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Finn Balle-Larsen 

n y etersen Hefirik Bohn 
Ksserer Næstformand 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for regnskabsåret 1. januar — 31. december 
2021 for Vipperød Vandværker a.m.b.a. 

-Års r-aflagt i ovcrcnootcmmelse mcd årsfegnskabsloven-samt-van~kets-~gtef, 

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

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vur-
deringen af vandværkets finansielle stilling. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-
gen omhandler. 

Årsrappoiten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Vipperød, den io. februar 2022 

Bestyrelse 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til andelshavere i Vipperød Vandværker a.m.b.a. 

Konklusion 

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 regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter. 

Vi har revideret årsregnskabet for Vipperød Vandværker a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-
ber 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter ("regnskabet"). 

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 beskrevet 
i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af vand-
værket 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 

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at Vipperød Vandværker 
har medtaget budgettallene for 2021 som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse sammenlignings-
tal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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 væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

pwc 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere vandværkets evne til at fortsætte drif-
ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet 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 regnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, 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 brugerne træffer på grundlag af 
regnskabet. 

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 regnskabet, uanset om denne skyl-
des 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. Risiko-
en for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-
vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion 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 regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-
sat 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 revisionspå-
tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet 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. 
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tsautoriseret revisor 
mne33804 

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om regnskabet 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 pla-
cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Ringsted, den 10. februar 2022 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR- 33 77J2 31 
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Intern revisors påtegning 

Som generalforsamlingsvalgte bilagskontrollanter har vi stikprøvevis gennemgået bilagene for 2021 for 
Vipperød Vandværker a.m.b.a. 

Vipperød, den / 2022 

Jens Mortensen Karin Jensen 
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Stamoplysninger 

Vandværk 

Bestyrelse 

Vipperød Vandværker a.m.b.a. 
c/o Johnny Petersen 
Æblehaven 24 
4390 Vipperød 

CVR nr. 82 82 07 28 
Regnskabsperiode: 1. januar — 31. december 
Hjemmeside: www.vipperød-vandværker.dk 
Hjemstedskommune: Holbæk 

Jens Folke, formand 
Johnny Petersen 
Henrik Bohn 
Mads Andersen 
Finn Balle-Larsen 

Revision PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Eventyrvej 16 
4100 Ringsted 
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Beretning 

Årsrapporten for Vipperød Vandværker a.m.b.a. for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter. 

Hovedaktivitet 

Andelsselskabets formål er at levere drikkevand til forsyningsområdet. 

Udvikling i året 

Vandværkets resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på DKK o, og vandværkets balance pr. 31. 
december 2021 udviser en egenkapital på DKK o. Overdækning pr. 31. december 2021 udgør DKK 
8.602.144. 

Vandværkets bestyrelse har udarbejdet investeringsplan for perioden 2022 til 2026, som udviser et inve-
steringsbehov de kommende fem år på i alt ca. DKK 5.810.000. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-
rapporten. 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten for Vipperød Vandværker a.m.b.a. for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter. 

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperio-
den, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Resultatopgørelsen 

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret. Det er udelukkende medtaget til ori-
entering og for at vise sammenhængen mellem det budgetterede og de realiserede tal. 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har 
fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter. 

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 over-
dækning 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"). 

Omkostninger 
Omkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af 
vand, herunder også vandafgift til staten samt vedligeholdelse af anlæg. 

Andre eksterne omkostninger 
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til salg samt kontorhold mv. 

Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. 

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

 

skabsperioden. 

Finansielle indtægter og omkostninger består bl.a. af renter samt renteindtægter og kursreguleringer på 
værdipapirer. 
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Regnskabspraksis 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver. 
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv-

 

ninger. Der afskrives ikke på grunde 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over 
aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

Anlæg 5o år 
Ledningsnet 6-25 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse 
af tab. 

Underdækning 

Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig 
selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet "netto-
omsætning"). 

Værdipapirer 
Værdipapirer omfatter investeringsbeviser og aktier, optaget til statusdagens kursværdi. 

