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BDO 
LEDELSESPÅTEGNING 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2019 for 
ASSENSVEJENS VANDVÆRK. 

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, beret-
ningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Faaborg, den 13. februar 2020 

 

Jensen 

   

   

Knud Paustian 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 

Til medlemmerne i ASSENS VEJENS VANDVÆRK 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for ASSENSVEJENS VANDVÆRK for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregn-
skabet 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 
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 foreningen 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 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 ledel-
sen 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 
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til 
hensigt at likvidere selskabets, 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. 



I BDO 
	 5 

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

Faaborg, den 13. februar 2020 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

Arne Hvidtfeldt 
Statsautoriseret revisor 
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LEDELSESBERETNING 

Hovedaktivitet 
Andelsselskabets formål er at drive vandværk, med vandindvindingstilladelse som løber frem tit år 
2039. Årlig udpumpningsret er 130.000 m3. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årsrapporten udviser en overdækning på 344.515 kr. 

I regnskabsåret har der været udgifter til vedligeholdelse af anlægget for ialt 174.076 kr. 

Indtægter for vandafgifter dækker perioden fra 1. november 2018 til 31. oktober 2019. 

Vandværket har 917 brugere fordelt på 778 andelshavere. 

Der er i året indvundet 60.070 m3 vand og der er i 2019 købt 17.698 m3 vand. 
Der har i 2019 været et vandspild på 6.287 m3. 
Der er i 2019 blevet betalt 475.042 kr. i vandskat til SKAT. 

Vandværket forventer i 2020 en mindre overdækning. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for 
selskabets finansielle stilling. 

Nøgletal 
2019 2018 2017 

Omkostninger pr. bruger i kr 	  810,24 1.162,32 1.194,48 

Spild pr. bruger i m3 	  6,86 5,13 2,93 

Forbrug pr. bruger i m3 excl, spild og skyl 	 76,39 80,81 77,54 

Spildprocent 	  8,08% 5,87% 3,67% 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Årsrapporten for ASSENSVEJENS VANDVÆRK for 2019 er aflagt i overensstemmelse med den danske 
årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A. 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Nettoomsætning 
Nettoomsætningen omfatter dels fast årsafgift og dels faktureret vandforbrug. 

Vandafgifterne er periodiseret til regnskabsåret. 

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 negativ indtægt, mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til 
indtægterne. 

Omkostninger 
Omkostninger omfatter omkostninger til vedligeholdelse og driften af anlægget samt administra-
tionsomkostninger. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger og udbytte-
indtægter. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. 

BALANCEN 

Materielle an lægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider. 

Brugstid 

Ejendomme 	25 år 
Målere 	 6 år 

Aktiver med en kostpris på under 13,8 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i 
anskaffelsesåret. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse 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 afskrivninger. 

Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre 
værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. 
Realiserede og urealiserede kurstab og kursavancer føres på en kursreguleringsfond under 
egenkapitalen. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

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

Overdækning 
Overdækning er 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. 

Gældsforpligtelser 
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 

Note 2019 
kr. 

Fast afgift 	  638.931 
Vandforbrug 	  1 440.733 
Gebyrer 	  10.925 
Årets over- og underdækning 	  -344.515 

NETTOOMSÆTNING 	  746.074 

Lønninger mv. 	  -285.770 
Annoncer og reklamer 	  -6.819 
Forsikringer 	  -7.595 
Kontorhold og aflæsningsgebyrer 	  -21.703 
Edb-udgifter 	  -87.674 
Mødeudgifter 	  -25.114 
Vedligeholdelse anlæg 	  -174.076 
Køb vand af Faaborg Kommune 	  -63.123 
Forskydning i skyldig vandskat 	  -9.243 
Forskydning i tilbage- og efterbetalinger 	  -1.676 
Revision 	  -18.750 
El 	  -41.442 
Afskrivninger 	  2 -5.780 

DRIFTSRESULTAT 	  -2.691 

Tilslutningsafgifter 	  0 

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 	  -2.691 

Renteindtægter og udbytte 	  3 3.780 
Finansielle omkostninger 	  -1.089 

ÅRETS RESULTAT 	  0 

2018 
kr. 

646.142 
458.017 

5.350 
46.397 

1.155.906 

-284.700 
-2.516 
-8.081 

-18.211 
-68.118 
-8.832 

-579.485 
-120.975 
-10.942 

-106 
-18.400 
-41.953 
-74.215 

-80.628 

75.000 

-5.628 

5.628 
0 

0 
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BALANCE 31. DECEMBER 

AKTIVER Note 2019 
kr. 

