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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. november 2020 - 31. oktober 
2021 for Stensved Vandværk A.M.B.A.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
oktober 2021 samt af resultatet for regnskabsåret 1. november 2020 - 31. oktober 2021.
 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af 
andelselskabets finansielle stilling.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
Stensved, den 25. februar 2022

Bestyrelse

Ove Bang Christensen Poul Vium Petersen Thomas Bredgaard
Formand Næstformand Kasserer

Bo Nielsen Dennis Hvidberg
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
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Til medlemmerne i Stensved Vandværk A.M.B.A.
 
Konklusion
Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Stensved Vandværk A.M.B.A. for regnskabsåret 1. 
november 2020 - 31. oktober 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2021 samt af resultatet af andelsselskabets 
aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2020 - 31. oktober 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og 
vandværkets vedtægter.
 
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små 
virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter 
årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar 
for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Vi er uafhængige af andelsselskabet i overensstemmelse med 
International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd 
(IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklusion.
 
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på årsregnskabets note 23. Det fremgår heraf, 
at der er usikkerhed forbundet med størrelsen af omsætningen, da vandværkets takstblad for året 2020/21 endnu 
ikke er godkendt af kommunen.  
 
Fremhævelse af forhold vedrørende af den udvidede gennemgang
Andelsselskabet har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskabet for andelsselskabet, 
der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligning i resultatopgørelsen og 
tilhørende noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt den 
udvidede gennemgang.
 
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven og vandværkets vedtægter. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl.
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere andelsselskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere 
andelsselskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger 
med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører 
specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.
 
En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til bestyrelsen og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, andre i andelsselskabet, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger 
samt vurdering af det opnåede bevis.
 
Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker 
derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.
 
Udtalelse om ledelsesberetningen
Bestyrelsen 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 udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
årsregnskabsloven.
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 
fejlinformation i ledelsesberetningen.
 

Vordingborg, den 25. februar 2022

Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 37121924

Kim Christensen
Registreret revisor
mne16181
medlem af FSR - danske revisorer
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Andelsselskab Stensved Vandværk A.M.B.A.
Irisvej 2
4773 Stensved

CVR-nr. 33787383
Regnskabsår 1. november 2020 - 31. oktober 2021

Bestyrelse Ove Bang Christensen
Poul Vium Petersen
Thomas Bredgaard
Bo Nielsen
Dennis Hvidberg

Revisor Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab
Næstvedvej 2
4760 Vordingborg
CVR-nr.: 37121924
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Andelsselskabets væsentligste aktiviteter
Andelsselskabets hovedaktivitet består i at drive vandforsyningsvirksomhed og forsyne områdets forbrugere med 
vand.
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Andelsselskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. november 2020 - 31. oktober 2021 udviser et resultat på 
kr. 0, og andelsselskabets balance pr. 31. oktober 2021 udviser en balancesum på kr. 10.777.436.
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Generelt
 
Årsrapporten for Stensved Vandværk A.M.B.A. for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for regnskabsklasse A samt andelsselskabets vedtægter.
 
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsperioden, 
og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelig. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til, at følge vejledningen fra Erhvervsstyrelsen. 
 
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
 
Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser andelsselskabets aktivitet i det forløbne regnskabsår.
 
De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret 2021/22 er medtaget for at vise de 
forventede investeringer for året. 
 
Nettoomsætning
Indtægter fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet 
af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter. 
 
Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller 
underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel 
overdækning anføres som negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres 
som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").
 
Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.
 
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og øvrige lønrelaterede omkostninger samt andre omkostninger til social 
sikring mv. til andelsselskabets medarbejdere. 
 
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i 
andelsselskabet. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen.
 
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i 
resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.
 
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
Posterne består af renter samt kursgevinst.
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Balancen
 
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
 
Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med 
eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger 
restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.
 
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en 
ændring i regnskabsmæssigt skøn.
 
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 
aktivet er klart til at blive taget i brug. 
 
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de 
enkelte bestanddele er forskellig.
 
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes 
brugstider:
 

Brugstid Restværdi
Vandværk 10-50 år 0%
Maskiner 10 år 0%
Ledningsnet 5-40 år 0%
Øvrige anlæg 5 år 0%

Varebeholdninger
Varelageret er optaget til den af andelsselskabet opgjorte værdi pr. 31. oktober 2021. I forbindelse med 
gennemgangen har vi kontrolleret, at varelageret er værdiansat i overensstemmelse med sidste år og 
andelsselskabets regnskabspraksis.
Bestyrelsen har overfor os erklæret, at de finder den foretagne værdiansættelse rimelig og forsvarlig.
 
Tilgodehavende
Tilgodehavende vandafgift måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret 
med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Posten indeholder også tilgodehavender vedrørende leveret 
vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne. 
 
Andre værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret 
marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede 
salgskurs. Årets ændring i aktiernes samlede kursværdi indregnes med ét beløb i resultatopgørelsens finansielle 
poster.
 
