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Vester Skerninge Vandværk – Godkendelse af takstblad for 2021  
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Vester Skerninge Vandværk har fremsendt taksterne for 2021 til godkendelse. 
Vandværksbestyrelsen har valgt, ikke at ændre taksterne. Taksterne har været uændret siden 
2013. 
 
Anlægsbidrag: 
Hovedanlægsbidrag er 10.000 kr. 
Ledningsbidraget er 24.000 kr. 
Stikledningsbidraget for et parcelhus er på 10.000 kr. 
 
Det samlede anlægsbidrag er 44.000 kr. 
 
Uden for ledningsnettet tager bestyrelsen det op i de enkelte tilfælde. 
 
Driftsbidrag: 
Årlig afgift pr. husstand er 800 kr. 
Vandafgiften er 3,00 kr. pr. m3. 
 
Alle priser er eksklusiv moms. 
 
Hundstrup Vandværk blev fusioneret med Vester Skerninge Vandværk den 1. januar 2018 og er nu 
en del af Vester Skerninge Vandværk. 
 
Vester Skerninge Vandværk blev allerede i 2016 underlagt vandsektorloven, da de i flere år har 
solgt mere end 200.000 m3 årligt. Vandværket skal bl.a. holde sig indenfor en indtægtsramme, og 
skal indsende årsregnskabet til kontrol ved forsyningssekretariatet. 
 
Forsyningssekretariatet meddeler at Vester Skerninge har opkrævet færre indtægter end angivet i 
de regnskabsmæssige kontrolrammer for 2018, og har dermed mulighed for at opkræve 
differencen. Regnskabet for 2019 er noteret indsendt, men er ikke behandlet af 
Forsyningssekretariatet endnu. 
 
Vandværket havde i 2019 en overdækning på 34.103 kr. i 2018 havde vandværket en 
overdækning på 410.487 kr., og i 2017 var der en overdækning på 337.229 kr. 
 
Vester Skerninge Vandværk havde den 31. december 2019 aktiver for i alt for omkring 9,4 mio. kr. 
Derudover havde de ved årsregnskabets afslutning kortfristede gældsforpligtigelser for omkring 1,4 
mio. kr., og dermed et disponibelt beløb på omkring 1,9 mio. kr. 
Vandværkets bygningsmasse og ledningsnet udgør en værdi på omkring 4,2 mio. kr. Derudover er 
der hensat ca. 2,0 mio. kr. til at imødegå en evt. lukning af Scanhide. Virksomheden aftager 
halvdelen af vandværkets årlige produktion, og der skal foretages omfattende ændringer, hvis 
denne storforbruger bortfalder. 
 
Administrationen vurderer derfor, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved 
takstbladets godkendelse, og at vandværket har tilstrækkelige midler til at dække de forventede 
kommende udgifter. Vandværket anbefales dog, at få nedbragt det disponible beløb, så ”Hvile-sig-
selv-princippet” tilgodeses. 
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Nanna Thekla Grønbæk

Fra: Mogens Find <agmfind@gmail.com>
Sendt: 25. august 2020 10:59
Til: Vand Fællesmail
Emne: Vester Skerninge Vandværk
Vedhæftede filer: 46959 VSV generalfors hæfte (2).pdf; vsvtakst2021.doc; Referat GF 2020-08-24.pdf; 

Investeringsplan2017-2027.xlsx

Kategorier: Nanna TG

Hej Nanna 
 
Vi har den 24. august 2020, afholdt generalforsamling og kan nu fremsende det ønskede, det meste er i den 
folder der er rundsendt til alle andelshavere, der er forkert dato på takstbladet i folderen, derfor fremsendes 
den særskilt, samt referat fra generalforsamlingen, hvor det fremgår at vi ikke var mødt 2/3 af andelshaverne 
frem, så vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 28. september 2020, hvor det endeligt skal 
godkendes om udtræden af Konkurrence og forbrugerstyrelsen. 
 
Venlig Hilsen 
Mogens Find 
formand 
V.Skerninge Vandværk 
tlf. 24 75 39 76  
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Til																																															
Andelshaverne	i		
Vester	Skerninge	Vandværk	a.m.b.a.	
	

	

Indkaldelse	til	generalforsamling	

Der	afholdes	generalforsamling	i	Vester	Skerninge	Vandværk	a.m.b.a.	

	 	 Mandag,	den	24.	august	2020	kl.	19.30	

	 	 i	Mødelokalet	i	Vester	Skerninge	Hallen	

i	henhold	til	vedlagte	dagsorden.	

Specielt	med	hensyn	til	dagsordenens	pkt.	5.a	”Bestyrelsens	forslag	om	udtræden	af	Vandsektorlovens	
økonomiske	regulering	m.v.	pr.	1.	jan	2021”	vedlægges	følgende	materiale		

1. Energistyrelsens	”Orientering	til	forbrugerne	–	Mindre	vandselskaber	kan	nu	udtræde	af	
økonomisk	regulering”	

2. Oplysninger	om	vandværkets	økonomi	
a. Vandværkets	omkostningsniveau	de	seneste	5	år	
b. Prisudvikling	siden	vandværket	blev	omfattet	af	vandsektorloven	pr.	1.	jan	2010		
c. Den	økonomiske	ramme	for	2020	udmeldt	af	Forsyningssekretariatet	
d. Vandværkets	aktuelle	henlæggelser	

3. Forventede	ændringer	i	prisniveauet	efter	udtræden	pr.	1.	jan	2021	
4. Forventede	administrative	konsekvenser	af	vandværkets	udtræden		

Det	er	et	krav	-	i	h.t.	§29	i	bekendtgørelse	om	økonomiske	rammer	for	vandselskaber	(BEK	nr	1623	af	
27/12-2019)	-	at	alle	forbrugerne	skriftligt	oplyses	om	konsekvenserne	ved	undtagelse	af	den	økonomiske	
regulering	i	form	af	fremsendelse	af	ovenstående	materiale.		

Generalforsamlingens	behandling	af	punktet	er	omfattet	af	samme	regler	som	gælder	for	
vedtægtsændringer,	jfr.	vedtægternes	§	9.	Vedtægterne	kan	ses	på	www.vesterskerningevand.dk	

Bestyrelsen	anbefaler	at	vandværket	snarest	udtræder	af	vandsektorlovens	økonomiske	regulering,	d.v.s.	
med	virkning	fra	1/1-2021.	

Vel	mødt	til	generalforsamlingen.	

På	bestyrelsens	vegne	

	 Mogens	Find	 	 	 	 Henning	Skov	 	
	
	 Formand	 	 	 	 næstformand	 	
	

Steen	Gundertofte	

Kasserer	

+	bilag		

VESTER	SKERNINGE	VANDVÆRK 
MADS	HANSENSVEJ	11	
5762	V.SKERNINGE	
 
 

Generalforsamling mandag, den 24. august 2020 
 

afholdes i  
OSG&Is mødelokale. Mads Hansens Vej 10, kl. 19.30 

 
 

Dagsorden 
 
1.: Valg af dirigent 
 
2.: Formandens beretning 
 
3.: a.: Regnskaber 2019 forelægges til godkendelse 
 b.: Budget for 2020 fremlægges 
 
4.: Forslag til takstblad 2021 fremlægges til godkendelse 
 
5.: Behandling af indkomne forslag 
 a. udtræden af konkurrence- og forbrugerstyrelsen  
 
6.: Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er: 
   Jess Tilsted 
   Rene Jørgensen 
   Torben Kromann 
       
7.: Valg af suppleant til bestyrelsen, på valg er: 
   William Nielsen 
   Vakant   
 
8.: Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg er: 
 Som revisor Niels Henrik Madsen 
 Som suppleant Vakant 
 
9.: Eventuelt 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Mogens Find 
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Kontor/afdeling 
Vand og Affald 

Dato 
9. januar 2020 

Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 

T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk

www.ens.dk

Orientering til forbrugerne – Mindre vandselskaber kan nu 
vælge at udtræde af økonomisk regulering  

Fra den 1. januar 2020 kan de mindre, forbrugerejede vandselskaber 
beslutte at træde ud af den økonomiske regulering i vandsektorloven. 

Det betyder, at hvis du som forbruger er tilsluttet et mindre, forbrugerejet 
vandselskab, kan du være med til at beslutte, hvorvidt dit vandselskab 
skal undtages regler, som bl.a. sætter en grænse for, hvor mange penge 
dit selskab kan opkræve fra forbrugerne.  

Hvis forbrugerne beslutter, at deres vandselskab skal træde ud af den 
økonomiske regulering, vil vandselskabet være omfattet af de samme 
regler som i dag gælder for vandselskaber, der leverer mindre end 
200.000 m3 vand årligt.  

Du kan læse mere om regler og proces for beslutningen i 
Forsyningssekretariatets vejledning om udtræden af den økonomiske 
regulering. 

Hvis et vandselskab træder ud af vandsektorlovens økonomiske 
regulering har det følgende konsekvenser: 

• Der vil ikke længere være en beløbsmæssig grænse for 
vandselskabets samlede indtægter og dermed en grænse for, 
hvor meget vandselskabet kan opkræve i betaling fra de 
tilsluttede forbrugere og virksomheder. 

• Der vil ikke blive fastsat krav til, at vandselskabet drives effektivt.  

• Vandselskabet vil ikke længere skulle indberette oplysninger eller 
betale afgift til Forsyningssekretariatet, som er den myndighed, 
der i dag fastsætter krav til vandselskabets indtægter og 
effektivisering. 
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• Vandselskabet vil ikke længere være skattepligtigt. Se nærmere 
om betingelser for skattefrihed nedenfor.   

• Vandselskabet vil fortsat have pligt til at indberette data til den 
miljømæssige performancebenchmarking, som er en måling af, 
hvor godt selskabet lever op til parametre inden for sundhed, 
forsyningssikkerhed, energi, klima og miljø. 

• Vandselskabet vil fortsat være omfattet af vandforsyningslovens 
princip om, at selskabets indtægter og udgifter skal balancere 
over en årrække (hvile i sig selv-princippet).  

• Vandselskabet vil fortsat være omfattet af vandforsyningslovens 
regler om, hvad der kan opkræves betaling for over taksterne, og 
hvordan taksterne skal fastsættes. 

• Kommunen vil fortsat skulle godkende taksterne. 

