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Lille Næstved Vandværk A,m.b.a'

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020.

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende
billede af andelsselskabets aKiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

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

Årsrapporten indstilles til Generalforsamlingens godkendelse-

Lille Næswed, den 25. ianuat 2021

Anders Hillerup
Formand

Gert Bigum
Kasserer

Caia Lene Keis
Besiyrelsesmedlem

*&,&u,,'

Just Larsen
Bestyrelsesmedlem

Peter Falk Larsen
Næstformand

Revisionspåtegning

Som vandværkets generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået bestyrelsens årsregnskab for 2020.
Vi har foretaget en kritisk bilagsrevision i overensstemmelse med selskabets vedtægter.
Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Liile Næstved, de " 
/6 '2 " 20 20
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet

Til medlemmerne i Lille Næstved Vandværk A.m.b.a..

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Lille Næstved Vandværk A.m.b.a. for regnskabsårel 1. januar 2O2O .

31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusionen
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er
uafhængige af andelsselskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, Iigesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Skatteregnskabet 2O2O, budget 2020 og budget 2021, der fremgår af årsrapporten, har ikke været
underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den inierne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformaiion,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelse af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere andelsselskabets evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevanl; samt at
udarbejde e1 årsregnskab på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere andelsselskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.

Vejlesby & Jensen - Olsgaard & Seeding - Revisionsfirmaet Ole Traberg
Godkendt Bevisionsaktieselskab
Vadestedet 6 fdelon 55721522 CVR-nr-27433863
4700 Næstved Teletax 5577 1522 E-mail: revisor@vadestedet6.dk



Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet

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 besvigetser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høi 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.
Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

. ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af
besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, beviste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.

. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne
udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsselskabets interne kontrol.

. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.

. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede
revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan
skabe betydelig lvivl om andelsselskabets evne til at fortsætte driflen. Hvis vi konkluderer, at
der er en væsentligt usikkerhed, skal vi i vores revisionspåteg ning gøre opmærksom på
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstraekkelige,
modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på del revisionsbevis, der er
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold
kan dog medfører, at andelsselskabet ikke længere kan forlsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmaessige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Næstved, den 25. januat 2021

Revision Vadestedet
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27 43 38 63

Regist)6ret revisor



Lille Næstved Vandværk A.m.b.a.

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at forsyne ejendomme i vandveerkets forsyningsområde med godt og
tilstrækkeligt vand af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og
naturen, samt at varetage forbrugernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte
forhold.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter principperne i årsregnskabslovens regnskabsklasse A med enkelte tilvalg fra
regnskabsklasse C.

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Vandværkets ejendom, der tidligere har været indregnet til offentlig ejendomsvurdering, indregnes fremover
til anskaffelsessum- Nedskrivningen er foretaget over vandværkets egenkapital.
Sammenligningstal er ikke tilpasset.

Der er sket ændring angående tilslutningsbidrag, idet hovedanlægsbidrag = indskud fra nye forbrugere
fremover indregnes iegenkapitalen, hvor indskud tidligere blev indregnet i resultatopgørelsen og dermed
indgik i årets over- eller underdækning.
Hovedanlægsbidrag i årene 2018 og 2019 er overført til egenkapital i 2020.
Sammenligningstal er ikke tilpasset

I medfør af vandsektorloven blev vandværket skattepligtigt i henhold til selskabsskatteloven fra 1, januar
2010, ligesom vi har været omfattet af statslig prisregulering, som varetages af Forsyningssekretariatet
under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Lille Næstved Vandværk er i 2020 efter ansøgning blevet fritaget for den økonomiske regulering fra 1. januar
2021 , og dermed ophører vandværkets skattepligt med udgangen af 2020. Herefter skal der ikke udarbejdes
reguleringsregnskaber og skatteregnskab.

Udover ovenstående er regnskabspraksis uændret.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.
I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
andelsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
andelsselskabet, og forpligtigelsen kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Efterfølgende måles aktiver og forpligte,ser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Nettoomsætning
lndtægter indregnes i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt
indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Udgifter
Udgifter omfatter omkostninger til andelsselskabets primære aktivitet, der er afholdt i åreis løb, herunder
omkostninger til salgsfremmende aktiviteter, driftsmidler, lokaler, lønninger til bestyrelse, administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelse med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter.



Materielle anlægsaktiYer
Ejendommen måles til anskaffelsessum. Der afskrives ikke på ejendommen.

Øvrige aktiver er opført til anskaffelsespris og der foretages lineære afukrivninger baseret på en vurdering af
de enkelte aktivers brugstider samt en vurdering af restværdi.

Boringer, faste anlæg og ledningsnet 20 år
Driftsmidler, lT mv. 5 år
Vandmålere 10 år

Nye forsynings- og stikledninger i forbindelse med tilslutning af nye forbrugsenheder betales ved opkrævning
af forsyningslednings- og stiklednlngsbidrag.
Anlægsudgifterne hertil afskrives fuldt ud i anlægsåret.

OmsætningsaKiver

Likvide beholdninger
Likvide midler omfatter indestående i pengeinstitutter samt på kassekreditkonto.
Kassekreditten har i 2021 et maksimum på 700.000 kr.

Tilgodehavender
Tilgodehavende hos debitorer er opført til de beløb, der formodes at indgå.

Ej forfalden slutafregning for vandforbrug og vandafgift er opgjort på grundlag af vandv€erkets aflæsning af
forbrugsmålerne p(. 311'12 2020.

