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Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 for Ejby Strand
Vandværk A.M.B.A..
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.20 og resultatet af andelsselskabets
aktiviteter for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Kirke Hyllinge, den 28. januar 2021
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Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ejby Strand Vandværk A.M.B.A. for regnskabsåret
01.01.20 - 31.12.20, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 andelsselskabet 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.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Ejby Strand Vandværk a.m.b.a har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for
regnskabsåret 2020 valgt at medtage det af bestyrelsen godkendte budget for 2020.
Budgettet 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
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 andelsselskabets
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 andelsselskabet, indstille driften eller
ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.20 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

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 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 regn-

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 andelsselskabets 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 andelsselskabets 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 andelsselskabet ikke længere kan fortsætte driften.
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skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 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.

Holbæk, den 28. januar 2021
Beierholm

Penneo dokumentnøgle: GEPHH-DNN5T-U5NPJ-6HVOL-Q0SUN-EEBI1

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Thomas Skinbjerg
Statsaut. revisor
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Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

2020
DKK

Ikke
revideret
budget
2020
DKK

2019
t.DKK

1.077.291

905.750

880

61.844

50.300

97

1.139.135

956.050

977

-127.039

-181.200

-261

1.012.096

774.850

716

-490.536
-255.755

-255.000
-309.200

-316
-245

Andre eksterne omkostninger i alt

-746.291

-564.200

-561

Resultat før af- og nedskrivninger

265.805

210.650

155

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

-249.230

-200.650

-146

Resultat før finansielle poster

16.575

10.000

9

Finansielle indtægter

-16.575

-10.000

-9

-16.575

-10.000

-9

0

0

0

Note

2

Nettoomsætning

3

Andre driftsindtægter
Indtægter i alt

4

Direkte omkostninger
Bruttofortjeneste

5
6

7

8

Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

Finansielle poster i alt
Årets resultat
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Resultatopgørelse

Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Balance

31.12.20
DKK

31.12.19
t.DKK

200.218
42.060
409.015
6.235.116

205
43
442
5.074

Materielle anlægsaktiver i alt

6.886.409

5.764

Anlægsaktiver i alt

6.886.409

5.764

115.998
154.476
17.414

110
126
16

287.888

252

Indestående i kreditinstitutter

1.909.473

3.161

Likvide beholdninger i alt

1.909.473

3.161

Omsætningsaktiver i alt

2.197.361

3.413

Aktiver i alt

9.083.770

9.177

Note

Bygningsanlæg
Boringer
Maskinanlæg og installationer
Forsynings- og stikledninger
9

10
11

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender i alt
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AKTIVER

Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Balance

31.12.20
DKK

31.12.19
t.DKK

8.500.104

8.496

8.500.104

8.496

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

293.356
290.310

440
241

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

583.666

681

Gældsforpligtelser i alt

9.083.770

9.177

Passiver i alt

9.083.770

9.177

Note

Takstmæssig overdækning ("Egenkapital" efter gammel
praksis) heraf likvid kapital 1,9 mill.
Langfristede gældsforpligtelser i alt

12

13
14

Eventualforpligtelser
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

10

Penneo dokumentnøgle: GEPHH-DNN5T-U5NPJ-6HVOL-Q0SUN-EEBI1

PASSIVER

Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Noter

1. Væsentligste aktiviteter

2020
DKK

Ikke
revideret
budget
2020
DKK

2019
t.DKK

575.844
393.269
71.813
40.408
-4.043

576.000
356.250
72.000
0
-98.500

432
371
72
0
5

1.077.291

905.750

880

Rykkergebyr
Måleraflæsningsgebyr
Øvrige gebyrindtægter
Andre indtægter

34.650
0
16.280
10.914

25.000
0
10.000
15.300

25
38
18
16

I alt

61.844

50.300

97

2. Nettoomsætning
Vandafgift - fast andel
Vandafgift - variabel
Målerleje
Tilslutningsgebyr
Over-/underdækning
I alt

3. Andre driftsindtægter
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Andelsselskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
vandforsyningslov og det for vandværkets fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for
vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage
andelshaverens fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål, samt heraf afledte forhold.

Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Noter

2020
DKK

Ikke
revideret
budget
2020
DKK

2019
t.DKK

77.240
0
5.317
20.068
24.414

100.200
0
0
40.000
41.000

175
4
0
43
39

127.039

181.200

261

Vedligeholdelse, ledningsnet
Kalibrering af målere
Kamstrup Licenser

481.559
2.975
6.002

255.000
0
0

316
0
0

I alt

490.536

255.000

316

Vedligeholdelse værk
Containerleje
EDB udgifter
El-udgifter
Kvalitetskontrol og afledningsafgift
I alt

5. Distributionsomkostninger
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4. Direkte omkostninger

Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Noter

2020
DKK

Ikke
revideret
budget
2020
DKK

2019
t.DKK

9.186
3.879
62.847
1.345
1.500
11.600
5.001
46.521
8.657
89.889
10.371
4.959
0
0

8.000
5.000
76.700
5.000
10.000
15.000
5.000
75.200
4.500
86.300
8.500
0
5.000
5.000