• Vandselskabet vil fortsat være omfattet af vandforsyningslovens 
regler om vandforsyningsplanlægning, forsyningspligt og 
indvindingstilladelser m.v.  

• Vandselskabet er fortsat omfattet af vandsektorlovens regler om, 
hvilken tilknyttet virksomhed selskabet må udøve. Se nærmere 
om tilknyttet virksomhed nedenfor.  

I det følgende kan du læse mere om formålet med vandsektorloven og 
vandforsyningsloven, og om, hvilke regler der stadig vil gælde, hvis 
vandselskabet træder ud, og hvilke regler der ikke længere vil gælde for 
selskabet.  

For yderligere oplysninger om reglerne m.v. kan du kontakte 
Energistyrelsen, tel.: 33 92 67 00  eller mail: ens@ens.dk eller 
Forsyningssekretariatet, tel.: 41 71 50 00 eller mail: vand@kfst.dk

Vandsektorlovens økonomiske regulering 

I vandsektorloven skelnes der mellem vandselskaber, der leverer 
mellem 200.000 og 800.000 m3 vand årligt, og vandselskaber, der 
leverer mere end 800.000 m3 vand årligt.  

Siden 2009 har alle forbrugerejede vandselskaber med en årlig leveret 
vandmængde på mindst 200.000 m3 været omfattet af vandsektorloven. 
Det betyder, at vandselskabernes samlede indtægter fra takster m.v. 
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skal holde sig inden for en fastsat økonomisk ramme1. Der stilles 
løbende krav til selskaberne om at reducere deres omkostninger 
(effektiviseringskrav), så forbrugerne ikke betaler mere end nødvendigt 
for vandet. 

Du kan som forbruger eller virksomhed ikke vælge et andet 
vandselskab, end det du er tilknyttet. Vandselskaber er derfor ikke udsat 
for konkurrence, som ellers ville medvirke til, at vandselskabet var nødt 
til at sørge for effektiv drift. Formålet med reglerne er derfor at efterligne 
et konkurrencepres for at holde priserne nede.    

Reglerne administreres af Forsyningssekretariatet (det statslige 
vandtilsyn), der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 
Vandselskaberne indberetter regnskabstal m.v. til brug for 
Forsyningssekretariatets fastsættelse af økonomiske rammer. 
Vandselskaberne betaler en afgift til dækning af 
Forsyningssekretariatets udgifter.  

De nærmere regler om fastsættelse af økonomiske rammer, 
vandselskabernes indberetning og Forsyningssekretariatets kontrol m.v. 
findes i bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. 

For forbrugerejede vandselskaber med en årlig leveret vandmængde 
mellem 200.000 og 800.000 m3 er der et fast årligt effektiviseringskrav, 
der er ens for alle og som tilskynder til, at selskaberne følger med den 
økonomiske udvikling i samfundet på trods af, at de ikke er udsat for 
konkurrence. 

De større vandforsyningsselskaber (med en årlig leveret vandmængde 
på mindst 800.000 m3) og alle spildevandsforsyningsselskaber er - ud 
over det faste årlige effektiviseringskrav - omfattet af såkaldt 
totaløkonomisk benchmarking. Det betyder, at selskabernes effektivitet 
sammenlignes, for at der på det grundlag kan udarbejdes individuelle 
effektiviseringskrav til selskaber med ineffektiv drift. De mindre 
vandselskaber kan deltage frivilligt i benchmarkingen. Et vandselskab, 
som er trådt ud af reguleringen, vil ikke kunne deltage frivilligt i 
benchmarkingen. 

Det er politisk besluttet, at der skal indføres samme krav for alle 
vandselskaber omfattet af vandsektorloven. Det vil sige, at fra 2022 
forventes det, at der vil gælde samme regler om benchmarking og 
effektivisering for de forbrugerejede vandselskaber med en årlig leveret 

1 Der kan dog gives tillæg til den økonomiske ramme, hvis der opstår nye omstændigheder, 
fx hvis forsyningsområdet skal udvides 
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vandmængde mellem 200.000 og 800.000 m3, der ikke er trådt ud af 
den økonomiske regulering.  

Andre regler i vandsektorloven 

Et vandselskab, som træder ud af den økonomiske regulering, vil fortsat 
være omfattet af andre dele af vandsektorloven, herunder regler om 
performancebenchmarking og tilknyttet virksomhed.  

Alle vandselskaber omfattet af vandsektorloven skal hvert år indberette 
oplysninger til Miljøstyrelsen til brug for beregning af vandselskabernes 
performance inden for forhold vedrørende miljø, sundhed, 
forsyningssikkerhed, energi og klima (performancebenchmarking). 
Performancebenchmarkingen er et dialogværktøj, der viser udviklingen i 
de nævnte forhold, men der fastsættes ingen krav på baggrund heraf. 

Vandsektorloven indeholder også regler om vandselskabers deltagelse i 
tilknyttet virksomhed. Tilknyttet virksomhed er aktiviteter, der ikke er 
nødvendige for at levere drikkevand, men som har en tæt tilknytning til 
denne opgave. Der er nærmere regler om de tilladte former for tilknyttet 
virksomhed i bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet 
virksomhed. Det drejer sig bl.a. om brug af den særlige viden eller 
kapacitet, som vandselskabet har, og om teknisk bistand til kommunens 
udarbejdelse af vandforsyningsplaner. Vandselskaber kan kun deltage i 
anden virksomhed, som har nær tilknytning til forsyningsvirksomhed, og 
som udøves på kommercielle vilkår. Den tilknyttede virksomhed skal 
holdes regnskabsmæssigt adskilt fra vandforsyningsaktiviteterne, og 
hvis den samlede omsætning udgør mere end 2 mio. kr. årligt skal den 
tilknyttede virksomhed udøves i et selvstændigt selskab.  

Hvis et vandselskab, som beslutter at træde ud af den økonomiske 
regulering, også udøver tilknyttet virksomhed, forudsætter 
skattefriheden, at den tilknyttede virksomhed udøves i et selvstændigt 
selskab. 

Vandforsyningsloven, herunder hvile i sig selv-princippet  

Et vandselskab, som træder ud af den økonomiske regulering, vil fortsat 
være omfattet af vandforsyningsloven, herunder de regler, som nævnes 
her.  

Vandselskaber, der forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 
ejendomme, kaldes også almene vandforsyninger.  
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Alle almene vandforsyninger er underlagt det såkaldte hvile i sig selv-
princip. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem 
vandselskabets udgifter og indtægter. Det betyder, at vandselskabet 
ikke må opkræve mere end det, der skal bruges til at dække nødvendige 
omkostninger set over en kortere årrække.  

Vandforsyningsloven beskriver de typer af udgifter, som kan dækkes af 
takstmidler opkrævet fra forbrugerne. Det drejer sig bl.a. om 
omkostninger til indvinding og distribution af vand, lønninger og andre 
driftsomkostninger, forrentning af fremmedkapital og henlæggelser til 
nyinvesteringer samt udgifter til beskyttelse af vandressourcer. 
Vandforsyningsloven stiller ikke krav til vandselskabets effektivitet. 

Vandselskabet har ansvaret for at fastsætte taksterne for drifts- og 
anlægsbidrag efter vandforsyningslovens regler. Kommunalbestyrelsen 
skal hvert år godkende taksterne. For mere information om fastsættelse 
og godkendelse af takster, se vejledning om fastsættelse af takster for 
vandforsyning på Energistyrelsens hjemmeside (vejledning nr. 9214 af 
7. marts 2017). 

Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 1 af 16

 

Drikkevand - indberetning til brug for 
økonomisk ramme for 2021

 
Sagsnr
Selskabsnavn Vester Skerninge Vandværk
Adresse 1 Kærvej 15
Adresse 2
Postnummer 5762
By Vester Skerninge
Selskabsemail steengundertofte@mail.dk
Indsendt af
Indsendt af email
Indsendelsesdato

 

A - Årsregnskab 2019

 
DOKUMENTATION

Her skal I vedhæfte jeres årsregnskab for 2019. Hvis I har både drikke- og spildevandsaktiviteter, skal I yderligere vedhæfte et 
fordelingsregnskab mellem de to aktiviteter. Hvis jeres årsregnskab ikke er godkendt endnu, skal I vedhæfte et foreløbigt 
årsregnskab og eftersende det endelige årsregnskab, når det er godkendt.
 
Vedhæftede filer:

 2019 Årsrapport Vester Skerninge Vandværk.pdf

 

ÅRSRAPPORTENS RESULTATOPGØRELSE

I skal vælge om jeres resultatopgørelse er artsopdelt eller funktionsopdelt.
Artsopdelt   
 

Faktisk
udgift/indtægt

i 2018
(indberettet i 2019)

Faktisk
udgift/indtægt

i 2019
[kr.]

Afvigelse
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[kr.]
Nettoomsætning 1.842.584,00 1.863.399,00 1 %
Administrationsalær klassificeres som anden driftsindtægt
Vareforbrug 0 0,00 NaN %

Andre driftsindtægter 18.500,00 23.974,00 30 %

Eksterne omkostninger -1.244.681,00 -1.272.581,00 2 %

Personaleomkostninger 
 

-238.090,00 -304.019,00 28 %

Af- og nedskrivninger -303.128,00 -383.606,00 27 %

Tab ved afhændelser 0,00 0,00 NaN %

Andre driftsomkostninger 0 0,00 NaN %

Finansielle indtægter 74.139,00 81.749,00 10 %

Finansielle omkostninger vedr. 
renteomkostninger, kurstab og 
finansielle gebyrer

-149.324 -8.916,00 94 %

Andre finansielle omkostninger 0,00 0,00 NaN %

Skat af årets resultat 
 

0,00 0,00 0 %

 
 
Årets resultat 0,00 0,00 0 %

Resultat før afskrivninger 
 

303.128,00 383.606,00 27 %

Regulering af hensatte 
forpligtelser

0,00 0,00 0 %

     
Indtægter 
 

1.842.584,00 1.863.399,00 1 %

Andre driftsindtægter 23.974,00
Finansielle indtægter 74.139,00 81.749,00 10 %
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Omkostninger ekskl. af- og 
nedskrivninger

-1.482.771,00 -1.576.600,00 6 %

Finansielle omkostninger 
 

-149.324,00 -8.916,00 94 %

Skat af årets resultat 0,00 0 %
Sum 303.128,00 383.606,00 27 %

 

B - Faktiske ikke-påvirkelige omkostninger i 2019
 
INDBERETNING AF IKKE-PÅVIRKELIGE OMKOSTNINGER

Der er en række omkostninger, der ikke bliver pålagt effektiviseringskrav i de økonomiske rammer. Dette gælder omkostninger, 
som I ikke har mulighed for at påvirke eller kun marginalt kan påvirke, og de betegnes derfor som ikke-påvirkelige omkostninger. 
Hvis I har haft ikke-påvirkelige omkostninger i 2019 skal I indtaste disse her.
 
