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LEDELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for
Andelsvandværket Helle Vest Amba.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.

Årre, den 12. februar 2021

I bestyrelsen:

Jens Christensen
Formand

Knud Østergaard Jepsen
Næstformand

Mads Skydt
Sekretær

Gert Lindberg

Jens Bruun

Lars Chr. Engelbrecht

Torben Thomsen

Morten Bakkensen

Peter Christensen
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til medlemmerne i Andelsvandværket Helle Vest Amba
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Andelsvandværket Helle Vest Amba for regnskabsåret 1. januar
- 31. december 2020, omfattende 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 interessentskabet 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 vandværkets 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 vandværket, 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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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

•

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 vandværkets 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 vandværkets 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 vandværket 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 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.
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.
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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:

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig 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.
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Baseret på det udførte arbejde er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Skjern, den 12. februar 2021
Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab

John Andersen
statsautoriseret revisor
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LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter
Vandværkets aktivitet er produktion og distribution af brugsvand i forsyningsområdet, som dækker
Fåborg, Hjortkær, Næsbjerg, Roust, Rousthøje og Årre.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat udviser et overskud på 2.001 t.kr. mod et overskud på 3.133 t.kr. i 2019. Det realiserede resultat er 443 t.kr. bedre end budgetteret.
Vandværkets egenkapital udgør 11.226 t.kr. pr. 31. december 2020.
Vandværket har i årets løb opkrævet færre indtægter i forhold til den fastlagte indtægtsramme,
hvilket har medført, at overdækningen herefter er reduceret til 14 t.kr. pr. 31. december 2020.

Dette skyldes, at Højesteret i november måned 2018 i en prøvesag underkendte Skats nedsættelse
af vandsektorens afskrivningsgrundlag på materielle anlægsaktiver. Dommen forventes at aflede et
væsentligt forhøjet afskrivningsgrundlag, så indkomsten som følge heraf ikke udløser en aktuel
skat for vandværket.
Indtægtsrammen
I henhold til vandsektorloven har Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen fastlagt den økonomiske indtægtsramme for Andelsvandværket Helle Vest Amba.
For 2020 var indtægtsrammen fastlagt til 7.149 t.kr., hvilket betød, at vandværkets samlede indtægter i regnskabsåret maksimalt måtte udgøre 7.149 t.kr. incl. vandafgift til staten. De realiserede
indtægter i 2020 kan opgøres til 6.723 t.kr. incl. vandafgift til staten.
Der er således opkrævet 426 t.kr. for lidt. Årets underdækning er modregnet i gældsposten ”overdækning hos forbrugerne”.
Indtægtsrammen for 2021 er fastlagt til 6.842 t.kr. incl. vandafgift til staten. Ved et uændret vandforbrug i forhold til 2020 og med de udmeldte takster for 2021, forventes vandværkets samlede
indtægter i 2021 at udgøre ca. 6.726 t.kr. incl. vandafgift til staten.
Begivenheder efter regnskabsåret udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, der vil kunne forrykke vandværkets finansielle stilling væsentlig.
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Årets skattepligtige resultat udløser en aktuel skat på 248 t.kr., som ikke er afsat i balancen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Andelsvandværket Helle Vest Amba for 2020 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med tilvalg af dele fra højere klasser
og tilpasset i overensstemmelse med reglerne i vandforsyningsloven.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter faktureret salg af vand og tilslutninger samt salg af øvrige ydelser til
eksterne kunder. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.
Nettoomsætningen korrigeres med en eventuel over- eller underdækning.
Produktions- og distributionsomkostninger
Produktions- og distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan
henføres til vandværkets indvinding og distribution af vand, herunder også vedligeholdelse af anlæg.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til salg, reklame og administration.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og honorarer samt andre omkostninger til social sikring.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver.
Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger indeholder renter, som indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring 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.
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Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Boringer, bygninger, driftsmateriel og inventar måles til kostpris, med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

Vandværk og installationer
Boringer
Ledningsnet
Vandmålere og driftsmateriel

20 år
25 år
20 år
5 - 10 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
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.
Nedskrivning på 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, såfremt denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller
aktivgruppen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for hensættelse til tabsrisici opgjort på
grundlag af en individuel vurdering af debitorerne.
Egenkapital
Vandværket er underlagt hvile-i-sig-selv princippet, hvilket indebærer, at de bidrag, som opkræves
for levering af vand m.v., set over en årrække, kun må modsvare de faktiske omkostninger, som
vandværket har ved at producere og levere ydelser.
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Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, forudbetalinger for vand samt anden
gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb indtægtsrammen for levering af vand, indregnes
forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
Er de hos forbrugerne opkrævede beløb lavere end indtægtsrammen, indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende, hvis forskellen forventes opkrævet.
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Over-/underdækninger
Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligtelser og tilgodehavender. Saldoen udgør det beløb, som vandværket forventer at tilbagebetale eller
opkræve i kommende års takster målt til nutidsværdi. Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og omkostninger i forhold til vandværkets
fastsatte indtægtsramme, som Forsyningssekretariatet har opgjort for det enkelte regnskabsår i henhold til vandsektorloven.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
2020

