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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021 for Vittrup Vandværk.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regn
skabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vittrup, den 11'/2--,2_.t_

Bestyrelse:
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Poul Erik Kamme;=:--==
Formand
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Jens Højrup Christiansen
Næstformand

Johnni Bæk
Sekretær
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REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER

Til ledelsen for Vittrup Vandværk

Vi har opstillet årsregnskabet for Vittrup Vandværk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 på
grundlag af vandværkets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af
finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere års
regnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i
revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for
revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel
kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi
ikke forpligtede til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har
givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller
reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslo
ven.

Hjørring, den tJ,-(~ _z: Z-2
tsautoriseret revisionsaktieselskab

r 20 22 26 70

"
aus Muhli (

Statsautorilret revisor
MNE-nr. mne26711
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LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at forsyne forbrugere inden for vandværkets forsyningsområde
med godt og tilstrækkeligt drikkevand.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
vandværkets finansielle stilling.

REVISIONSPÅTEGNING AFGIVET AF DE GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORER

Vi har stikprøvevis revideret Vittrup Vandværks regnskab for regnskabsåret 2021. Vi har foretaget
stikprøvekontrol af bogholderi og bilag samt afstemt statuskonti og bankbeholdninger mv.

Vi har ikke fundet anledning til bemærkninger.

Vittrup, den h¡ :J 2022



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

NETTOOMSÆTNING .

Årets over- eller underdækning (resultat) .

DÆKNINGSBIDRAG .

Produktion af vand........................................................ 2
Distribution af vand....................................................... 3
Administrationsomkostninger........................................... 4

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER. .

Af- og nedskrivninger..................................................... 5

DRIFTSRESULTAT .

Finansielle omkostninger .

ÅRETS RESULTAT .

7

2021 2020
kr. kr.

192.707 217.476

-33.813 47.149

158.894 264.625

-57.486 -90.829
o -64.408

-38.805 -46.683

62.603 62.705

-57.619 -57.619

4.984 5.086

-4.984 -5.086

o o



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER Note

Produktionsanlæg .
Distributionsanlæg .
Materielle anlægsaktiver............................................... 6

ANLÆGSAKTIVER .

Tilgodehavender fra salg .
Tilgodehavender .

Likvider .

OMSÆTNINGSAKTIVER. .

AKTIVER .

PASSIVER

8

2021 2020
kr. kr.

124.664 166.651
216.094 231.726
340.758 398.377

340.758 398.377

469 1.588
469 1.588

693.821 646.811

694.290 648.399

1.035.048 1.046.776

Overdækning (overført overskud) .
Leverandører af varer og tjenesteydelser .
Anden gæld .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Eventualposter mv.

7 952.620 918.808
5.000 49.819

8 77.428 78.149
1.035.048 1.046.776

1.035.048 1.046.776

1.035.048 1.046.776

9



NOTER

Nettoomsætning
Fast afgift / målerleje .
Salg af vand .
Tilslutningsafgift .
Aflæsningsgebyrer .
Rykkergebyrer .

Produktion af vand
Vedligeholdelse vandværk. .
Elforbrug - produktion og distribution af vand .
Vandanalyser .
Ejendomsskatter. .
Køb af vand fra andre vandværker .
Honorar vandværkspasser og bestyrelse .

Distribution af vand
Vedligeholdelse af ledningsnet .

Administrationsomkostninger
Kontorhold .
Bestyrelses- og generalforsamlingsomkostninger .
Regnskabsmæssig assistance .
Administrationshonorar .
Forsikringer. .
Kontingenter og faglitteratur .
Annoncer og forbrugeroplysning .
lt-drift, softwarelicenser mv .
Porto, bankgebyrer og Nets .
Tab på debitorer .

Af- og nedskrivninger
Produktionsanlæg .
Distributionsanlæg .

2021
kr.

134.609
56.223

o
1.250
625

192.707

14.696
18.714
9.785
3.072
7.469
3.750

57.486

o
o

359
1.607
5.700
10.741
4.869
9.413

599
457

5.060
o

38.805

41.987
15.632

57.619

9

2020 Note
kr.

1
133.286
62.565
18.000
1.500
2.125

217.476

2
23.027
14.521
38.854
3.072
7.605
3.750

90.829

3
64.408

64.408

4
o

13.930
6.300
10.658
4.577
7.004

o
456

4.001
-243

46.683

5
41.987
15.632

57.619
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NOTER

Note

6
Produktions· Distributions·

anlæg anlæg

732.280 389.834
732.280 389.834

565.629 158.108
41.987 15.632

607.616 173.740

124.664 216.094

2021 2020
kr. kr.

7
918.808 965.957
33.812 ·47.149

952.620 918.808

8
9.795 o

14.235 20.342
53.398 57.807

77.428 78.149

9

Kostpris 1. januar 2021. .
Kostpris 31. december 2021 .

Af. og nedskrivninger 1. januar 2021 .
Årets afskrivninger .
Af- og nedskrivninger 31. december 2021 .

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 .

Materielle anlægsaktiver

Eventualposter mv.

Eventualforpligtelser
Der påhviler sædvanlige branchemæssige garantier og serviceforpligtelser.

Overdækning (overført overskud)
Overført fra sidste år .
Årets over-/underdækning, jf. resultatopgørelsen. .

Anden gæld
Gæld til forbrugerne .
Moms .
Vandafgift .
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Vittrup Vandværk for 2021 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning
Nettoomsætningen udgør værdien de leverede ydelser af vandsalg.

Tilslutningsbidrag/ledningsbidrag indtægtsføres, når de med tilslutningen forbundne omkostninger er
afholdt.

Vandværket er underlagt hvile-i-sig-selv princippet 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.

Andre eksterne omkostninger
Direkte produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion og distribution af vand. Andre
eksterne omkostninger omfatter omkostninger til kundeoplysning og administration.

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

BALANCEN

Materielle an lægsaktiver
Produktionsanlæg og distributionsanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

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
og restværdi:

Produktionsanlæg - bygninger (der afskrives ikke på grunde) .
Produktionsanlæg - boringer, pumper og teknik .
Distributionsanlæg - ledninger og målere .

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.

Brugstid Restværdi

20 år 0%
15-30 år 0%
5-20 år 0%
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Værdiforringelse af 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, 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.

Egenkapital
Vandværket er underlagt hvile-i-sig-selv princip i henhold til vandforsyningsloven. Princippet medfører,
at der ikke opsamlet overskud i vandværket, men at over- eller underdækningen skal tilbagebetales.
henholdsvis opkræves hos kunderne, ved indregning i de efterfølgende års priser.

Gældsforpligtelser
Overdækning efter Hvilke- i-sig-selv princippet
Der opgøres årligt en difference mellem vandværket opkrævede indtægter og afholdte udgifter, som et
overskud på driften. Denne over- eller underdækning overføres til konto for opsamlet overdækning.
Den akkumulerende over- eller underdækning efter vandforsyningslovens regler er udtryk for et
mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. Opgjort
overdækning afsættes under gældsforpligtelser i årsregnskabet.

Øvrige finansielle forpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.


