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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2021 for Rødding Vandværk A.m.b.A.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet

et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af

resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødding, den 15. marts 2022

Direktion

Aksel Jensen
Driftsleder

Bestyrelse

Iver Morthorst Staal Karsten Markussen Morten Gejl Petersen
Bestyrelsesformand Næstformand, sekretær

Kjesten Marie Hostrup Hans Gejl Jens Vest Warming

Ove Stendahl
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Rødding Vandværk A.m.b.A

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Rødding Vandværk A.m.b.A for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2021, 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-

vet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af

selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale

retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i

Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores

konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Rødding Vandværk A.m.b.A har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1. januar

- 31. december 2021 medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 1. januar - 31. december

2021. Resultatbudgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

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 års-

regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-

sigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-

formation, 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 revi-

sion, 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. Fejlinforma-

tioner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rime-

lighed 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 professio-

nel 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 vo-

res 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 in-

tern kontrol.

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-

visionshandlinger, 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 væsent-

lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om sel-

skabets 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 fortsæt-

te driften.

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begiven-

heder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Vejen, den 15. marts 2022

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Henrik Esmann
statsautoriseret revisor
mne27728
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Selskabsoplysninger

Selskabet Rødding Vandværk A.m.b.A

Vestermarksvej 2B

6630 Rødding

Telefon: 74841670

CVR-nr.: 32 73 38 91

Hjemsted: Vejen

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Iver Morthorst Staal, Bestyrelsesformand

Karsten Markussen, Næstformand, sekretær

Morten Gejl Petersen

Kjesten Marie Hostrup

Hans Gejl

Jens Vest Warming

Ove Stendahl

Direktion Aksel Jensen, akj@rv-forsyning.dk, Driftsleder

Revision Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torvegade 16

6600 Vejen
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Rødding Vandværk A.m.b.A er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens be-

stemmelser for en klasse A-virksomhed. 

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 18.

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. Nettoom-

sætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Der

indregnes direkte omkostninger, herunder omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager,

energiforbrug, vedligeholdelse samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af vand solgt i året. 

Herunder indregnes omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnet, lønninger til personale samt

afskrivninger på ledningsnettet.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administra

tion, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostnin

ger samt afskrivninger.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens ho-

vedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-

skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved

finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld

og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og

godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatop-

gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der

kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen. 
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivnin-

ger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Over-

stiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover

som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det

tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden

på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den sam-

lede kostpris.

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

Brugstid

Vandværker 8 - 25 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resul-

tatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-

pris 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 såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for in-

dikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-

holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er la-

vere end den regnskabsmæssige værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede om-

kostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrøm-

me fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopenge-strømme ved salg af aktivet

eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere be-

står. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrøren

de efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Selskabsskat 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 og for betalte

acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regn-

skabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte an-

vendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balan-

cedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Æn-

dring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra

poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,

måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremti-

dig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteen-

hed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af af-

holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til

amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, såle-

des at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over lånepe-

rioden.
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Anvendt regnskabspraksis

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden

gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Rødding Vandværk A.m.b.A · Årsrapport for 2021 9



Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2021 Budget 2021 2020

(ej revideret)

2 Nettoomsætning 2.136.670 1.855.000 1.898.595

Produktionsomkostninger -884.971 -700.000 -674.822

Bruttoresultat 1.251.699 1.155.000 1.223.773

Distributionsomkostninger -853.064 -547.000 -574.355

Administrationsomkostninger -710.314 -633.000 -637.607

Andre driftsindtægter 11.288 0 4.039

Driftsresultat -300.391 -25.000 15.850

Andre finansielle indtægter 36.685 39.000 39.029

3 Øvrige finansielle omkostninger -25.873 -18.000 -26.587

Finansiering netto 10.812 21.000 12.442

Resultat før skat -289.579 -4.000 28.292

Skat af årets resultat 0 0 0

Årets resultat -289.579 -4.000 28.292

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 0 -4.000 28.292

Disponeret fra overført resultat -289.579 0 0

Disponeret i alt -289.579 -4.000 28.292
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2021 2020

Anlægsaktiver

4 Vandværker 3.950.774 4.151.536

5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 46.840 92.795

Materielle anlægsaktiver i alt 3.997.614 4.244.331

Anlægsaktiver i alt 3.997.614 4.244.331

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 251.406 271.567

Andre tilgodehavender 158.543 293.350

6 Periodeafgrænsningsposter 12.311 11.558

Tilgodehavender i alt 422.260 576.475

Likvide beholdninger 1.509.825 1.959.385

Omsætningsaktiver i alt 1.932.085 2.535.860

Aktiver i alt 5.929.699 6.780.191
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Balance 31. december

Passiver

Note 2021 2020

Egenkapital

Virksomhedskapital 2.938.381 2.938.381

7 Overført resultat 373.383 662.963

Egenkapital i alt 3.311.764 3.601.344

Gældsforpligtelser

Kreditinstitutter i øvrigt 670.044 872.259

Anden gæld 0 55.910

Langfristede gældsforpligtelser i alt 670.044 928.169

Kortfristet del af langfristet gæld 202.216 200.387

Modtagne forudbetalinger fra kunder 310.522 235.350

Leverandører af varer og tjenesteydelser 234.047 162.224

Anden gæld 1.201.106 1.652.717

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.947.891 2.250.678

Gældsforpligtelser i alt 2.617.935 3.178.847

Passiver i alt 5.929.699 6.780.191

1 Virksomhedens væsentligste aktiviteter
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Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Rødding Vandværk A.m.b.A leverer vand til kunder i Rødding by og nærmeste omegn.

2021 Budget 2021 2020

(ej revideret)

2. Nettoomsætning

Abonnement 821.319 814.000 814.540

Tilslutningsbidrag 304.800 24.000 48.000

Salg af vand 953.576 968.000 983.363

Anden indtægt 1.950 0 0

Aflæsningshonorar 55.025 49.000 52.692

2.136.670 1.855.000 1.898.595

3. Øvrige finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger 25.873 18.000 26.587

25.873 18.000 26.587

4. Vandværker

Kostpris primo 5.890.432 5.843.928

Tilgang i årets løb 97.721 46.504

Afgang i årets løb -46.504 0

Kostpris ultimo 5.941.649 5.890.432

Afskrivninger primo -1.738.896 -1.487.208

Årets af-/nedskrivninger -251.979 -251.688

Afskrivninger ultimo -1.990.875 -1.738.896

Regnskabsmæssig værdi ultimo 3.950.774 4.151.536
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Noter

31/12 2021 31/12 2020

5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Kostpris primo 279.000 279.000

Kostpris ultimo 279.000 279.000

Afskrivninger primo -186.205 -140.250

Årets af-/nedskrivninger -45.955 -45.955

Afskrivninger ultimo -232.160 -186.205

Regnskabsmæssig værdi ultimo 46.840 92.795

6. Periodeafgrænsningsposter

Forudbetalt forsikringer og abonnementer 12.311 11.558

12.311 11.558

7. Overført resultat

Overført resultat primo 662.962 634.671

Årets overførte overskud eller underskud -289.579 28.292

373.383 662.963
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