Likvider
Likvider omfatter indestående i pengeinstitut.
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Egenkapital
Egenkapital bruges i forbindelse med indbetaling af andelskapital - ellers bruger vandværket kun begrebet 
over-/underdækning.
 
Overdækning
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig 
selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet 
"nettoomsætning").
 
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Note

Realiseret
2020/21  

kr. 

Budget
2021/22 

(ej revideret)
kr. 

Realiseret
2019/20  

kr. 

Indtægter 1 1.625.328 2.000.000 1.634.286
Vandværk 2 -625.543 -265.000 -639.374
Ledningsnet 3 -87.830 -1.550.000 -186.778
Dækningsbidrag I 911.955 185.000 808.134

Personaleomkostninger 4 -306.585 -300.000 -277.949
Dækningsbidrag II 605.370 -115.000 530.185

Salgsomkostninger 5 -7.523 -8.000 -5.237
Administrationsomkostninger 6 -152.463 -175.500 -98.669
Andre eksterne omkostninger -159.986 -183.500 -103.906

Indtjeningsbidrag 445.384 -298.500 426.279

Af- og nedskrivninger af materielle 
anlægsaktiver 7 -461.579 -567.000 -510.667
Driftsresultat -16.195 -865.500 -84.388

Finansielle indtægter 8 29.705 6.500 7.613
Finansielle omkostninger 9 -13.510 -15.000 -16.197
Årets resultat 0 -874.000 -92.972

Forslag til resultatdisponering
Henlæggelse til måleudskiftning 0 0 68.000
Overført resultat 0 -874.000 -160.972

0 -874.000 -92.972
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Aktiver

Vandværk 10 1.569.187 1.644.383
Maskiner 11 7.983 16.681
Ledningsnet 12 5.238.916 5.145.899
Øvrige anlæg 13 4.047 8.662
Materielle anlægsaktiver 6.820.133 6.815.625

Anlægsaktiver 6.820.133 6.815.625

Beholdning af målere 49.784 49.784
Varebeholdninger 49.784 49.784

Tilgodehavender 14 1.115.752 1.027.691
Tilgodehavender 1.115.752 1.027.691

Andre værdipapirer 15 391.433 378.259
Værdipapirer 391.433 378.259

Likvide beholdninger 16 2.400.334 2.149.936

Omsætningsaktiver 3.957.303 3.605.670

Aktiver 10.777.436 10.421.295
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Note
2021

kr. 
2020

kr. 
Passiver

Egenkapital 17 0 1.978.090
Overført resultat 18 0 7.723.329
Egenkapital 0 9.701.419

Hensættelse til målerudskiftning 19 0 406.555
Hensatte forpligtelser 0 406.555

Overdækning 20 9.556.057 0
Langfristede gældsforpligtelser 9.556.057 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 21 85.540 31.477
Anden gæld 22 261.839 281.844
Overdækning 874.000 0
Kortfristede gældsforpligtelser 1.221.379 313.321

Gældsforpligtelser 10.777.436 313.321

Passiver 10.777.436 10.421.295

Fremhævelse af forhold i regnskabet 23



Stensved Vandværk A.M.B.A.

Noter
 

-14 -
 

2020/21 2019/20
1. Indtægter
Vandafgift M3 opkrævet 652.672 634.364
Vandafgift 8,5kr/M3 447.750 475.304
Fast afgift opkrævet 489.120 494.038
Aflæsning for VO. Forsyning 0 15.860
Diverse 151.331 3.903
Gebyr 1.750 10.800
Tilslutningsafgift 204.788 0
Kassedifferencer 0 17
Overdækning -322.083 0

1.625.328 1.634.286

2. Vandværk
Afgift af ledningsført vand 492.229 475.495
Elektricitet 54.522 59.894
Vedligeholdelse 33.206 78.312
Analyser 26.068 25.673
Diverse 19.518 0

625.543 639.374

3. Ledningsnet
Vedligeholdelse 83.705 175.517
Beholdning af målere mm. primo 49.784 61.045
Beholdning af målere mm. ultimo -49.784 -49.784
Diverse 4.125 0

87.830 186.778

4. Personaleomkostninger
Am-indkomst 212.130 211.568
Kassererhonorar 73.995 24.665
Personaleudgifter 878 0
Personaleudgifter restauration 0 16.941
Kursusudgifter 15.173 23.300
Befordringsgodtgørelse 4.409 1.475

306.585 277.949

5. Salgsomkostninger
Gaver og blomster 6.797 0
Anden repræsentation 0 1.412
Annoncer og reklamer 726 0
Kørsel 0 1.015
Rejseudgifter 0 2.810

