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 udviser et resultat på kr. 0, og
selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en balancesum på kr. 3.265.224, og en overdækning på kr.
2.980.620.

Penneo dokumentnøgle: T7HTX-CA2U6-D4ZFT-753PJ-GB7CQ-CFW7A

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle
stilling.
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Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Anvendt regnskabspraksis
Regnskabsklasse
Årsrapporten for Gelsted Vandværk A.M.B.A. for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger,
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb,
der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag
af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab
og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges,
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden
årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes
eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
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, mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne.
Omkostninger til Boringer
Omkostninger til boringer omfatter installation og vedligeholdelse.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration mv.
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Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Anvendt regnskabspraksis
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager.
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i
virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af
brugstider og restværdier:
Brugstid
80 år
80 år
40 år
10 år
9-10 år

Boringer
Bygninger
Ledningsnet
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Vandmåleranlæg

Restværdi
0%
0%
0%
0%
0%

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab
vedrørende værdipapirer.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af
akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med
eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en
ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor
aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer,
komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte
bestanddele er forskellig.
Andre finansielle anlægsaktiver
Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til
Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.
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 indeståender i pengeinstitutter.
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 overdækning.
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Der afskrives ikke på grunde

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Penneo dokumentnøgle: T7HTX-CA2U6-D4ZFT-753PJ-GB7CQ-CFW7A

Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Note

2019
kr.

2018
kr.

Nettoomsætning
Omkostninger boringer
Dækningsbidrag I

1
2

853.896
-244.040
609.856

796.729
-220.343
576.386

Bestyrelsesomkostninger
Dækningsbidrag II

3

-69.831
540.025

-61.290
515.096

Andre driftsindtægter

4

29.012

0

Salgsomkostninger
Ledningsnet
Administrationsomkostninger
Andre eksterne omkostninger

5
6
7

-491
-49.913
-309.440
-359.844

-472
-110.443
-175.431
-286.346

209.193

228.750

8

-222.917
-13.724

-228.075
675

9
10

14.096
-372
0

-266
-409
0

Indtjeningsbidrag
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Driftsresultat
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat
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Resultatopgørelse

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Balance 31. december 2019

Note

2019
kr.

2018
kr.

Boringer
Ledningsnet
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Vandværksbygning
Vandmålere
Materielle anlægsaktiver

11
12
13
14
15

31.720
35.246
450.074
472.039
597.301
1.586.380

12.780
32.994
493.381
443.545
679.198
1.661.898

Andre værdipapirer og kapitalandele
Finansielle anlægsaktiver

16

762.211
762.211

764.651
764.651

2.348.591

2.426.549

Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender

17

312.000
312.000

399.114
399.114

Likvide beholdninger

18

604.633

679.550

916.633

1.078.664

3.265.224

3.505.213

Omsætningsaktiver
Aktiver
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AKTIVER

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Balance 31. december 2019

Note

2019
kr.

2018
kr.

PASSIVER
Overdækning
Hensatte forpligtelser

19

2.980.620
2.980.620

3.102.853
3.102.853

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser

20
21

51.836
232.768
284.604

118.390
283.970
402.360

284.604

402.360

3.265.224

3.505.213

Gældsforpligtelser
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Passiver
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Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Noter
2019

2018

17.945
713.718
122.233
853.896

0
804.772
-8.043
796.729

565
2.810
6.144
115.637
32.744
25.149
3.998
7.498
2.552
46.943
244.040

0
0
3.966
140.554
1.747
48.868
10.063
5.288
0
9.857
220.343

5.753
2.000
38.954
12.169
3.238
1.309
4.738
1.670
69.831

6.058
2.000
35.000
10.877
3.869
0
2.139
1.347
61.290

29.012
29.012

0
0

491
491

472
472

29.995
17.500
2.418
0
49.913

42.451
36.379
3.560
28.053
110.443

1. Nettoomsætning
Salg af målerdata, NK Forsyning
Kubikmeterafgift,private
Overdækning/underdækning

Borringer vedligeholdelse
Bygninger vedligeholdelse
Køb af inventar
Installationer vedligeholdelse
Inventar vedligeholdelse
El
Andre udgifter ved produktion
Forsikringer
EDB udgifter
Vandanalyse

3. Bestyrelsesomkostninger
Telefongodtgørelse
Bestyrelsesmøder/ - arrangement
Bruttoløn
Kørselsomkostninger
Personaleomkostninger
Kurser og møder
Arbejdstøj m/moms
Lønbest. fors./kont.