1

Nettoomsætning

2

Produktions- og distributionsomkostninger

2019

3.956.320
(793.036)

Bruttoresultat

3.163.284

4.647.392
(511.181)
4.136.211

3

Personaleomkostninger

(124.989)

(117.524)

4

Administrationsomkostninger

(407.593)

(394.725)

5

Afskrivninger

(564.214)

(467.463)

Resultat før finansielle poster
6

2.066.488

Andre finansielle omkostninger

(65.586)

Resultat før skat

3.156.499
(23.892)

2.000.902

3.132.607

0

0

2.000.902

3.132.607

Årets driftsmæssige over-/underskud

1.255.495

3.251.761

Årets indregnede regulatoriske over-/underdækning
Overføres til overført resultat

745.407
2.000.902

(119.154)
3.132.607

Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT
Der specificeres således
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Note

BALANCE 31. DECEMBER
Note

2020

2019

AKTIVER
Vandværk og installationer

593.870

646.049

Boringer

1.682.002

429.017

Ledningsnet

2.238.387

2.415.942

569.687

767.311

Materielle anlægsaktiver

5.083.946

4.258.319

ANLÆGSAKTIVER I ALT

5.083.946

4.258.319

578.804

288.537

1.100.619

320.649

Andre tilgodehavender

105.846

0

10 Periodeafgrænsningsposter

24.500

24.500

Tilgodehavender

1.809.769

633.686

11 Likvide beholdninger

7.305.653

7.134.955

9.115.422

7.768.641

14.199.368

12.026.960

Vandmålere og driftsmateriel
7

8

Tilgode hos forbrugere
Tilgodehavende selskabsskat

9

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT
AKTIVER I ALT
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OMSÆTNINGSAKTIVER

BALANCE 31. DECEMBER
Note

2020

2019

PASSIVER
EGENKAPITAL
Overført 1. januar

9.651.344

6.518.737

Overført af årets resultat

2.000.902

3.132.607

EGENKAPITAL I ALT

11.652.246

9.651.344

14.182

439.372

14.182

439.372

0

320.217

1.128.955

173.762

586.569

775.441

817.416

666.824

Kortfristede gældsforpligtelser

2.532.940

1.936.244

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

2.547.122

2.375.616

14.199.368

12.026.960

12 Overdækning hos forbrugerne
Langfristede gældsforpligtelser
12 Kortfristet del af overdækning hos forbrugerne
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til forbrugere
13 Anden gæld

PASSIVER I ALT
14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
15 Eventualposter m.v.
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GÆLDSFORPLIGTELSER

NOTER
Note
NETTOOMSÆTNING
3.107.598

4.440.453

Indgåede tilslutningsafgifter

47.703

267.735

Indgået for måleroplysninger

34.837

34.358

Modtagne gebyrer m.v.

20.775

24.000

Indgåede vandafgifter

Årets reguleringsmæssige over-/underdækning

2

745.407
3.956.320

(119.154)
4.647.392

PRODUKTIONS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER
Vedligeholdelse ledningsnet

102.620

89.786

Vedligeholdelse vandværk, boringer og pumper

401.808

120.744

7.043

1.455

107.938

112.281

Ingeniørassistance

64.414

55.475

Vandanalyser

34.978

38.755

Afgrødeerstatninger m.v.

15.000

30.045

Jordleje

18.546

21.399

1.434

1.863

Forsikringer

27.868

26.128

Gebyr Forsyningssekretariatet

11.387

12.197

0
793.036

1.053
511.181

Gager og lønninger

15.320

6.300

Bestyrelseshonorar

97.500

90.500

Skattefri kørselsgodtgørelse

10.764

8.124

1.405
124.989

12.600
117.524

Vedligeholdelse vandmålere og driftsudstyr
Elforbrug

Renovation og vandafledningsafgift

Andet

3

2019

PERSONALEOMKOSTNINGER

Kursusudgifter
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1

2020

NOTER
Note
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
5.072

2.464

Repræsentation - gaver og blomster

900

324

Generalforsamling og mødeudgifter

5.176

24.806

Skattemæssig assistance

15.200

0

Udarbejdelse af budgetter

1.800

2.500

Revision og regnskabsassistance

42.400

46.000

Assistance og indberetninger vedrørende vandsektorloven

13.300

10.800

138.676

185.105

42.480

40.510

8.820

5.140

29.541

44.293

Telefon
EDB-udgifter

6.110

11.511

8.417

4.409

Bestyrelsesansvarsforsikring

1.491

894

29.210

35.861

59.000
407.593

(19.892)
394.725

Vandværk og installationer

52.179

52.179

Boringer

44.858

40.245

Vandmålere og inventar

197.624

197.624

Ledningsnet

183.535

177.415

Tab på materielle anlægsaktiver

86.018
564.214

0
467.463

Renter, pengeinstitutter

54.887

22.756

Renter uden fradragsret

10.699
65.586

1.136
23.892

Annoncer og informationsfolder

Administrationshonorar
Support og licens, Elbæk & Vejrup
Licens fjernaflæsning
Kontorhold, porto og udgifter PBS