  Faktisk udgift

i 2018
(indberettet i 2019)

[kr.]

Faktisk udgift
i 2019

[kr.]

Afvigelse
 

Akkumuleret restskat 0,00

Afgift til Forsyningssekretariatet 3.020,00 5.759,00 91 %

Køb af produkter og ydelser fra andre 
vandselskaber reguleret af 
vandsektorloven

Selskabsskat 0,00

Ejendomsskat

Tilbagebetaling af 
sambeskatningsbidrag som følge af 
skattesagen

0,00

Ifølge aftale med Mie fra KFST udfyldes nedenstående anmodning da det påkræves for at kunne indberette
Anmodning om periodisering af 
omkostning til tilbagebetaling af 
sambeskatningsbidrag

1 år  

Afgift til ledningsført vand
 

1.777.402,00 1.756.341,00 1 %

Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 1 af 16

 

Drikkevand - indberetning til brug for 
økonomisk ramme for 2021

 
Sagsnr
Selskabsnavn Vester Skerninge Vandværk
Adresse 1 Kærvej 15
Adresse 2
Postnummer 5762
By Vester Skerninge
Selskabsemail steengundertofte@mail.dk
Indsendt af
Indsendt af email
Indsendelsesdato

 

A - Årsregnskab 2019

 
DOKUMENTATION

Her skal I vedhæfte jeres årsregnskab for 2019. Hvis I har både drikke- og spildevandsaktiviteter, skal I yderligere vedhæfte et 
fordelingsregnskab mellem de to aktiviteter. Hvis jeres årsregnskab ikke er godkendt endnu, skal I vedhæfte et foreløbigt 
årsregnskab og eftersende det endelige årsregnskab, når det er godkendt.
 
Vedhæftede filer:

 2019 Årsrapport Vester Skerninge Vandværk.pdf

 

ÅRSRAPPORTENS RESULTATOPGØRELSE

I skal vælge om jeres resultatopgørelse er artsopdelt eller funktionsopdelt.
Artsopdelt   
 

Faktisk
udgift/indtægt

i 2018
(indberettet i 2019)

Faktisk
udgift/indtægt

i 2019
[kr.]

Afvigelse
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Øvrige afgifter
 

Vedhæftede filer:
 
 
Samlede omkostninger til 
tjenestemandspensioner

Andel af omkostninger til 
tjenemandspensioner, der er indeholdt i 
driftsomkostningerne
 

Samlede omkostninger til erstatninger
 

Dokumentation for erstatninger   

 
 

Andel af omkostninger til erstatninger, 
der er indeholdt i driftsomkostningerne 
 

Samlede omkostninger, der er pålagt 
ifølge aftaler om dyrkningspraksis eller 
andre restriktioner i arealanvendelse
 
 

Vedhæftede filer:
 
 

Andel af omkostninger der er pålagt 
ifølge aftaler om dyrkningspraksis eller 
andre restriktioner i arealanvendelse, 
der er indeholdt i driftsomkostningerne
 
Samlede omkostninger i forbindelse 
med aftaler som I selv har indgået om 
dyrkningspraksis eller andre 
restriktioner i arealanvendelse

Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 5 af 16

 
 

Vedhæftede filer:
 
 
 

Andel af omkostninger i forbindelse med 
aftaler som I selv har indgået om 
dyrkningspraksis eller andre 
restriktioner i arealanvendelse, der er 
indeholdt i driftsomkostningerne
 
Bidrag til vandsamarbejde etableret i 
medfør af § 48 i vandforsyningsloven 
 
 

Vedhæftede filer:
 
 

Bidrag til vandsamarbejde etableret i 
medfør af § 52 b i vandforsyningsloven 
 
 

Vedhæftede filer:
 
 

Force majeure
 

Vedhæftede filer:
 
 

Undersøgelsesudgifter i forbindelse med 
fusion 
 
 

Vedhæftede filer:
 
 

Sum af ikke-påvirkelige omkostninger 1.780.422 1.762.100,00 1 %
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Drikkevand - indberetning til brug for 
økonomisk ramme for 2021

 
Sagsnr
Selskabsnavn Vester Skerninge Vandværk
Adresse 1 Kærvej 15
Adresse 2
Postnummer 5762
By Vester Skerninge
Selskabsemail steengundertofte@mail.dk
Indsendt af
Indsendt af email
Indsendelsesdato

 

A - Årsregnskab 2019

 
DOKUMENTATION

Her skal I vedhæfte jeres årsregnskab for 2019. Hvis I har både drikke- og spildevandsaktiviteter, skal I yderligere vedhæfte et 
fordelingsregnskab mellem de to aktiviteter. Hvis jeres årsregnskab ikke er godkendt endnu, skal I vedhæfte et foreløbigt 
årsregnskab og eftersende det endelige årsregnskab, når det er godkendt.
 
Vedhæftede filer:

 2019 Årsrapport Vester Skerninge Vandværk.pdf

 

ÅRSRAPPORTENS RESULTATOPGØRELSE

I skal vælge om jeres resultatopgørelse er artsopdelt eller funktionsopdelt.
Artsopdelt   
 

Faktisk
udgift/indtægt

i 2018
(indberettet i 2019)

Faktisk
udgift/indtægt

i 2019
[kr.]

Afvigelse
 

Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 1 af 16

 

Drikkevand - indberetning til brug for 
økonomisk ramme for 2021

 
Sagsnr
Selskabsnavn Vester Skerninge Vandværk
Adresse 1 Kærvej 15
Adresse 2
Postnummer 5762
By Vester Skerninge
Selskabsemail steengundertofte@mail.dk
Indsendt af
Indsendt af email
Indsendelsesdato

 

A - Årsregnskab 2019

 
DOKUMENTATION
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fordelingsregnskab mellem de to aktiviteter. Hvis jeres årsregnskab ikke er godkendt endnu, skal I vedhæfte et foreløbigt 
årsregnskab og eftersende det endelige årsregnskab, når det er godkendt.
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14 15

Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 6 af 16

 

C - Indtægter og overskud

 

OPGØRELSE AF SAMLEDE INDTÆGTER

Her skal I indtaste jeres realiserede indtægter og overskud for 2019.
 

Faktisk indtægt
i 2018

(indberettet i 2019)
[kr.]

Faktisk indtægt
i 2019

[kr]

Afvigelse
 

Hovedvirksomhed ved 
indvinding, behandling, 
transport og levering af vand 
samt transport, behandling og 
afledning af spildevand  

3.555.473 3.498.843 2 %

Er afgift til ledningsført vand 
indeholdt i indberetningen af 
indtægter fra 
hovedvirksomheden ved 
indvinding, behandling, 
transport og levering af vand 
samt transport, behandling og 
afledning af spildevand?

  Ja  

Andre indtægter fra 
hovedvirksomhed

18.500 23.974 30 %

Finansielle indtægter 74.139 81.749 10 %

Overskud fra tilknyttet 
virksomhed 

Overskud fra aktiviteter med 
lovkrav om selvstændigt 
regnskab omfattet af 
hovedvirksomhed 

Væsentlige indtægter fra salg af 
fast ejendom og andre større 
aktiver 
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Faktisk genanbringelse af 
indtægter fra salg
 
 

Vedhæftede filer:
 

 
Planlagt genanbringelse af 
indtægter fra salg
 
 

Vedhæftede filer:
 
 

 
Justering af genanbringelsesbeløb 
fra tidligere år

0 0

Samlede indtægter Her bliver summen af 
ovenstående felter beregnet.

3.648.112 3.604.566 1 %

 

AFSTEMNING TIL ÅRSREGNSKAB

Her bliver der foretaget afstemning mellem jeres indtastede indtægter og jeres årsregnskab. Se afsnit 3.2.8 i 
indberetningsvejledningen.
 
Nettoomsætning i henhold til 
årsregnskab

1.842.584 1.863.399 1 %

Andre driftsindtægter  i henhold 
til årsregnskab

18.500 23.974 30 %

Finansielle indtægter  i henhold 
til årsregnskab

74.139 81.749 10 %

Afgift til ledningsført vand 1.777.402 1.756.341 1 %
Tab på debitorer indregnet i 
andre regnskabsposter end 
nettoomsætning

Regulering for periodiserede 
indtægter fra tilslutningsbidrag 
indtægtsført regnskabsmæssigt 
fra perioden før periodisering

Regulering  for afvigelse af 
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Drikkevand - indberetning til brug for 
økonomisk ramme for 2021

 
Sagsnr
Selskabsnavn Vester Skerninge Vandværk
Adresse 1 Kærvej 15
Adresse 2
Postnummer 5762
By Vester Skerninge
Selskabsemail steengundertofte@mail.dk
Indsendt af
Indsendt af email
Indsendelsesdato

 

A - Årsregnskab 2019

 
DOKUMENTATION

Her skal I vedhæfte jeres årsregnskab for 2019. Hvis I har både drikke- og spildevandsaktiviteter, skal I yderligere vedhæfte et 
fordelingsregnskab mellem de to aktiviteter. Hvis jeres årsregnskab ikke er godkendt endnu, skal I vedhæfte et foreløbigt 
årsregnskab og eftersende det endelige årsregnskab, når det er godkendt.
 
Vedhæftede filer:

 2019 Årsrapport Vester Skerninge Vandværk.pdf

 

ÅRSRAPPORTENS RESULTATOPGØRELSE

I skal vælge om jeres resultatopgørelse er artsopdelt eller funktionsopdelt.
Artsopdelt   
 

Faktisk
udgift/indtægt

i 2018
(indberettet i 2019)

Faktisk
udgift/indtægt

i 2019
[kr.]