2
5
70
5
7
10
0
48
11
80
7
0
0
0

255.755

309.200

245

Kontorartikler
Mødeomkostninger
Administrationsomkostninger, regnskabsfører
Aflæsning af målere - Lukke/åbne
Advokatbistand
Ekstern revision
Sagkyndig bistand
Andre administrationsomkostninger
Porto
Lønninger
Generalforsamling
Orientering til forbrugere
Tab på debitorer
Lukke/åbne for vandforsyning
I alt

7. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Afskrivning på bygninger, boringer og
hovedanlæg
Afskrivning, ledningsnet

39.020
210.210

0
200.650

39
107

I alt

249.230

200.650

146
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6. Administrationsomkostninger

Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Noter

2020
DKK

Ikke
revideret
budget
2020
DKK

2019
t.DKK

-16.575

-10.000

-9

Nettorenter

9. Materielle anlægsaktiver
Maskinanlæg og Forsyningsog stikinstalledninger
lationer

Bygningsanlæg

Boringer

Kostpris pr. 01.01.20
Tilgang i året

230.410
0

47.357
0

575.418
0

5.533.055
1.371.172

Kostpris pr. 31.12.20

230.410

47.357

575.418

6.904.227

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.20
Afskrivninger i året

-25.603
-4.589

-4.350
-947

-132.919
-33.484

-458.901
-210.210

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.20

-30.192

-5.297

-166.403

-669.111

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.20

200.218

42.060

409.015

6.235.116

Beløb i DKK

14

Penneo dokumentnøgle: GEPHH-DNN5T-U5NPJ-6HVOL-Q0SUN-EEBI1

8. Finansielle indtægter

Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Noter

31.12.20
DKK

31.12.19
t.DKK

Andre tilgodehavender
Moms og afgifter

40.138
114.338

40
86

I alt

154.476

126

Forudbetalte omkostninger

17.414

16

I alt

17.414

16

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Skyldig statsafgift
Skyldige omkostninger

0
186.172
104.138

30
193
18

I alt

290.310

241

11. Periodeafgrænsningsposter

12. Anden gæld

13. Eventualforpligtelser
Andre eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. 31. december 2020.

14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2020.
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10. Andre tilgodehavender

Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Noter

15. Anvendt regnskabspraksis
GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse A med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Hvile i sig selv princippet
Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip 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 ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes
derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter vandforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Investeringen i grunde, bygninger, produktionsanlæg, distributionsnet og andre anlæg indregnes i vandprisen i henhold til vandforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsregnskabet indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede brugstid. Derudover kan urealiserede gevinster og tab på værdipapirer og tab på debitorer først indregnes i vandprisen, når de er realiseret.
Tidsmæssige forskelle mellem indregningen i vandprisen og i årsregnskabet udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellen indregnes under henholdsvis tilgodehavender eller gæld.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde andelsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i
balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå andelsselskabet,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og
forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor
for hver enkelt regnskabspost.
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Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Noter

15. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

TAKSTMÆSSIG OVER-/UNDERDÆKNING

Takstmæssig overdækning vedrørende tidligere år, og som i de kommende år skal afregnes
til forbrugerne, indregnes i balancen som en særskilt forpligtelse. Årets regulering af overdækning indregnes i resultatopgørelsen under nettoomsætningen.

RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning
Indtægter fra salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering af tjenesteydelserne (leveringsmetoden). Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.
Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en
over- eller underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket årets
omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet
for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er
opkrævet for lidt”).

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
aktiviteter, herunder lejeindtægter, negativ goodwill og gevinster ved salg af immaterielle og
materielle anlægsaktiver.

Direkte omkostninger
Direkte omkostninger omfatter omkostninger til indvinding af vand, herunder vedligeholdelse af
anlæg.
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Takstmæssig underdækning vedrørende tidligere år, og som i de kommende år opkræves hos
forbrugerne i henhold til den fastlagte indtægtsramme, indregnes særskilt i balancen under
tilgodehavender. Takstmæssig underdækning indregnes til den værdi, som ledelsen forventer, vil blive opkrævet i de kommende år. Årets regulering af underdækning indregnes i resultatopgørelsen under nettoomsætningen.

Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Noter

15. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på
følgende brugstider og restværdier:
RestBrugstid, værdi,
år procent
Bygningsanlæg og boringer
Maskinanlæg og installationer
Forsynings- og stikledninger

50
14-50
50

0
0
0

Grunde afskrives ikke.
Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet
brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.
Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.

Andre finansielle poster
Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

BALANCE
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt
andre anlæg, driftsmateriel og inventar.
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger.
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Af- og nedskrivninger

Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Noter

15. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i
kostprisen.
Kostprisen for et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis
brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver under udførelse måles til kostpris. Afholdte omkostninger vedrørende materielle anlægsaktiver under udførelse overføres til den relevante aktivkategori, når
aktivet er klar til brug.
Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver
Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.
Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de
enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at
et tilgodehavende er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.
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Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår
af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.

Ejby Strand Vandværk A.M.B.A.

Noter

15. Anvendt regnskabspraksis - fortsat Gældsforpligtelser
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Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.
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