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LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2021 for HORNE VANDVÆRK.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horne, den 9. februar 2022

Bestyrelse

Kasserer

~~
tinn Christoffersen

~ 1V,Lv\w~¿:__
_L__---'-...:._-:;;,,""::..._ _

Henrik Uhd Markussen
Formand
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Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for ANDELSELSKABET HORNE VANDVÆRK for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens 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 revisron 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 vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Andelsselskabet Horne Vandværk har I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens regnskabsvejledning
for mindre vandværker som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2021 medtaget
det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2021 og 2022. Resultatbudgettet har ikke været
underlagt revision, som det også fremgår af årsregnskabet.

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 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 foreningens 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 foreningen, 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.
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- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisronen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens 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 foreningens
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 foreningen ikke længere kan fortsætte
driften.
- 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 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.

Faaborg, den 9. februar 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Æ~c__ _
Christian Nielsen

Statsautoriseret revisor
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Som folkevalgt revisor for Andelsselskabet Horne Vandværk har jeg revideret årsregnskabet for 1 .
januar til 31. december 2021. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte
revisionsprincipper.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til
regnskabsaflæggelse, og giver efter min opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den
økonomiske stilling samt resultat.

Horne, den 9. februar 2022

lb Birkemose
folkevalgt revisor
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

(ej revideret) (ej revideret)
Regnskab Regnskab Budget Budget

Note 2021 2020 2021 2022
kr. kr. kr. kr.

Omsætning ..................................... 655.697 693.053 793.000 793.000
Over/underdækning .......................... 111.851 113.619 234.900 234.900

NETTOOMSÆTNING .......................... 767.548 806.672 1.027.900 1.027.900

Produktionsomkostninger.................... 2 -439.690 -478.481 -678.900 -678.900

BRUTTORESULTAT ........................... 327.858 328.191 349.000 349.000

Distributionsomkostninger................... 3 -136.680 -165.373 -178.000 -178.000
Administrationsomkostninger ............... 4 -177.143 -163.847 -182.000 -182.000

RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT .............. 14.035 -1.029 -11.000 -11.000

Andre driftsindtægter........................ 5 11.677 11.526 11.000 11.000

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .... 25. 712 10.497 o o
Finansielle indtægter......................... 6 o o o o
Finansielle omkostninger .................... 7 -25.712 -10.497 o o

ÅRETS RESULTAT............................. o o o o
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AKTIVER Note 2021
kr.

2020
kr.

Grunde og bygninger .
Inventar og installationer .
Ledningsnet .
Boringer .
Materielle anlægsaktiver............................................... 8

ANLÆGSAKTIVER .

Andre tilgodehavender................................................... 9
Tilgodehavender .

Andre værdipapirer....................................................... 1 O
Værdipapirer .

Likvide beholdninger.................................................... 11

OMSÆTNINGSAKTIVER .

AKTIVER .

PASSIVER

175.000 175.000
60.636 79.128

2.649.087 2.754.581
264.430 305.642

3.149.153 3.314.351

3.149.153 3.314.351

14.596 22.187
14.596 22.187

o 505.746
o 505.746

2.726.715 2.249.412

2.741.311 2.777.345

5.890.464 6.091.696

Overført overskud .

EGENKAPITAL .

Overdækning .
Langfristede gældsforpligtelser .

Skyldig vandskat. .
Leverandører af varer og tjenesteydelser .
Anden gæld. .
Kortfristede gældsforpligtelser .

GÆLDSFORPLIGTELSER .

PASSIVER .

Eventualposter mv.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

o o
o o

12 5.153.894 5.265.745
5.153.894 5.265.745

13 554.852 579.218
14 98.414 75.801
15 83.304 170.932

736.570 825.951

5.890.464 6.091.696

5.890.464 6.091.696

16

17



IBDO
NOTER

Omsætning
Fast afgift .
Kubikmeterafgift .
Gebyrer .

Produktionsomkastninger
Køb af vand fra andre forsyninger .
Vandanalyser og boringskontrol .
Teknisk bistand og rådgivning .
Løn, driftspersonale .
Kurser .
El. .
Vedligeholdelse bygninger .
Vedligeholdelse råvandsledning, installationer mm .
Vedligeholdelse boringer .
Ejendomsskatter .
Afskrivninger, installationer, boring og inventar .

Distributionsomkostninger
Vedligeholdelse, driftsnet .
Teknisk bistand og rådgivning, landmåler .
Afskrivning, ledningsnet .

Administrationsomkostninger
Kørselsgodtgørelse .
Kontorleje .
Revision .
Forsi kri nger. .
Kontingenter, faglitteratur og licenser .
Annoncer .
Porto og gebyrer .
Generalforsamling og vandværkssamarbejde .
IT, hjemmeside, server mv .
Mindre nyanskaffelser .
Repræsentation. .

2021
kr.