Afvigelse
 

Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 1 af 16

 

Drikkevand - indberetning til brug for 
økonomisk ramme for 2021

 
Sagsnr
Selskabsnavn Vester Skerninge Vandværk
Adresse 1 Kærvej 15
Adresse 2
Postnummer 5762
By Vester Skerninge
Selskabsemail steengundertofte@mail.dk
Indsendt af
Indsendt af email
Indsendelsesdato

 

A - Årsregnskab 2019

 
DOKUMENTATION

Her skal I vedhæfte jeres årsregnskab for 2019. Hvis I har både drikke- og spildevandsaktiviteter, skal I yderligere vedhæfte et 
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udgift/indtægt
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metode mellem årsregnskab og 
indberetning vedr. opgørelse af 
indtægter fra tilslutningsbidrag

Overdækning indregnet i 
nettoomsætningen i 
årsregnskabet

410.487 34.103 92 %

Regnskabsmæssig avance ved salg 
af større anlægsaktiver

Fradrag i nettoomsætning i 
årsregnskabet vedrørende 
tilbagebetalte vejbidrag

Omkostninger i overskud fra 
tilknyttede aktivitet

Omkostninger i overskud fra 
aktiviteter med lovkrav om 
selvstændigt regnskab omfattet af 
hovedvirksomheden

Indtægter fra koncerninternt 
afregnet sambeskatningsbidrag

Indtægter modregnet af 
viderefaktureret omkostninger

Andet -475.000 -155.000 67 %
Regulering af takstmæssig overdækning og henlægglser
Samlede indtægter 3.648.112 3.604.566 1 %
Kontrol 0 0

 
 
INDTÆGTER SOM FØLGE AF SKATTESAGEN

 
Indtægt i form af tilbagebetalt skat 
eller sambeskatningsbidrag som 
følge af skattesagen

0

Anmodning om periodisering af 
indtægter fra tilbagebetalt skat 
eller sambeskatningsbidrag

1 år  
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Vedhæftede filer:
 

 
 

D - Genanbringelser
 
OPFØLGNING PÅ GENANBRINGELSER FRA TIDLIGERE ÅR.

Her skal I indtaste faktiske genanbringelser foretaget i 2019 vedrørende indtægter fra salg af større aktiver fra tidligere år. 
 
Se ydermere afsnit 3.2.7 i indberetningsvejledningen.
  

  Dokumentation  
Navn:
Årstal genanbringelse er fradraget i indtægter:
Beløb fradraget i indtægter:
Faktisk genanbringelse i året:
Forskel:

0,00  
 

 

 
DOKUMENTATION

Vedhæftede filer:
 

 

 

Samlet korrektion af genanbringelse til 
indregning i indtægter

0,00

 

F - Nye Tillæg

INDBERETNING AF TILLÆG IHT. ØR-BEKENDTGØRELSENS §§ 11, 14 OG 31, STK.7

Hvis I ønsker at søge om tillæg til den økonomiske ramme, skal I gøre det her. I skal også søge her, selvom I har fået en 
forhåndsgodkendelse.
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Drikkevand - indberetning til brug for 
økonomisk ramme for 2021

 
Sagsnr
Selskabsnavn Vester Skerninge Vandværk
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A - Årsregnskab 2019

 
DOKUMENTATION

Her skal I vedhæfte jeres årsregnskab for 2019. Hvis I har både drikke- og spildevandsaktiviteter, skal I yderligere vedhæfte et 
fordelingsregnskab mellem de to aktiviteter. Hvis jeres årsregnskab ikke er godkendt endnu, skal I vedhæfte et foreløbigt 
årsregnskab og eftersende det endelige årsregnskab, når det er godkendt.
 
Vedhæftede filer:

 2019 Årsrapport Vester Skerninge Vandværk.pdf

 

ÅRSRAPPORTENS RESULTATOPGØRELSE

I skal vælge om jeres resultatopgørelse er artsopdelt eller funktionsopdelt.
Artsopdelt   
 

Faktisk
udgift/indtægt

i 2018
(indberettet i 2019)

Faktisk
udgift/indtægt

i 2019
[kr.]

Afvigelse
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  Bemærkninger og 
dokumentation

 

Type:
Navn:
Driftsomkostninger i 2019:
Heraf engangsomkostninger 
(drift):
Fulde anlægsomkostninger:
Årlige lineære afskrivninger:
Finansielle omkostninger i 2019:
Ikke-påvirkelige omkostninger i 
2019:
I alt:

0
 
 

FILVEDHÆFTELSER

VEDHÆFTEDE FILER:
 

 

 

Samlede omkostninger til nye tillæg 0
 
 

F - Nye Tillæg - Supplerende Investeringstillæg

§ 11, STK.6 : SUPPLERENDE INVESTERINGSTILLÆG

 
Størrelsen på det ønskede tillæg  

 
 
REDEGØRELSE FOR OMKOSTNINGER OG NØDVENDIGHEDEN HERAF 

Vedhæftede filer:
 
DOKUMENTATION FOR LÅNEOPTAGELSE (LÅNETILBUD ELLER LÅNEBEVIS)

Vedhæftede filer:
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10-ÅRIGT BUDGET 

Vedhæftede filer:
 

ANDET

Vedhæftede filer:
 

G - Tidligere givne tillæg

INDBERETNING AF VARIG NEDSÆTTELSE ELLER BORTFALD AF TILLÆG EFTER ØR-BEKENDTGØRELSEN § 11, 
STK. 1 MÅL OG § 11, STK. 4 UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE, JF. ØR-BEKENDTGØRELSEN § 12

I skal indberette i denne fane, hvis den realiserede omkostning i 2019 er varigt lavere end den omkostning, der lå til grund for 
det oprindelige tildelte tillæg uden hensyntagen til inflation og effektiviseringer. 
 
HAR DER I 2019 VÆRET NEDSÆTTELSE ELLER BORTFALD AF TIDLIGERE GIVNE TILLÆG?

 
Nej
 

H - Periodevise driftsomkostninger

INDBERETNING AF NYE PERIODEVISE DRIFTSOMKOSTNINGER

Hvis I ønsker at søge om tillæg til nye periodevise driftsomkostninger til den økonomiske ramme efter ØR-bekendtgørelsens § 
13, stk. 2, skal I gøre det her 
 

  Dokumentaion
Låne- eller kontantfinansiering:
Type af periodevis driftsomkostning:
Faktisk periodevis driftsomkostning:  

 
 
 

 
 

FILVEDHÆFTELSER

Vedhæftede filer:
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DOKUMENTATION
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årsregnskab og eftersende det endelige årsregnskab, når det er godkendt.
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ÅRSRAPPORTENS RESULTATOPGØRELSE

I skal vælge om jeres resultatopgørelse er artsopdelt eller funktionsopdelt.
Artsopdelt   
 

Faktisk
udgift/indtægt

i 2018
(indberettet i 2019)

Faktisk
udgift/indtægt

i 2019
[kr.]

Afvigelse
 

Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 1 af 16

 

Drikkevand - indberetning til brug for 
økonomisk ramme for 2021

 
Sagsnr
Selskabsnavn Vester Skerninge Vandværk
Adresse 1 Kærvej 15
Adresse 2
Postnummer 5762
By Vester Skerninge
Selskabsemail steengundertofte@mail.dk
Indsendt af
Indsendt af email
Indsendelsesdato

 

A - Årsregnskab 2019

 
DOKUMENTATION

Her skal I vedhæfte jeres årsregnskab for 2019. Hvis I har både drikke- og spildevandsaktiviteter, skal I yderligere vedhæfte et 
fordelingsregnskab mellem de to aktiviteter. Hvis jeres årsregnskab ikke er godkendt endnu, skal I vedhæfte et foreløbigt 
årsregnskab og eftersende det endelige årsregnskab, når det er godkendt.
 
Vedhæftede filer:

 2019 Årsrapport Vester Skerninge Vandværk.pdf

 

ÅRSRAPPORTENS RESULTATOPGØRELSE

I skal vælge om jeres resultatopgørelse er artsopdelt eller funktionsopdelt.
Artsopdelt   
 

Faktisk
udgift/indtægt

i 2018
(indberettet i 2019)

Faktisk
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Sum af nye periodevise driftsomkostninger Feltet udregner automatisk de samlede 

omkostninger til nye periodevise 
driftsomkostninger i 2019.

0

INDBERETNING AF FAKTISKE OMKOSTNINGER TIL ALLEREDE GODKENDTE PERIODEVISE 
DRIFTSOMKOSTNINGER

Hvis I har afholdt omkostninger i 2019 til allerede godkendte periodevise driftsomkostninger efter prisloftbekendtgørelsens § 8, 
stk. 2 og 3, skal I indtaste dem her.
    
Navn  
Faktisk periodevis 
driftsomkostning

 

    
Samlede periodevise 
driftsomkostninger i 
henhold til ØR-
bekendtgørelsens § 13, 
stk. 2 samt 
prisloftbekendtgørelsens 
§ 8, stk. 2 og 3

 0

 
 

I - Investeringer

ANLÆGSPROJEKTER IGANGSAT SENEST DEN 1. MARTS 2016

Her skal I angive anlægsprojekter, der var igangsat senest den 1. marts 2016, og som I har afsluttet og ibrugtaget i 2019. Se 
ydermere afsnit 4.3.1 i indberetningsvejledningen. 

   
Anlægsaktiv:

Dato for færdiggørelse og 
ibrugtagning:
Standardlevetid:
Reference:
Faktiske 
anlægsomkostninger:
Faktiske finansielle 
omkostninger:
Driftsomkostninger ud 
over ordinær drift:

Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 13 af 16

Bekræftelse af timer:
Eventuelle 
bemærkninger:

Sum af anlægsomkostninger 
vedrørende anlægsprojekter, 
der var igangsat senest den 1. 
marts 2016

 0

Sum af finansielle omkostninger 
vedrørende anlægsprojekter, 
der var igangsat senest den 1. 
marts 2016

 0

 

J - Tilknyttet virksomhed

INDBERETNING AF TILKNYTTET VIRKSOMHED SOM EKSISTEREDE PR. 1. JANUAR 2017 OG SOM ØNSKES 
OVERFØRT TIL HOVEDVIRKSOMHEDEN

I denne fane skal I indberette omkostninger fra tilknyttede virksomhed udøvet før den 1. januar 2017, og som I fremover ønsker 
overført til hovedvirksomheden.
  