Kontingenter
Tab på debitorer

5

6

2019

AFSKRIVNINGER

ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER
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4

2020

NOTER
Note
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Vandværk og
installationer

Kostpris 1. januar 2020

2.392.509

Boringer
1.006.103

Afgang

0

Tilgang

0

1.383.861

Kostpris 31. december 2020

2.392.509

1.852.320

Afskrivninger 1. januar 2020

1.746.460

577.086

Afgang afskrivninger

0

Årets afskrivninger
Afskrivninger 31. december 2020
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

(537.644)

(451.626)

52.179

44.858

1.798.639

170.318

593.870

1.682.002
Vandmålere og

Ledningsnet

driftsmateriel

5.718.077

1.997.958

5.978

0

Kostpris 31. december 2020

5.724.055

1.997.958

Afskrivninger 1. januar 2020

3.302.135

1.230.647

183.533

197.624

Afskrivninger 31. december 2020

3.485.668

1.428.271

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

2.238.387

569.687

Kostpris 1. januar 2020
Tilgang

Årets afskrivninger

31/12 2020
8

9

31/12 2019

TILGODE HOS FORBRUGERE
Tilgodehavende hos forbrugere

637.804

288.537

Hensat til imødegåelse af tab

(59.000)
578.804

0
288.537

ANDRE TILGODEHAVENDER
Tilgodehavende moms

105.155

0

Andre tilgodehavender

691
105.846

0
0

24.500
24.500

24.500
24.500

10 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER
Forudbetalt licens, Elbek & Vejrup

- 15 -

Penneo dokumentnøgle: W0LJ0-Q6ZB4-EGFAB-3X8XD-Z0D5G-5Q04K

7

NOTER
Note

31/12 2020

31/12 2019

11 LIKVIDE BEHOLDNINGER
Danske Andelskassers Bank - konto nr. 1006528

0

2.415

Danske Andelskassers Bank - konto nr. 5000261

137.251

884.081

Danske Andelskassers Bank - konto nr. 1047178

3.484

3.507

Sydbank - konto nr. 1009220

7.161.379

6.241.389

Sydbank - konto nr. 1269463

3.539
7.305.653

3.563
7.134.955

759.589

640.435

(745.407)

119.154

Overdækning 31. december

14.182

759.589

Heraf kortfristet del

0
14.182

(320.217)
439.372

759.543

589.112

0

77.712

8.557

0

49.316
817.416

0
666.824

Overdækning 1. januar
Årets over-/underdækning, jf. note 1

13 ANDEN GÆLD
Skyldig afgift ledningsført vand
Skyldig moms
Skyldig A-skat m.v.
Andre skyldige omkostninger

14 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER
Ingen.
15 EVENTUALPOSTER
Eventualaktiver
Skatteaktiv
Vandværket har et udskudt skatteaktiv på 2 t.kr., der ikke er optaget i balancen.
Eventualforpligtelser
Selskabets skattepligtige indkomst udløser en aktuel skat på 248 t.kr.
Forpligtelsen er ikke afsat i balancen, idet Højesteret i november måned 2018 i en prøvesag underkendte Skats nedsættelse af vandsektorens afskrivningsgrundlag på materielle anlægsaktiver. Dommen forventes at aflede et væsentligt forhøjet afskrivningsgrundlag, så indkomsten som følge heraf
ikke udløser en aktuel skat for vandværket.
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12 OVERDÆKNING HOS FORBRUGERNE

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Jens Jørn Christensen

Lars Christian Engelbrecht

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-514692447762
IP: 212.112.xxx.xxx
2021-02-13 08:10:55Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-386117731145
IP: 85.218.xxx.xxx
2021-02-13 08:12:58Z

Knud Østergård Jepsen

Morten Kjær Bakkensen

Næstformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-675921334857
IP: 212.10.xxx.xxx
2021-02-13 08:41:06Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-772374781780
IP: 212.112.xxx.xxx
2021-02-13 12:50:06Z

Torben Brink Thomsen

Peder Tofting Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-308609125297
IP: 212.112.xxx.xxx
2021-02-14 07:35:20Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-627769769496
IP: 46.32.xxx.xxx
2021-02-14 09:50:17Z

Mads Rahbæk Skydt

Jens Bakkensen Bruun

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-560791933114
IP: 95.154.xxx.xxx
2021-02-14 10:40:27Z

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-543304535490
IP: 212.112.xxx.xxx
2021-02-14 16:01:23Z
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https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnøgle: W0LJ0-Q6ZB4-EGFAB-3X8XD-Z0D5G-5Q04K

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”
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Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

John Andersen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-691863177563
IP: 95.154.xxx.xxx
2021-02-15 06:29:30Z

Statsautoriseret revisor
Serienummer: PID:9208-2002-2-589880782059
IP: 185.125.xxx.xxx
2021-02-15 06:34:05Z
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