Egenkapital 
Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital — ellers bruger vandværket kun 
begrebet over-/underdækning. 

Overdækning 

Overdækning er et 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 (se også afsnittet "netto-
omsætning"). 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021 

Note 

Realiseret 

2021 

DKK 

Realiseret 

2020 

DKK 

Budgettal 

(Ikke revideret) 

2021 

DKK 

1 2.607.541 2.087.894 2.020.820 

2 -1.951.698 -1.521.636 -1.516.650 

 

655.843 566.258 504.170 

3 -176.706 -171.199 -152.200 

4 -176.972 -172.652 -176.970 

5 -256.432 -181.776 -180.000 

 

45.733 40.631 -5.000 

6 22.500 5.710 5.000 

7 -68.233 -46.341 0 

 

0 0 0 

Nettoomsætning 

Omkostninger 

Dækningsbidrag 

Andre eksterne omkostninger 

Personaleomkostninger 

Afskrivninger 

Resultat før finansielle poster 

Finansielle indtægter 

Finansielle omkostninger 

Årets resultat 
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Balance pr. 31. december 

2021 2020 

Aktiver Note DKK DKK 

Anlæg 8 1.160.683 

Grundværdi 

 

372.600 

Ledningsnet 8 1.120.910 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 8 0 

Materielle anlægsaktiver 

 

2.654.193 

Anlægsaktiver 

 

2.654.193 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

 

7.239 

Andre tilgodehavender 9 124.762 

Tilgodehavender 

 

132.001 

Værdipapirer 10 49.500 

Likvide beholdninger 11 5.939.576 

Omsætningsaktiver 

 

6.121.077 

Aktiver 

 

8.775.270 

1.239.471 

372.600 

1.223.854 

0 

2.835.925 

2.835.925 

0 

0 

o 

27.000 

5.885.920 

5.912.920 

8.748.845 
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Balance pr. 31. december 

2021 2020 

Passiver Note DKK DKK 

Egenkapital 12 o o 

Overdækning 13 8.602.144 8.379.362 

Anden gæld 14 173.126 369.483 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser 

Passiver 

173.126 369.483 

   

8.775.270 8.748.845 

8.775.270 8.748.845 

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 15 
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Noter til årsrapporten 

Note 1 Nettoomsætning 

2021 

DKK 

2020 

DKK 

Budgettal 

(ikke revideret) 

2021 

DKK 

Fast afgift 2.088.858 1.738.141 1.989.925 

Måleraflæsninger 24.540 22.838 24.000 

Andre indtægter 8.991 0 0 

Tilslutningsbidrag inklusiv ledningsarbejder 707.934 545.000 0 

Gebyrer 0 0 10.000 

Overdækning (årets overdækning) -222.782 -218.085 -3.105 

 

2.607.541 2.087.894 2.020.820 

Note 2 Omkostninger 

   

Vedligeholdelse af hoved- og stikledninger 492.726 293.741 340.000 

Reparation og udskiftninger 126.803 71.102 0 

Udskiftning af målere inklusiv lønudgifter 111.472 104.696 10.000 

El 42.480 60.271 70.000 

Vandskat aconto 2021 1.080.397 946.894 1.051.050 

Vandanalyser og boringskontrol 85.317 36.360 37.000 

Serviceaftaler 3.807 0 0 

Ejendomsskat mv. 8.696 8.572 8.600 

 

1.951.698 1.521.636 1.516.650 

Note 3 Andre eksterne omkostninger 

   

Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv. 6.643 3.287 10.000 

Generalforsamling og vandværkssamarbejde 7.976 2.977 0 

Porto og gebyrer 0 0 300 

Kontorartikler og telefon 16.872 28.120 20.500 

IT, hjemmeside, server mv. 52.358 70.392 56.000 

Revision og regnskabsassistance 32.000 17.000 16.000 

Bogføring 26.650 26.000 26.000 

Forsikringer 10.723 10.422 10.400 

Kontingenter 12.557 11.543 12.000 

Tab på forbrugere 883 768 0 

Kursus 9.917 690 0 

Diverse 127 0 1.000 

 