 

   

Type af tilknyttet virksomhed:

Beskrivelse af den tilknyttede virksomhed:

Driftsomkostninger:

Anlægsomkostninger:

I alt:

0  

 
Samlede faktiske drifts- og anlægsomkostninger vedrørende 
tilknyttet virksomhed som ønskes overført til hovedvirksomheden

0

 
 

 

K - Debiteret vandmængde

INDBERETNING AF DEBITERET VANDMÆNGDE

 

Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 1 af 16

 

Drikkevand - indberetning til brug for 
økonomisk ramme for 2021

 
Sagsnr
Selskabsnavn Vester Skerninge Vandværk
Adresse 1 Kærvej 15
Adresse 2
Postnummer 5762
By Vester Skerninge
Selskabsemail steengundertofte@mail.dk
Indsendt af
Indsendt af email
Indsendelsesdato

 

A - Årsregnskab 2019

 
DOKUMENTATION

Her skal I vedhæfte jeres årsregnskab for 2019. Hvis I har både drikke- og spildevandsaktiviteter, skal I yderligere vedhæfte et 
fordelingsregnskab mellem de to aktiviteter. Hvis jeres årsregnskab ikke er godkendt endnu, skal I vedhæfte et foreløbigt 
årsregnskab og eftersende det endelige årsregnskab, når det er godkendt.
 
Vedhæftede filer:

 2019 Årsrapport Vester Skerninge Vandværk.pdf

 

ÅRSRAPPORTENS RESULTATOPGØRELSE

I skal vælge om jeres resultatopgørelse er artsopdelt eller funktionsopdelt.
Artsopdelt   
 

Faktisk
udgift/indtægt

i 2018
(indberettet i 2019)

Faktisk
udgift/indtægt

i 2019
[kr.]

Afvigelse
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Indsendt af email
Indsendelsesdato
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DOKUMENTATION

Her skal I vedhæfte jeres årsregnskab for 2019. Hvis I har både drikke- og spildevandsaktiviteter, skal I yderligere vedhæfte et 
fordelingsregnskab mellem de to aktiviteter. Hvis jeres årsregnskab ikke er godkendt endnu, skal I vedhæfte et foreløbigt 
årsregnskab og eftersende det endelige årsregnskab, når det er godkendt.
 
Vedhæftede filer:

 2019 Årsrapport Vester Skerninge Vandværk.pdf

 

ÅRSRAPPORTENS RESULTATOPGØRELSE

I skal vælge om jeres resultatopgørelse er artsopdelt eller funktionsopdelt.
Artsopdelt   
 

Faktisk
udgift/indtægt
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(indberettet i 2019)

Faktisk
udgift/indtægt

i 2019
[kr.]

Afvigelse
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Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 14 af 16

  Faktisk vandmængde
i 2018

[m3]

Faktisk vandmængdei 
2019[m3]

Afvigelse

Debiteret vandmængde 276.919
 
 

275.721
 

0 %

DOKUMENTATION

I skal her vedhæfte dokumentation for den debiterede vandmængde i 2019.
 
Vedhæftede filer:

 Udpumpet vandmængde.pdf

 

 
 
 

L - FADO

INDRAPPORTERING AF FADO TIL BRUG FOR TOTALØKONOMISK BENCHMARKING IHT. ØR-
BEKENDTGØRELSEN § 6

 
Omkostninger ifølge revideret årsregnskab 
ekskl. af- og nedskrivninger

Feltet henter automatisk jeres samlede 
omkostninger ekskl. af- og nedskrivninger 
og tab ved afhændelse af aktiver fra Fane 
A.

1.576.600

Tab på debitorer

Indtægter modregnet af viderefaktureret 
omkostninger

Årets ikke-påvirkelige omkostninger (ekskl. 
akkumuleret restskat, selskabsskat og afgift til 
ledningsført vand for drikkevandsselskaber)

-5.759

Årets regulering af regnskabsmæssigt hensatte 
forpligtelser tilbageført (ekskl. Regulering af 
udkast skat)

0

Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 15 af 16

Årets driftsomkostninger fra tilknyttede 
virksomheder

Feltet henter automatisk jeres 
driftsomkostninger fra tilknyttede 
aktiviteter fra Fane C.

Faktiske driftsomkostninger (FADO) 1.570.841

 
 

M - Revisorerklæring

ÆNDRINGER I REGNSKABSPRAKSIS

Hvis der har været ændringer af jeres regnskabsprincipper i forhold til den senest udmeldte regnskabsmæssige praksis eller 
regnskabsprincipper, skal I angive og redegøre for dette her. 
 
Nej
 
 

 

REGULATORISK INDREGNINGSMETODE FOR INDTÆGTER FRA TILSLUTNINGSBIDRAG

I skal nedenfor angive, hvordan tilslutningsbidrag er indregnet i jeres indtægter.
 
Ja
 
 
Indtægter fra tilslutningsbidrag er regulatorisk indtægtsført i året
 
 
Indregningsmetoden er den samme som tidligere år
 
 
 

 

REVISORERKLÆRING

Her skal I vedhæfte jeres revisorerklæring for 2019.
 
Vedhæftede filer:

 Underskevet erklæring Økonomiske rammer 2021.pdf
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DOKUMENTATION
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Artsopdelt   
 

Faktisk
udgift/indtægt

i 2018
(indberettet i 2019)

Faktisk
udgift/indtægt

i 2019
[kr.]

Afvigelse
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Er du i tvivl? Find vejledninger på Forsyningssekretariatets hjemmeside Side 16 af 16

 
 

 
 

 
 

O - Yderligere bemærkninger

I feltet nedenfor har du mulighed for at komme med eventuelle yderligere bemærkninger til den samlede 
indberetning til brug for de økonomiske rammer . 

YDERLIGERE DOKUMENTATION

Såfremt du har yderligere dokumenter, som er relevant for indberetningen til selskabets økonomiske rammer , kan 
du vedhæfte disse nedenfor og angive, hvad vedhæftningen omhandler 
 
Vedhæftede filer:
 

P - Indsend

Når du har færdigudfyldt indberetningsblanketten, skal du klikke på knappen "Indsend". Det skal ske inden 
indberetningsfristen udløber den 15. april 2020. 
 
Når indberetningsfristen er udløbet, sender VandData automatisk din indberetning til Forsyningssekretariatet. Hvis 
du glemmer at klikke "Indsend", vil din indberetning ikke blive sendt til os.
 
Selvom du allerede har klikket "Indsend", kan du redigere din indberetning i VandData indtil fristens udløb. Efter 
redigering skal du igen klikke på knappen "Indsend".
 

 
 

 

Vester Skerninge Vandværk 
Kærvej 15 
5762 Vester Skerninge 
 
 

 
Statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2020 
 
I 2016 modtog I økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke 
have nye økonomiske rammer i år. 
 
Dette er en meddelelse, der på baggrund af dette års indberettede oplys-
ninger gør status i forhold til, hvorvidt I har overholdt jeres økonomiske 
ramme for 2018, og om I har fået eventuelle nye tillæg eller fradrag. 
 
Dette udkast er sendt i høring den 21. august 2019 med høringsfrist den 
4. september 2019. 
 
Status for den økonomiske ramme 
Den regnskabsmæssige kontrolramme udgør de samlede, årlige indtæg-
ter, som I må opkræve i 2020. 
 
I 2020 udgør jeres regnskabsmæssige kontrolramme:  4.370.721 kr.   
 
Den regnskabsmæssige kontrolramme er opgjort inklusive afgifter men 
eksklusive moms. Begrundelserne for rammens størrelse finder I på de 
følgende sider. 
  

Den 21. august 2019 

Sag nr. 19/00344 
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vand@kfst.dk 

www.kfst.dk 
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1. Indledning 
 
I er omfattet af vandsektorloven og får derfor fastsat regnskabsmæssige 
kontrolrammer.1 Rammerne er fastsat med hjemmel i vandsektorloven og 
bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber2. 
 
En regnskabsmæssig kontrolramme udgør en beløbsmæssig grænse for 
jeres samlede indtægter i et givent år og er opgjort på baggrund af jeres 
samlede omkostninger til indvinding, behandling, transport og levering 
af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre selskaber.3 Al-
le regnskabsmæssige kontrolrammer er korrigeret med et generelt effek-
tiviseringskrav.4  
 
Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spilde-
vandsaktiviteter, er den økonomiske ramme fastsat for hver forsyning-
sart.  
 
I har en årligt debiteret vandmængde på under 800.000 m3. Det betyder, 
at I får fastsat regnskabsmæssige kontrolrammer hvert fjerde år.5 I er i 
det næstsidste år af jeres reguleringsperiode, og I vil i 2020 få fastsat nye 
økonomiske rammer for den kommende reguleringsperiode 2021-2024.    
 
Statusmeddelelsen for jeres regnskabsmæssige kontrolramme er delt op, 
så begrundelsen for de fastsatte beløb fremgår af de følgende kapitler, 
mens selve beregningen fremgår af bilag A.  
 
På vores hjemmeside finder I vejledning ”Sådan læser du din statusmed-
delelse”. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at forstå, hvordan vi 
er kommet frem til jeres statusmeddelelse: 
www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/  

 
1 Jf. lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer (vandsektorloven) § 2, stk. 1 
2 Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (herefter ØR-bekendtgørelsen) 
3 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2 
4 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 3 
5 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 5, stk. 2 
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2. Oversigt over jeres økonomiske ramme 

 
2.1 Økonomisk ramme for 2020 

 
Oversigt over den økonomiske ramme     
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019 2.528.209 kr. 
 - Heraf nye omkostninger i ØR18 565.315 kr. 
 - Heraf nye omkostninger i ØR19 0 kr. 

Nye tillæg 0 kr. 

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger 0 kr. 

Tidligere tilknyttet aktivitet 0 kr. 

Prisudvikling i kr. 34.822 kr. 

Effektiviseringskrav -43.572 kr. 

Omkostninger i alt 2.519.459 kr. 
Ikke-påvirkelige omkostninger     
Ikke-påvirkelige omkostninger 1.851.262 kr. 
Engangstillæg     
Engangstillæg - Drift 0 kr. 
Engangstillæg - Anlæg 0 kr. 
Engangstillæg i alt 0 kr. 
Historisk over- eller underdækning     
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning 0 kr. 
Korrektion af tidligere rammer     
Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer 0 kr. 
Økonomisk ramme for 2020 4.370.721 kr. 
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2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2021 
 
Oversigt over den økonomiske ramme     
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020 2.519.459 kr. 
Korrektion af grundlag 0 kr. 
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger 0 kr. 
Prisudvikling i kr. 49.633 kr. 
Effektiviseringskrav -43.675 kr. 
Omkostninger i alt 2.525.418 kr. 
Ikke-påvirkelige omkostninger     
Ikke-påvirkelige omkostninger 1.887.731 kr. 
Engangstillæg     
Engangstillæg - Drift 0 kr. 
Engangstillæg - Anlæg 0 kr. 
Engangstillæg i alt 0 kr. 
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer     
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol af indtægtsrammer 0 kr. 
Økonomisk ramme for 2021 4.413.149 kr. 
 