7.523 5.237
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2020/21 2019/20
6. Administrationsomkostninger
Kontorartikler 862 7.213
Løngebyrer 502 100
Edb-udgifter 53.680 2.539
Gebyrer m.v. 13.991 3.596
Småanskaffelser 7.357 0
Telefon og internet 7.194 11.905
Web-hotel 40 40
Porto 601 10.936
Bestyrelsesmøder og generalforsamling 4.731 8.632
Revisorhonorar 22.725 7.000
Forsikringer 10.886 21.838
Kontingent, vandværksforeninger 15.004 14.104
Vandfond 14.890 10.766

152.463 98.669

7. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver
Vandværk 75.196 75.904
Maskiner 8.698 19.690
Ledningsnet 373.070 406.931
Øvrige anlæg 4.615 8.142

461.579 510.667

8. Finansielle indtægter
Renter Nordea 3.479 7.513
Renter og gebyrer debitorer 6.300 100
Kursreguleringer 13.174 0
Vestenbækvej, ledning gevinst 6.752 0

29.705 7.613

9. Finansielle omkostninger
Renter Nordea 12.234 5.805
Ikke fradragsberettigede renter og gebyrer 1.276 6.119
Kursreguleringer 0 2.468
Vestenbækvej, ledning tab 0 1.805

13.510 16.197
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2021 2020
10. Vandværk
Kostpris primo 3.842.767 3.842.767
Kostpris ultimo 3.842.767 3.842.767

Af- og nedskrivninger primo -2.198.384 -2.122.480
Årets afskrivninger -75.196 -75.904
Af- og nedskrivninger ultimo -2.273.580 -2.198.384

Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.569.187 1.644.383

11. Maskiner
Kostpris primo 1.314.991 1.305.691
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 0 9.300
Kostpris ultimo 1.314.991 1.314.991

Af- og nedskrivninger primo -1.298.310 -1.278.620
Årets afskrivninger -8.698 -19.690
Af- og nedskrivninger ultimo -1.307.008 -1.298.310

Regnskabsmæssig værdi ultimo 7.983 16.681

12. Ledningsnet
Kostpris primo 13.802.596 13.477.192
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer 466.087 325.404
Kostpris ultimo 14.268.683 13.802.596

Af- og nedskrivninger primo -8.656.697 -8.249.766
Årets afskrivninger -373.070 -406.931
Af- og nedskrivninger ultimo -9.029.767 -8.656.697

Regnskabsmæssig værdi ultimo 5.238.916 5.145.899

13. Øvrige anlæg
Kostpris primo 167.902 167.902
Kostpris ultimo 167.902 167.902

Af- og nedskrivninger primo -159.240 -151.098
Årets afskrivninger -4.615 -8.142
Af- og nedskrivninger ultimo -163.855 -159.240

Regnskabsmæssig værdi ultimo 4.047 8.662
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2021 2020
14. Tilgodehavender
Tilgodehavende vandafgift 860.754 896.317
Tilgodehavende tilslutningsafgift 129.655 122.904
Andre tilgodehavender 4.716 8.470
Skattekonto 56.126 0
Tilgodehavende moms 64.501 0

1.115.752 1.027.691

15. Andre værdipapirer
Jyske Bank, inv. 82044156 391.433 378.259

391.433 378.259

Dagsværdi af børsnoteret investeringsforeningsbeviser.

Urealiseret kursgevinst i året kr. 13.174 indregnet i resultatopgørelsen.

16. Likvide beholdninger
Nordea 4434 407 562 2.400.334 2.149.936

2.400.334 2.149.936

17. Egenkapital
Tilslutningsafgift 642.694 642.694
Ledningsnet overtaget 628.292 628.292
Indskud Stensby Vandværk 707.104 707.104
Overført til overdækning -1.978.090 0

0 1.978.090
18. Overført resultat
Overført resultat tidligere år 7.723.329 8.071.851
Korrektion til primo 0 -187.550
Årets resultat 0 -160.972
Overført til overdækning -7.723.329 0

0 7.723.329

19. Hensættelse til målerudskiftning
Saldo primo 406.555 338.555
Henlagt i året 0 68.000
Overført til overdækning -406.555 0
Saldo ultimo 0 406.555
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2021 2020
20. Overdækning
Overdækning primo 0 0
Overført fra egenkapitalen 1.978.090 0
Overført fra overført resultat 7.723.329 0
Overført fra henlæggelse 406.555 0
Årets overdækning, jf. note 1 322.083 0
Kortfristet del jf. budgettet for 2021/22 -874.000 0

9.556.057 0

21. Leverandører af varer og tjenesteydelser
Kreditorer 77.540 23.477
Revisorhonorar 8.000 8.000

85.540 31.477

22. Anden gæld
Skyldig moms 0 34.795
Skyldig a-skat 0 33.066
Skyldig am-bidrag 0 7.221
Skyldig afgift af ledningsført vand 261.839 200.642
Skattekonto 0 6.120

261.839 281.844

23. Fremhævelse af forhold i regnskabet
Ved afslutning af revisionen af årsrapporten for året 2020/21 foreligger der endnu ikke godkendelse fra kommunen 
af vandværkets takstblad for år 2020/21.