176.706 171.199 152.200 

13 



Noter til årsrapporten 

Note 4 Personaleomkostninger 

2021 

DKK 

2020 

DKK 

Budgettal 

(ikke revideret) 

2021 

DKK 

Tilsyn med vandværk 85.132 83.052 85.130 

Honorar formand 25.586 33.283 25.586 

Honorar kasserer 34.115 33.283 34.115 

Honorar bestyrelse 32.139 23.034 32.139 

 

176.972 172.652 176.970 

Note 5 Afskrivninger 

   

Anlæg 78.788 78.788 78.000 

Ledningsnet 177.644 102.988 102.000 

 

256.432 181.776 180.000 

Note 6 Finansielle indtægter 

   

Renteindtægter, bank 0 87 0 

Kursregulering værdipapirer 22.500 0 5.000 

Aktieudbytte, netto 0 657 0 

Renteindtægter, investeringsforeninger 0 4.966 0 

 

22.500 5.710 5.000 

Note 7 Finansielle omkostninger 

   

Renteudgifter bank 49.402 31.250 0 

Renteudgifter SKAT 2.695 266 0 

Kursregulering værdipapirer og kurstab ved salg 0 7.439 0 

Investeringsafgift og gebyrer 16.136 7.386 0 

 

68.233 46.341 0 
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Noter til årsrapporten 

Note 8 Materielle anlægsaktiver 

 

Anlæg Ledningsnet 

Andre anlæg, 

driftsmateriel 

og inventar 

Kostpris 1. januar 3.410.788 3.666.731 544.499 

Tilgange 0 74.700 0 

Kostpris 31. december 3.410.788 3.741.431 544.499 

Ned- og afskrivninger 1. januar 2.171.317 2.442.877 544.499 

Årets afskrivninger 78.788 177.644 0 

Ned- og afskrivninger 31. december 2.250.105 2.620.521 544.499 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 1.160.683 1.120.910 0 

Note 9 Andre tilgodehavender 

2021 

DKK 

2020 

DKK 

Tilgodehavende moms 124.762 0 

 

124.762 0 

Note 10 Værdipapirer 

  

Aktier 49.500 27.000 

Investeringsforeninger 0 

  

49.500 27.000 

Note 11 Likvide beholdninger 

  

Kasse 3 3 

Sparekassen Sjælland - Fyn, konto 1001176 1.866.752 1.780.614 

Sparekassen Sjælland - Fyn, konto 478682, Spar S 2.998.516 3.021.011 

Danske Bank, konto 3385 013604 1.005.928 1.013.055 

Danske Bank, konto 11472869 68.377 71.237 

 

5.939.576 5.885.920 
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Noter til årsrapporten 

 

2021 

DKK 

2020 

DKK 

Note 12 Egenkapital 

  

Overført resultat pr. 1. januar 

  

Årets resultat 

  

Egenkapital 31. december 

  

Note 13 Overdækning 

  

Overdækning pr. 1. januar 8.379.362 8.161.277 

Årets underdækning, jf. note 1 222.782 218.085 

Overdækning pr. 31. december 8.602.144 8.379.362 

Note 14 Anden gæld 

  

A-skat og am-bidrag 25.658 46.164 

Revision og regnskabsmæssig assistance 20.000 17.000 

Bogføring 0 6.836 

Moms 0 273.626 

Anden gæld 127.468 25.857 

 

173.126 369.483 

Note 15 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 

Vandværkets bestyrelse har igangværende drøftelser med bygherrer i forhold til opkrævninger 

af hovedanlægsbidragene, levering af målerbrønde og for ledningsarbejder ved 

udstykninger, idet bygherrer ikke er enig i de beløbsmæssige størrelser på de gennemførte 

opkrævninger. 

Vandværkets bestyrelse har i årets løb holdt dialogmøde med henblik på en forligsløsning set 

fra bygherrens side. Vandværkets bestyrelse har fået rådgivning fra Danske Vandværker og har 

meddelt bygherrer, at vandværkets bestyrelse fortsat ser det opkrævede som det mest 

fordelagtige for bygherren versus opkrævning efter takstbladet. 
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