 
  



30 31

6/17 

2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2022 
 
Oversigt over den økonomiske ramme     
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020 2.525.418 kr. 
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger 0 kr. 
Prisudvikling i kr. 49.751 kr. 
Effektiviseringskrav -43.778 kr. 
Omkostninger i alt 2.531.391 kr. 
Ikke-påvirkelige omkostninger     
Ikke-påvirkelige omkostninger 1.924.920 kr. 
Engangstillæg     
Engangstillæg - Drift 0 kr. 
Engangstillæg - Anlæg 0 kr. 
Engangstillæg i alt 0 kr. 
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer     
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol af indtægtsrammer 0 kr. 
Økonomisk ramme for 2022 4.456.310 kr. 
 
  7/17 

2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2023 
 
Oversigt over den økonomiske ramme     
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021 2.531.391 kr. 
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger 0 kr. 
Prisudvikling i kr. 49.868 kr. 
Effektiviseringskrav -43.881 kr. 
Omkostninger i alt 2.537.378 kr. 
Ikke-påvirkelige omkostninger     
Ikke-påvirkelige omkostninger 1.962.841 kr. 
Engangstillæg     
Engangstillæg - Drift 0 kr. 
Engangstillæg - Anlæg 0 kr. 
Engangstillæg i alt 0 kr. 
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer     
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol af indtægtsrammer 0 kr. 
Økonomisk ramme for 2023 4.500.218 kr. 
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3. Generelt effektiviseringskrav 

 
Jeres økonomiske ramme er korrigeret med et generelt effektiviserings-
krav på jeres drifts- og anlægsomkostninger. Alle selskaber modtager år-
ligt et generelt effektiviseringskrav, der er med til at imitere det effekti-
viseringspres, som produktivitetsudviklingen skaber på et velfungerende 
konkurrenceudsat marked.    
 
Det generelle effektiviseringskrav udgør 1,7 pct. af drifts- og anlægsom-
kostningerne, der indgår i jeres regnskabsmæssige kontrolramme.6 
 
Effektiviseringskravet til jeres drifts- og anlægsomkostninger udgør 
43.572 kr. i 2020. 
 
Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 2.1 i 
bilag A.    

 
6 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 3 
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5. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske 
ramme 

 
Vi kontrollerer i året før starten af hver reguleringsperiode, om I har 
overholdt jeres økonomiske rammer inklusive tillæg i kontrolperioden.8 
Jeres igangværende reguleringsperiode indeholder jeres økonomiske 
rammer for 2017-2020. Kontrolperioden løber fra året før reguleringspe-
riodens start til året før reguleringsperiodens slutning. I år kontrollerer vi 
derfor, om I har overholdt jeres økonomiske rammer for 2017 og 2018. 
 
I fik sidste år tilsendt en statusmeddelelse med en opgørelse af, hvorvidt 
I har overholdt jeres regnskabsmæssige kontrolramme for 2017. I år kon-
trollerer vi, om I har overholdt jeres regnskabsmæssige kontrolramme for 
2018, og vi laver en samlet kontrol af perioden 2017-2018. 
 
Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning 
for jeres økonomiske ramme. I 2020 vil vi opgøre, hvorvidt I samlet set 
har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2016-2019. Hvis I ikke 
har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste 
reguleringsperiode fra 2021-2024.9 I år gør vi dog status på, hvorvidt I 
har overholdt jeres økonomiske rammer for 2017 og 2018. 
 
Læs mere om metoden for, hvordan vi foretager kontrol med overholdel-
se af økonomiske rammer samt muligheden for opkrævning eller tilbage-
førsel af differencer på vores hjemmeside: 
www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/ 
 
Status for den økonomiske ramme 
I har overholdt jeres regnskabsmæssige kontrolramme for 2017 med 
431.875 kr. 
 
I har overholdt jeres regnskabsmæssige kontrolramme for 2018 med 
531.446 kr. 
 
Over kontrolperioden for 2017 og 2018 har I overholdt jeres regnskabs-
mæssige kontrolrammer med 963.320 kr. 
 
Kontrollen af jeres regnskabsmæssige kontrolrammer har vist, at I har 
opkrævet færre indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrolrammer for 
2017 og 2018 tillod.  
 
Da I har opkrævet færre indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrol-
rammer for 2017 og 2018 tillod, har I mulighed for at opkræve differen-
cen i et senere år i kontrolperioden eller det sidste år i reguleringsperio-
den. I tilfælde af, at I ikke opkræver differencen fra 2017 og 2018 i 2019 
eller 2020, kan I ikke overføre den til en ny reguleringsperiode.10  
 
8 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 5 
9 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7 
10 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6 
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Opgørelsen fremgår af fane 5 i bilag A. 
  

9/17 

4. Ikke-påvirkelige omkostninger 

 
Vi justerer hvert år jeres ikke-påvirkelige omkostninger i forhold til det 
indberettede niveau for samme type omkostninger året før.7 
 
Status for den økonomiske ramme 
I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger, som vi har godkendt.  
 
Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 
1.780.422 kr. De er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020. 
 
Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 4 i bi-
lag A.  
  

 
7 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4-5 



34 35

13/17 

7. Tillæg 

 
I har hvert år mulighed for at søge om nye tillæg til jeres økonomiske 
rammer. Disse omfatter tillæg til mål, flytning af forsyningsledninger, 
udvidelse af forsyningsområdet eller håndteret vandmængde, medfinan-
sieringsprojekter, supplerende investeringstillæg, tilbagebetaling af vej-
bidrag, periodevise driftsomkostninger, justering af den økonomiske 
ramme og nødvendige udgifter til vandindvindinger.11 Tillæg til anlægs-
projekter, der var igangsat senest 1. marts 2016, indgår også i dette kapi-
tel.12 
 
Status for den økonomiske ramme 
I har ikke søgt om nye tillæg til jeres økonomiske ramme for 2020.  
 
Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af fane 8.1 og 8.2 i bilag A.  

 
11 Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2, 14 og 29, stk. 7 
12 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5-7 
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6. Korrektion af tidligere rammer 

 
Korrektion af prisfremskrivning 
Vi prisfremskriver ikke længere kontrol og korrektioner, hvilket vi gjor-
de i jeres statusmeddelelse for 2019.  Derfor foretager vi i år en korrekti-
on af denne prisfremskrivning. 
  
Det har betydning for korrektionen af budgetterede omkostninger i 2016 
og korrektionen for kontrol med overholdelse af prisloft 2016 samt kon-
trol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017, som indgik i 
jeres vejledende økonomiske rammer for 2021-2024. Disse tidligere pris-
fremskrivninger er derfor fjernet fra og med jeres statusmeddelelse for 
2020. 
 
For korrektionen af periodevise driftsomkostninger i 2017 og korrektio-
nen af medfinansiering i 2017, der blev givet i jeres økonomiske ramme 
for 2019, gælder derimod, at vi i år har foretaget en korrektion af denne 
prisfremskrivning. Korrektionen modsvarer den negative effekt, som 
prisfremskrivningen havde på jeres økonomiske ramme sidste år.   
 
Da prisfremskrivningen har bidraget positivt til jeres regnskabsmæssige 
kontrolramme 2019, har vi ikke foretaget en korrektion. 
 
Opgørelsen af jeres samlede korrektioner fremgår af fane 6 i bilag A. 
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9. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, 
medfinansiering eller udvidelse 

 
I skal oplyse om det, når omkostninger, der ligger til grund for automa-
tisk videreførte tillæg, enten bliver nedsat eller bortfalder.  
 
I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse 
af omkostninger til mål, medfinansieringsprojekter, udvidelse af forsy-
ningsområdet eller håndterede vandmængder.14 
 
Opgørelsen af jeres bortfald fremgår af fane 10 i bilag A. 
  

 
14 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2 
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8. Tilknyttet virksomhed 

 
I har mulighed for at få overflyttet aktiviteter fra tilknyttet virksomhed til 
hovedvirksomheden. Det indebærer aktiviteter, som før den 1. januar 
2017 var tilknyttet virksomhed efter de tidligere regler, men som i dag 
bliver betragtet som en del af hovedvirksomheden.13 De regnskabsmæs-
sige kontrolrammer bliver justeret på basis af de indmeldte drifts- og an-
lægsomkostninger for 2018. Når aktiviteten er en del af hovedvirksom-
heden, er den omfattet af de generelle krav om effektivisering, der gæl-
der for den økonomiske ramme.  
 
Status for den økonomiske ramme 
I har ikke indsendt oplysning om, at I ønsker at overføre aktiviteter fra en 
tilknyttet virksomhed til hovedvirksomheden, hvorfor vi ikke har foreta-
get ændringer i jeres regnskabsmæssige kontrolramme. 
 
Opgørelsen af jeres tilknyttet virksomhed fremgår af fane 9 i bilag A. 
  

 
13 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 20, stk. 2 
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11.  Klagevejledning 
 
Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestem-
melserne i vandsektorlovens kapitel 9.16 En klage til Konkurrenceanke-
nævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekre-
tariatet.17  
 
Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb kla-
gen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og 
det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger 
fra den dag, afgørelsen er meddelt.  
 
De klageberettigede er adressaten for afgørelsen. For så vidt angår 
spørgsmål om natur og miljø er endvidere følgende klageberettigede:  

1) offentlige myndigheder, 
2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interes-

se i afgørelsen, og  
3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø. 
 
Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle 
en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte 
til Konkurrenceankenævnet. 
 
Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, 
der fastsættes i medfør heraf, kan ikke indbringes for domstolene, før 
Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.18 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Forsyningssekretariatet 
 
 
 
 
v/ Tone Madsen 
 

 
16 Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2 
17 Jf. vandsektorlovens § 27 
18 Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2 
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10. Historisk over- eller underdækning 

 
Ved overgangen fra prisloftsreguleringen til den nuværende regulering i 
2016 bevarede tidligere udmeldte prislofter deres gyldighed.15  
 
En eventuel resterende historisk over- eller underdækning er indregnet 
frem til og med jeres regnskabsmæssige kontrolramme for 2020.  
 
Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 
11 i bilag A. 
 
  

 
15 Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 4 
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Vester	Skerninge	Vandværk	a.m.b.a.

Bilag	2	b	-	§29	p.kt.	2b	-	Prisudvikling	siden	vandværket	blev	omfattet	af	vandsektorloven

Takster	ekskl.moms	og	afgifter

Forbruger	betaling 2015 2016 2017 2018
Vandforbrug kr./m3 3,00 3,00 3,00 3,00
Vandforbrug	over	500	m3 kr./m3 2,50 2,50 2,50 2,50
Vandforbrug	ej	andelshaver kr./m3 25,00 25,00 25,00 25,00
Fast	afgift	pr.	enhed kr./år 800,00 800,00 800,00 800,00

Gebyrer	ekskl.moms

Rykkergebyr kr. 100,00 100,00 100,00 100,00
Gebyr	ved	trussel	om	lukning kr. 100,00 100,00 100,00 100,00
Flyttegebyr kr. 100,00 100,00 100,00 100,00
Ekstra	opgørelse kr. 100,00 100,00 100,00 100,00
Gebyr	for	genåbning kr. 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Gebyr	anvisning	af	stophane kr. 400,00 400,00 400,00 400,00

2019
3,00
2,50

25,00
800,00

100,00
100,00
200,00
200,00

1.500,00
400,00
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Vester	Skerninge	Vandværk	a.m.b.a.

Bilag	3	-	§29	pkt.	3	Forventede	ændringer	i	prisniveauet	efter	eventuelt	udtræden	af
vandsektorlovens	økonomiske	regulering

Takster	ekskl.moms	og	afgifter

Forbruger	betaling 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Vandforbrug kr./m3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Vandforbrug	over	500	m3 kr./m3 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Vandforbrug	ej	andelshaver kr./m3 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
Fast	afgift	pr.	enhed kr./år 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Bestyrelsen	forventer	uændret	prisniveau	i	overslagsårene	2021	til	2025.

I	de	forventede	takster	er	der	taget	hensyn	til	at	vandværket	fortsat	kan	vedligeholde
og	investere	i	ledningsnettet	med	udskfitning	af	ældre	ledninger.	Samt	at	sikre	for-
syningssikkerheden	i	området.

De	gældende	takster	inkl.	Oplysning	af	gebyrer	og	tilslutningsbidrag	kan	ses	på	vand-
værkests	hjemmeside	www.vesterskerningevand.dk.	Gebyrer	forventes	ikke	ændret	i
perioden.

Regnskaber	og	budgetterer	tilgængelige	på	vandværkets	hjemmeside.
www.vesterskerningevand.dk

Bilag	4	-	§29	pkt.	4	Forventede	administrative	konsekvenser	af	vandværket	udtræden

Besparelse	i	administrative	omkostninger: 2019
Honorar	for	erklæringer	til	forsyningssekretariatet kr. 7.850,00
Honorar	til	forsyningssekretariatet kr. 5.759,00

Hvis	generalforsamlingen	den	24.	august	2020,	samt	ved	en	efterfølgende	ekstra-
ordinær	generalforsamling,	godkender	bestyrelsens	forslag	om	at	vandværket	ud-
træder	af	vandsektorlovens	økonomisk	regulering
så	ophører	Vester	Skerninge	Vandværk	med	at	være	skattepligtig	efter	selskabs-
skatteloven.

Fritagelsen	for	disse	administrative	byrder	vil	betyde	økonomiske	og	administrative
lettelser	for	vandværket,	og	for	vandværkets	driftsleder	og	bestyrelse,	så	fokus	kun	
skal	rettes	på	vandværkets	primære	opgave	med	at	sikre	kvaliteten	og	forsynings-
sikkerheden	af	sundt	drikkevand	til	forbrugerne	døgnet	rundt.
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Vi er et uafhængigt medlem af 
det globale rådgivnings- og revisionsnetværk 

 

 
Odense 
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5220 Odense SØ 

 

 
Tel. 66 15 85 55 
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CVR-nr. 32 89 54 68 

 

Vester Skerninge Vandværk
Mads Hansensvej 11, 5762 Vester Skerninge
CVR-nr. 16 56 19 16

Årsrapport for 2019

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 
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VESTER	SKERNINGE	VANDVÆRK 
MADS	HANSENSVEJ	11	
5762	V.	SKERNINGE	
	
	

Takstblad	2021	
	
	

 
Driftsbidrag     Excl. moms       Incl. moms  
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig              kr.         800,00            1.000,00 
Vandafgift pr. m3 (0 – 500 m3 )              kr.              3,00                   3,75 
Vandafgift pr. m3 (501 – 250000 m3 )              kr.             2,50                   3,13 
Statsafgift af ledningsført vand (vandskat)             kr.             6,37                   7,96 
Afgiften for 2021 er ikke vedtaget for nuværende, men lovgivningen vil blive fuldt. 
 
Anlægsbidrag 
Hovedanlægsbidrag 
Pr. tilslutning af forbruger               kr.    10.000,00          12.500,00 
 
 
Forsyningsledningsbidrag  
Indenfor eksisterende forsyningsområde              kr.    24.000,00          30.000,00 
Udenfor eksisterende område, 
tages op af bestyrelsen i de enkelte tilfælde. 
Stikledningsbidrag, pr. stk.               kr.    10.000,00          12.500,00 
 
 
Gebyrer 
Rykkergebyr,  ved sen indbetaling, af kvartalsopkrævning       kr.          100,00          
Momsfrit  
Rykkergebyr, med trussel om lukning              kr.          100,00          Momsfrit 
For sen indsendelse af selvaflæsningskort             kr.          150,00          Momsfrit 
Flyttegebyr  og ekstra opgørelse              kr.          200,00               250,00 
Gebyr for aflæsning af vandmåler              kr.          250,00          Momsfrit 
Genåbningsgebyr, samt indbetaling af restancen.             kr.       1.500,00            1.875,00 
Anvisning af ledning og stophane på privat grund             kr.           400,00               500,00 
 
 
 
Godkendt på generalforsamlingen den 17. august 2020 
 
 
 
 
Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Svendborg kommunalbestyrelse den  
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Foreningen
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Vester Skerninge Vandværk

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 for Vester

Skerninge 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. 31.12.19 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 01.01.19 - 31.12.19.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de

forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vester Skerninge, den 12. marts 2020

Bestyrelsen

Mogens Find
Formand

Henning Skov Steen Gundertofte

René Jørgensen Torben Kromann Søren Vous Pontoppidan

Jes Tilsted
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Vester Skerninge Vandværk

Intern revisors erklæring

Til andelshavere i Vester Skerninge Vandværk.

Vi har revideret årsregnskabet for Vester Skerninge Vandværk for regnskabsåret 01.01.19 -

31.12.19, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Vester Skerninge, den 12. marts 2020

Jens Engstrøm Niels Henrik Madsen
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Vester Skerninge Vandværk

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmet i Vester Skerninge Vandværk

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vester Skerninge Vandværk for regnskabsåret  01.01.19 -

31.12.19, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabsprak-

sis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.19 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for

regnskabsåret 01.01.19 - 31.12.19 i overensstemmelse med 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 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.

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 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 rea-

listisk alternativ end at gøre dette.
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Vester Skerninge Vandværk

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 revi-

sionspåtegning 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 forven-

tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugerne 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 reak-

tion 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 forår-

saget 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 ud-

forme 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 udar-

bejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-

bevis 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 oplysnin-

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modifi-

cere 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.
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Vester Skerninge Vandværk

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-

ner 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, her-

under eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen

form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin-

gen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med

årsregnskabet 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 oplys-

ninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-

lovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 12. marts 2020

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Jacob Pedersen

Statsaut. revisor
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Vester Skerninge Vandværk

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Foreningens aktiviteter består i ovensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-

forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for

vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage

medlemmernes fælles interesser i vandforsyningspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Usædvanlige forhold

I to principielle sager har Højesteret 8. november 2018 givet de pågældende vandselskaber

medhold i, at de kan anvende de regulatoriske værdier (POLKA-værdier) som grundlag for

fastsættelse af de skattemæssige afskrivningsgrundlag i forbindelse med indtræden af

skattepligt.

Indregning af skat i 2017 skete på baggrund af, SKATs opgørelse af indgangsværdier. 

Vandværket har efter afgørelsen i Højsteret pålignet skatteansættelsen og den betalte skat og

afventer herpå en ny afgørelse.  

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultatførte overdækning for perioden 01.01.19 - 31.12.19 andrager t.DKK 34 hvor af

regulering af henlæggelser udgør 155 t.DKK til fremtidig investering.

Der er opgjort et udskudt skatteaktiv på t.DKK 257, men udfra værkets overdækning og

investeringsbehov forventes det ikke, at værket vil kunne udnytte aktivet inden for de

kommende år, hvorfor aktivet ikke er indregnet i værkets årsrapport. Det fortabes dog ikke

skattemæssigt.