2018 
kr. 

Vandindvindingsret 	  2.631 2.631 
Ejendomme 	  4 197.207 202.987 
Materielle anlægsaktiver 	  199.838 205.618 

ANLÆGSAKTIVER 	  199.838 205.618 

Tilgodehavender andelshavere 	  78.993 133.436 
Tilgodehavende el 	  5 837 347 
Tilgodehavende vand 	  25.420 0 
Andre tilgodehavender 	  6 739 1.227 
Tilgodehavender 	  105.989 135.010 

Obligationer 	  87.007 146.905 
Værdipapirer 	  87.007 146.905 

Indestående i pengeinstitutter 	  2.617.700 2.228.993 
Kasse- og girobeholdninger 	  17 16 
Likvide beholdninger 	  2.617.717 2.229.009 

OMSÆTNINGSAKTIVER. 	  2.810.713 2.510.924 

AKTIVER 	  3.010.551 2.716.542 

PASSIVER 

EGENKAPITAL 	  0 0 

Overdækning 	  8 2.549.417 2.211.053 

Langfristede gældsforpligtelser 	  2.549.417 2.211.053 

Skyldig andelshavere 	  128.018 103.302 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 	  17.500 17.500 

Skyldig vandskat 	  7 213.431 242.235 

Skyldig vand 	  0 36.633 

A-skat og AM-bidrag 	  0 3.135 

Moms 	  101.908 102.684 

Skyldige renter 	  277 0 
Kortfristede gældsforpligtelser 	  461.134 505.489 

GÆLDSFORPLIGTELSER 	  3.010.551 2.716.542 

PASSIVER 	  3.010.551 2.716.542 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
Ingen. 
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NOTER 

	

2019 	2018 	Note 

	

kr. 	 kr. 

Vandforbrug 1 
Faktureret vandforbrug 	  440.733 458.017 

440.733 458.017 

Afskrivninger 2 
Ejendomme 	  5.780 5.780 
Målere 	  0 68.435 

5.780 74.215 

Renteindtægter og udbytte 3 
Obligationsrenter 	  4.268 6.149 
Periodisering renter primo 	  -1.227 -1.748 
Periodisering renter ultimo 	  739 1.227 

3.780 5.628 

Materielle anlægsaktiver 4 

Ejendom Målere 

Kostpris 1. januar 2019 	  3.286.817 410.620 
Kostpris 31. december 2019 	  3.286.817 410.620 

Afskrivninger 1. januar 2019 	  3.083.830 410.620 
Årets afskrivninger 	  5.780 0 
Afskrivninger 31. december 2019 	  3.089.610 410.620 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019 	  197.207 0 

2019 2018 
kr. kr. 

Tilgodehavende/skyldig el 5 
Tilgodehavende 1. januar 	  347 -4.140 

Betalt i året 	  117.374 125.558 

Forbrugt låret 	  -116.884 -121.071 

837 	 347 
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NOTER 

	

2019 	2018 	Note 

	

kr. 	 kr. 

Andre tilgodehavender 6 
Renter obligationer 	  739 1.227 

739 1.227 

Vandskat 7 
Skyldig 1. januar 	  242.235 218.375 
Forbrugt i året 	  446.238 472.030 
Betalt i året 	  -475.042 -448.170 

213.431 242.235 

Overdækning 8 
Overdækning primo 	  2.211.053 2.259.907 
Årets overdækning 	  344.515 -46.397 
Kursregulering værdipapirer 	  -6.151 -2.457 

2.549.417 2.211.053 



Assensvejens Vandværk 

Budget 2020 

Fast afgift (917 brugere a kr. 700,00) 
	

641.900 
Vandforbrug (76.000 kbm. a kr. 6,40) 

	
486.400 

Nettoomsætning 	 1.128.300 	 1.128.300 

Faste omkostninger 

Lønninger m.v. 	 270.000 
Administrationsomkostninger 	 140.000 
Faste omkostninger i alt 	 410.000 

	
410.000 

Variable omkostninger 

Køb af vand fra FFV (20.000 kbm. a kr. 3,70) 
	

74.000 
El-forbrug 
	

46.000 
Variable omkostninger i alt 

	
120.000 

Rest vedr, køb af SRO anlæg 
Udskiftning af anboringer (anslået 10 stk. a' kr. 10.000 pr. stk.) 
Hensat til fjernaflæsning af målere 
Vedligeholdelse af anlæg 

Afskrivninger 

Renteindtægter 

Årets resultat 

120.000 

50.000 
100.000 
200.000 
200.000 

100.000 

5.000 

-46.700 
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