4. Andre driftsindtægter
Genetableringsindtægt

5. Salgsomkostninger
Annoncer og reklame

6. Ledningsnet
Ledningsnet vedligeholdelse
Løn driftspersonel
Måler relaterede udstyr
Måler software
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2. Omkostninger boringer

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Noter
2019

2018

7.619
62.265
1.446
10.053
1.453
674
17.939
-20.000
15.000
20.000
0
86.436
2.564
6.697
894
6.363
23.306
560
2.309
15.221
48.641
309.440

9.811
21.106
0
6.440
1.273
0
16.747
-20.000
16.540
20.000
65.151
0
9.300
3.020
0
6.876
18.526
641
0
0
0
175.431

116.950
185
15.607
90.175
222.917

124.107
185
15.561
88.222
228.075

0
-2.439
3.365
8.725
4.445
14.096

155
-4.627
4.206
0
0
-266

372
0
372

344
65
409

Kontorartikler og tryksager
EDB - udgifter
Telefonudgifter
Kursus for bestyrelsesmedlemmer
Porto og gebyrer u/moms
Gebyrer m/moms
PBS udgifter/gebyrer
Revisorhonor afsat primo
Revisorhonorar
Revisorhonor afsat ultimo
Bogføringsassistance
Løn m.m. til bestyrelsen
Repræsentation
Generalforsamling
Forsikringer bestyrelsen
Kontingenter m/moms
Abonnement/licensafgift
Andre administrationsomkostninger
Forbrugerinformation
Tab på debitorer
Småanskaffelser

8. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Afskrivninger ledningsnet
Afskrivninger borringer
Afskrivninger bygninger
Afskrivninger inventar og installationer

9. Finansielle indtægter
Bank/Sparekasse
Kursgevinster/tab
Udbytte
Gebyrer momsfrie debitorer
Flyttegebyr

10. Finansielle omkostninger
Renteudgifter SKAT
Gebyr og afgift skat
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7. Administrationsomkostninger

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Noter
2019

2018

Kostpris primo
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer
Kostpris ultimo

14.815
19.125
33.940

14.815
0
14.815

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo

-2.035
-185
-2.220

-1.850
-185
-2.035

Regnskabsmæssig værdi ultimo

31.720

12.780

2.649.062
37.305
2.686.367

2.649.062
0
2.649.062

-2.616.068
-35.053
-2.651.121

-2.549.841
-66.227
-2.616.068

35.246

32.994

882.211
46.869
929.080

882.211
0
882.211

-388.831
-90.175
-479.006

-300.608
-88.222
-388.830

450.074

493.381

1.244.891
44.101
1.288.992

1.244.891
0
1.244.891

-801.346
-15.607
-816.953

-785.785
-15.561
-801.346

472.039

443.545

11. Boringer

Kostpris primo
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

13. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris primo
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

14. Vandværksbygning
Kostpris primo
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
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12. Ledningsnet

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Noter
2019

2018

2.565.983
0
2.565.983

1.828.905
737.078
2.565.983

-1.886.785
-81.897
-1.968.682

-1.828.905
-57.880
-1.886.785

597.301

679.198

762.211
762.211

764.651
764.651

312.000
312.000

399.114
399.114

492.485
112.148
604.633

567.403
112.147
679.550

-122.233
3.102.853
2.980.620

8.043
3.094.810
3.102.853

373
30.560
20.903
0
51.836

1
87.216
11.173
20.000
118.390

15. Vandmålere
Kostpris primo
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer
Kostpris ultimo
Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

Bankinvest Korte DK Obl. 8.412 stk.

17. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Varedebitorer

18. Likvide beholdninger
Sydbank A/S 6417719
Arbejdernes Landsbank, 0512396

19. Overdækning
Overdækning
Overdækning pr. 1. januar
Saldo ultimo

20. Leverandører af varer og tjenesteydelser
Øvrige tilgodehavender
Varekreditorer
Omkostningskreditorer
Andre kreditorer
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16. Andre værdipapirer og kapitalandele

Gelsted Vandværk A.M.B.A.

Noter
2019

2018

54.469
288.886
-163.975
-40.750
172.366
-99.858
211.138

17.415
297.751
-273.360
-51.109
200.031
63.772
254.500

49.725
-31.375
10.076
-6.796
21.630

47.671
-22.941
9.729
-4.989
29.470

232.768

283.970

Skyldig moms:
Skyldig moms primo
Udgående moms
Indgående moms
Elafgift
Afgift ledningsført vand
Afregnet moms

Skyldig lønninger:
Indeholdt A-skat
Betalt A-skat
Indeholdt arbejdsmarkedsbidrag
Betalt arbejdsmarkedsbidrag

Anden gæld i alt
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21. Anden gæld
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Serienummer: PID:9208-2002-2-122654949728
IP: 5.186.xxx.xxx
2020-07-27 08:13:46Z
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IP: 94.101.xxx.xxx
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Pernille Kondrup Volthers

Pernille Kondrup Volthers

Bestyrelsesmedlem
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IP: 5.186.xxx.xxx
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Kasserer
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IP: 5.186.xxx.xxx
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