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Vester Skerninge Vandværk

Resultatopgørelse

2019 2018

Note DKK DKK

1 Nettoomsætning 1.887.373 1.861.084

2 Andre variable omkostninger -81.728 -136.466

Bruttofortjeneste I (95,7% - 92,7%) 1.805.645 1.724.618

3 Personaleomkostninger -304.019 -238.090

Bruttofortjeneste II (79,6% - 79,9%) 1.501.626 1.486.528

4 Produktionsomkostninger -984.514 -768.897
5 Administrationsomkostninger -206.339 -339.318

Andre eksterne omkostninger i alt -1.190.853 -1.108.215

Resultat før af- og nedskrivninger 310.773 378.313

6 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -383.606 -303.128

Resultat før finansielle poster -72.833 75.185

7 Finansielle indtægter 81.749 74.139
8 Finansielle omkostninger -8.916 -149.324

Finansielle poster i alt 72.833 -75.185

Årets resultat 0 0

10

 

 

 

Vester Skerninge Vandværk

Balance

AKTIVER

31.12.19 31.12.18

Note DKK DKK

Værk 938.081 1.004.981
Ledningsnet 3.182.197 2.828.199
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 47.602 24.387

9 Materielle anlægsaktiver i alt 4.167.880 3.857.567

Anlægsaktiver i alt 4.167.880 3.857.567

Råvarer og hjælpematerialer 38.187 42.916

Varebeholdninger i alt 38.187 42.916

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 261.612 375.718
Selskabsskat 474 904
Andre tilgodehavender 6.130 2.400

Tilgodehavender i alt 268.216 379.022

10 Værdipapirer 2.077.072 2.028.484

Værdipapirer og kapitalandele i alt 2.077.072 2.028.484

11 Likvide beholdninger 2.887.125 3.262.295

Omsætningsaktiver i alt 5.270.600 5.712.717

Aktiver i alt 9.438.480 9.570.284
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Vester Skerninge Vandværk

Balance

PASSIVER

31.12.19 31.12.18

Note DKK DKK

13 Takstmæssig overdækning 7.896.012 7.861.909
14 Takstmæssig overdækning (henlæggelser) 150.000 305.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt 8.046.012 8.166.909

Modtagne forudbetalinger fra kunder 227.038 92.333
12 Leverandører af varer og tjenesteydelser 283.658 253.186
15 Anden gæld 881.772 1.057.856

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.392.468 1.403.375

Gældsforpligtelser i alt 9.438.480 9.570.284

Passiver i alt 9.438.480 9.570.284

16 Eventualforpligtelser
17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Vester Skerninge Vandværk

Noter

2019 2018
DKK DKK

1. Nettoomsætning

Faste afgifter 880.096 874.528
Vandforbrug 739.209 748.548
Administrationssalær 23.974 18.500
Bøder og gebyr 13.800 18.100
Tilslutningsbidrag 109.397 136.893
Regulering af henlæggelser 155.000 475.000
Regulering af takstmæssig over/underdækning -34.103 -410.485

I alt 1.887.373 1.861.084

2. Andre variable omkostninger

Elforbrug 81.728 136.466

3. Personaleomkostninger

Bestyrelseshonorar 230.000 210.000
Produktionsløn 62.440 23.520
Andre personaleomkostninger 6.109 3.520
Kursusomkostninger 5.470 1.050

I alt 304.019 238.090
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Vester Skerninge Vandværk

Noter

2019 2018
DKK DKK

4. Produktionsomkostninger

Reparation og vedligeholdelse af produktionsanlæg 878.512 673.255
Tilsyn med bygninger og grunde 72.000 72.000
Vandanalyser 21.725 8.957
Øvrige driftsudgifter 12.277 14.685

I alt 984.514 768.897

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 11.989 4.981
Telefon og internet 19.944 20.439
Mødeudgifter 20.402 17.140
Porto og gebyrer 5.723 5.591
Revisorhonorar 25.660 28.000
EDB-bogføring 47.107 70.223
Økonomisk og skattemæssig rådgivning 13.609 81.650
Advokat 7.140 68.900
Forsikringer 17.600 14.800
Kontingenter 8.990 11.827
Alarmanlæg 566 542
Generalforsamling 2.943 8.687
Beklædning 17.089 6.538
Kørselsgodtgørelse 7.577 0

I alt 206.339 339.318
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Vester Skerninge Vandværk

Noter

2019 2018
DKK DKK

6. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Afskrivning på værk 66.900 66.900
Afskrivning på ledningsnet 295.391 221.254
Afskrivning på anlæg, driftsmateriel og inventar 21.315 14.974

I alt 383.606 303.128

7. Finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter 0 2.066
Urealiseret kursgevinst, andre kapitalandele 48.590 0
Udbytte, investeringsbeviser 33.159 72.073

I alt 81.749 74.139

8. Finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 8.916 3.503
Ikke-fradragsberettigede renter og procenttillæg 0 36.286
Kurstab, værdipapirer 0 109.535

I alt 8.916 149.324
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Vester Skerninge Vandværk

Noter

9. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK Værk Ledningsnet

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris pr. 01.01.19 2.888.110 5.900.176 2.455.906
Tilgang i året 0 649.389 44.530

Kostpris pr. 31.12.19 2.888.110 6.549.565 2.500.436

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.19 -1.883.129 -3.071.977 -2.431.519
Afskrivninger i året -66.900 -295.391 -21.315

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.19 -1.950.029 -3.367.368 -2.452.834

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.19 938.081 3.182.197 47.602

10. Værdipapirer

Beløb i DKK Stk.
Kursværdi

31.12.19

Virksomhedsobligationer 2.600 209.820
EM Obligationer 3.083 224.909
Lange Obligationer 4.300 467.840
Mellemlange Obligationer 4.300 474.075
Value Bonds 2017 1.200 119.160
Sicav Corporate 166 164.161
Danske Invest Dannebrog 3.843 367.468
Sparekassen Fyn 250 29.926
Danske Bank 133 14.337
Danske Andelskassers Bank 800 5.376

I alt 2.077.072
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Vester Skerninge Vandværk

Noter

31.12.19 31.12.18
DKK DKK

11. Likvide beholdninger

Nordea 952.191 1.064.245
Sparekassen Fyn 3530221 466.662 350.419
Sparekassen Fyn 3586324 862.132 862.534
Andelskassen 606.140 985.097

I alt 2.887.125 3.262.295

12. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 258.658 228.186
Afsat til revisor 25.000 25.000

I alt 283.658 253.186

13. Takstmæssig overdækning

Takstmæssig overdækning pr. 01.01 7.861.909 7.451.424
Årets overdækning 34.103 410.485

I alt 7.896.012 7.861.909

14. Takstmæssig overdækning (henlæggelser)

Henlæggelser pr. 01.01 305.000 780.000
Årets henlæggelser jf. note 1 -155.000 -475.000

I alt 150.000 305.000
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Vester Skerninge Vandværk

Noter

31.12.19 31.12.18
DKK DKK

15. Anden gæld

Moms og afgifter 881.772 950.479
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 0 105.817
Skyldigt honorar 0 1.560

I alt 881.772 1.057.856

16. Eventualforpligtelser

Foreningen har ingen eventualforpligtelser pr. 31.12.19.

17. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Foreningen har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver. 
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Vester Skerninge Vandværk

Noter

18. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-

skabsklasse A med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

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 ligele-

des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,

når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, 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.

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 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.

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.
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Vester Skerninge Vandværk

Noter

18. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risiko-

overgang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan

opgøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres

ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, admi-

nistration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivnin-

ger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på materielle  anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over

aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende

brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Værk 50 0

Ledningsnet 3-30 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 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.

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i

afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.
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Vester Skerninge Vandværk

Noter

18. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, gevinster og

tab på andre værdipapirer og kapitalandele m.v.

Skat af årets resultat

Foreningen er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregn-

skabet, idet aktuel og udskudt skat påhviler interessenterne/kapitalejerne og komplemen-

taren/kommanditisterne og komplementaren.

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. 

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 afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår

af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.

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.
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Vester Skerninge Vandværk

Noter

18. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt

for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis foreningens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forven-

tet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt

aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regn-

skabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Ka-

pitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendel-

sen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet el-

ler aktivgruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. Der nedskrives til nettorealisa-

tionsværdien, hvis denne er lavere.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med til-

læg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdig-

gørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes

under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

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.
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Noter

18. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-

dens pålydende værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb fra kunder der har betalt mere aconto

forbrug end de har forbrugt. 
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Vester Skerninge Vandværk
Driftsbudget 2020 realiseret i 2019

Faste Afgifter 880.098
Salg efter målere 739.209
Administrationsgebyr 23.974
Gebyr med moms 9.500
Gebyr uden moms 4.300
Nye andelshavere 108.000
Andre Indtægter 0

Indtægter i alt 1.765.081

Strømforbrug 81.728
Reparation/vedligeholdelse 835.596
Tilsyn med bygninger 72.000
Regulering af varelager 42.916
Teknisk bistand 938
Vandanalyser 20.787
Forsikringer 17.600
Kurser 5.470
Produktionslønninger 62.440
Øvrige produktionsudgifter 12.277

Produktionsomkostninger i alt 1.151.752

Lønninger 230.000
Kontingenter 8.990
Kontorartikler 11.989
Porto og gebyr 5.723
Telefon og internet 19.944
EDB- bogføring og programmer 47.107
Revisorbistand 25.660
Juridisk bistand 7.140
Skatterådgivning 0
Økonomiske rammer KFST 13.609
Generalforsamling 2.943
Repræsentation 6.109
Mødeudgifter 20.402
Øvrige administrationsudgifter 24.666
Differencer -1.397
Alarmsysten på værket 566

Adminstrationsomkostninger i alt 423.451

Vester Skerninge Vandværk
Driftsbudget 2020 realiseret i 2019

Faste Afgifter 880.098
Salg efter målere 739.209
Administrationsgebyr 23.974
Gebyr med moms 9.500
Gebyr uden moms 4.300
Nye andelshavere 108.000
Andre Indtægter 0

Indtægter i alt 1.765.081

Strømforbrug 81.728
Reparation/vedligeholdelse 835.596
Tilsyn med bygninger 72.000
Regulering af varelager 42.916
Teknisk bistand 938
Vandanalyser 20.787
Forsikringer 17.600
Kurser 5.470
Produktionslønninger 62.440
Øvrige produktionsudgifter 12.277

Produktionsomkostninger i alt 1.151.752

Lønninger 230.000
Kontingenter 8.990
Kontorartikler 11.989
Porto og gebyr 5.723
Telefon og internet 19.944
EDB- bogføring og programmer 47.107
Revisorbistand 25.660
Juridisk bistand 7.140
Skatterådgivning 0
Økonomiske rammer KFST 13.609
Generalforsamling 2.943
Repræsentation 6.109
Mødeudgifter 20.402
Øvrige administrationsudgifter 24.666
Differencer -1.397
Alarmsysten på værket 566
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Samlet omkostninger 1.575.203

Indtjeningsbidrag 189.878

Renteudgifter, diverse -8.916
Renteindtægter bank
Urealiseret kursgevinst eller tab 51.281
Aktieudbytte 32.685
Renter skat

Finansieringsomkostninger 72.833

Tab på debitorer 0

Afskrivning på bygninger -66.900
Afskrivning på ledningsnet -295.391
Afskrivning på inventar -21.315

Afskrivninger i alt -383.606

Hensættelser tilbageført/nye 155.000

Overskud eller underskud 34.105
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