102.826
551.221

1.650

655.697

147.312
16.931
3.170

37.296
500

144.274
12.152
12.194
3.936
2.221

59.704

439.690

28.072
3.114

105.494

136.680

3.419
45.033
22.300
9.728

27.051
o

13.521
12.980
38.599

o
4.512

177.143

10

2020 Note
kr.

1
97.391

594.512
1.150

693.053

2
142.498
14.662
12.687
40.180

o
81.914
10.062
33.405
78.494
2.221

62.358

478.481

3
33.507
26.372
105.494

165.373

4
3.566

44.064
21.900
10.065
32.269
4.191

12.398
18.059
12.676
3.027
1.632

163.847
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2021 2020 Note
kr. kr.

Andre driftsindtægter 5
Salg af måleraflæsningsoplysninger.................................... 11.677 11. 526

11.677 11.526

Finansielle indtægter 6

o o

Finansielle omkostninger 7
Pengeinstitut .............................................................. 18.142 9.482
Realiseret/urealiseret tab værdipapirer, der er
omsætningsaktiver........................................................ 7.570 1.015

25. 712 10.497

Materielle anlægsaktiver 8

Grunde og Inventar og
bygninger installationer Ledningsnet Boringer

Kostpris 1. januar 2021 ........... 175.000 757.821 3.994.696 1.661.345
Tilgang .............................. o o o o
Kostpris 31. december 2021 ... 175.000 757.821 3.994.696 1.661.345

Afskrivninger 1. januar 2021 .... o 678.693 1.240.115 1.355.703
Årets afskrivninger ............... o 18.492 105.494 41.212
Afskrivninger 31. december
2021 ................................. o 697.185 1.345.609 1.396.915

Regnskabsmæssig værdi 31 .
december 2021 ................... 175.000 60.636 2.649.087 264.430

2021 2020
kr. kr.

Andre tilgodehavender 9
Tilgodehavende FFV, måleraflæsning ................................. 14.596 14.407
Tilgodehavende FFV, vand. .............................................. o 6.904
Vandafgifter................................................................ o 876

14.596 22.187
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Andre værdipapirer
4.229 stk. Dæmpet akk. KL .

Likvide beholdninger
Kassebeholdning .
Sparekassen Sjælland-Fyn .
Jyske Bank, foreningskonto .
Jyske Bank, foliokonto .
Nordea .

Overdækning
Overdækning, primo .
Årets over-/underdækning, jf. resultatopgørelsen. .

Skyldig vandafgift
Udledt vand i m3 .
90% heraf .
Afregnet vandforbrug i m3 .

12

2021 2020 Note
kr. kr.

10
o 505.746

o 505.746

11
880 881

1.222.084 1.230.226
259.948 264.250
495.539 200
748.264 753.855

2.726.715 2.249.412

12
5.265.745 5.379.364
-111.851 -113.619

5.153.894 5.265.745

13
173.424 175.352
156.082 157.817
169.752 175.234

Afgiftspligtigmændefor 2021: 169.752 m3 (2020: 175.234 m3)
I alt for vandafgift for året .
Betalt i 2020 .

Svindprocent
Om forbruget af vand anføres (i m3):
Ifølge andelsselskabets oplysninger er det udledte vand i året. ..
Forbrug m3 .

Svind beregnet til 2021: 2, 1 %, 2020: 0,0%

1.072.166
-517.314

554.852

173.424
-169.752

3.672

1.052.368
-473.150

579.218

175.352
-175.234

118
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Leverandører af varer og tjenesteydelser
Øvrige kreditorer .
Skyldigt forbrugere .

Anden gæld
Skyldige lønudgifter. .
Moms .

Eventualposter mv.
Ingen.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

2021
kr.

52.436
45.978

98.414

2.974
80.330

83.304

13

2020 Note
kr.

14
26.922
48.879

75.801

15
5.708

165.224

170.932

16

17
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Årsrapporten for ANDELSELSKABET HORNE VANDVÆRK for 2021 er aflagt i overensstemmelse med den
danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A samt vandværkets
vedtægter.

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

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabs
år.

I resultatopgørelsen indgår ikke reviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er
udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og
realiserede tal.

Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg mv. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har
fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter. Indskud
fra nye forbrugere indregnes på tilslutningstidspunktet.

Vandværket er underlagt de 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").

Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets
indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på
anlæg.

Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets
distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på
anlæg.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
vandværkets primære aktivitet.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster
på obligationer.
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Materielle an lægsaktiver
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af
aktivernes forventede brugstider:

Bygninger .
Inventar og installationer. .
Ledningsnet .
Boringer. .
Køretøjer .
Maskiner .

Aktiver med en anskaffelsessum under 20.000 kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre
driftsomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv
indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der
foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages
nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt
niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres
primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets
kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på
historiske tabserfaringer.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende
regnskabsår.

Værdipapirer
Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på
balancedagen. Realiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

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 "hviler i
sig selv" -princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet
"nettoomsætning").

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Brugstid Restværdi

50 år 0%
5-10 år 0%
75 år 0%
30 år 0%
5 år 0%
5 år 0%