Slutafregningen opkræves på årsopgørelsen tor 2020. Den afregnes den 1. marts 2021 sammen med
aconto-opkrævning for januar kvartal 2021.

Skattekontoen indeholder indbetaling af moms, afgifter og skafter, der endnu ikke er afregnet, som følge af
udskudte betalingsfrister.

Overdækning / underdækning
Overdækning / underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større / mindre indtægter fra driften
end nødvendigt iforhold til vandforsyningslovens "hvile isig selv'princip.

Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Overdækning indeholder en andel vedrørende tilslutningsbidrag, idet årets opkrævede tilslutningsbidrag
overstiger årets investering i nye forsyningsledninger og stikledninger mv.

Taksterne for tilslutningsbidrag er beregnet, så vandværkets indtægter fra forsyningsledningsbidrag og
stikledningsbidrag over årene skal dække samtlige udgifter til nyanlæg af forsyningsledninger og
stikledninger mv. vedrørende de tilsluttede forbrugere.

Udover forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag opkræves et hovedanlægsbidrag, som er de nye
forbrugeres indskud i det eksisterende anlæg, og derfor indgår det ikke i opgørelse af over- eller
underdækning, men posteres direkte på selskabets egenkapital som indskud.

| 2018 og 2019 er indskud fra nye forbrugere posteret i resultatopgørelsen og indgik ioverdækningen. Det
forhold er rettet i 2020, ji ovenfor om regnskabspraksis.

Gæld
Gælden er optaget til nominel værdi



Lille Næstved Vandværk A.m.b.a.

RESULTATOPGøRELSE FOR PERIODEN

INDTÆGTER:

Opkrævet fast afgift
Opkrævet forbrugsafgift
Administationsgodtgørelse NK Spildevand A,iS
Rykker- og flytteg ebyrer
Tilslutningsafgifter nye forbrugere
Ekstraordinære indtægter

lndtægter i alt

UDGIFTER:

Vedr. værk og boringer mv.
Vedr. ledningsnet mv.
Vandanalyser
EI

Kontorhold
Porto
Gebyrer - banker og Nets
Mødeudgifter
Generalforsamling
Repræsentation og gaver
Kørselsgodtgørelse
Forsikring og kontingent
Bestyrelseshonorar mv.
Revision
Kursusudgifter
Tab på debitorer
Vandsektorloven
Øvtig dtift
Udgifter i alt

RESULTAT FøR RENTER OG AFSKRIVNING

RENTER
Renteindtægter + kursregulering
Renteudgifter
Låneomkostninger

RESULTAT FøR AFSKRIVNINGER

AFSKRIVNINGER:
Faste anlæg
Straksafskrivning nyanlæg nye forbrugere
Vandmålere
Driftsmidler

Selskabsskat

ÅRETS RESULTAT:

Overdækning drift
Overdækning nye tilslutninger

1.1. - 31.',t2.2020

2020

761 .856
1.048.231

65.236
34.900

2_653.558
8.517

4.572297

1

108.745
32.079

(140.823)

3.335.638

392.297
603.131
221.727

20.236
1-237 .391

2.O98.248

47 .820
2.050.428

2019

626.537
856.926

63.130
34.000

286.0_29

1.866.622

60.481
189.795
33.008
76.510

134.420
4.766

48.948
5.109

30.227
4.000
1.792

28.734
373.320

15.000
1.280

4.347
84.099

1.095336

3.476.461

389.830
267 .826

40.587
68.404

103.677
5.393

50.106
6.866
6.550
4.000
3.026

27 .449
369.000

17.000
9.245

4.421
189.90'1

1.563.281

303.341

'105.489

(105.489)

197 .A52

363.448
70.338

221 .727
20.236

675.749

(477.8s71

(693.588)
215.691'---@7@

2.098.248



Lille Næstued Vandværk A.m.b.a.

AKTIVER:

Materielle anlægsaktiver
Eiendomsværdi Møllevej 7
Faste anlæg og ledningsnet
Vandmålere
Driftsmidler og lT

BALANCE PR.31.12,2O2O

Note 1

Note 3
Note 2

2020

164.896
3.911.998

665.180
36.195

4.778.269

284.967
21.174

2.738.961
4.269

3-049371

515.789
742.594

1.258.382

9.086.022

2.854.765
755.000

(585.104)
3.024.661

L718.352

2.164.371

2019

750.000
3.727.306

886.907
56.432

a420.645

31.403
4.286

?,,

36.517

118.548
675.655'--794.203

6.251.365

2.854.765

-554765

Materielle anlægsaktiver i alt

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilqodehavender
Ej afregnet slutafregning mv.
Tilgode debitorer
Tilgodehavende NK Spildevand A,/S
Skattekonto
Forudbetalte omkostninger
Tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger
Spk. Sjælland - 2631148
Møns Bank - 4223788
Likvide beholdninger i alt

AKTIVER I ALT

PASSIVER:

Eqenkapital
Egenkapital primo
lndskud nye forbrugere 20'18-2020
Regulering ejendomsværdi Møllevej 7
Egenkapital i alt

Lanqfristet Gæld
Overdækning: Note 5
Saldo primo inkl. kortfristet del
lndskud nye forbrugere 2018 og 2019 til EK
Årets over-/underdæknin g

398.002

(477.897)
(7s.895)

2.393.306-*fi.417

33.813
7 .320

45.161
17.000

704.834
104.242
170.819

1.083.189

6.251.365

(79.895)
(300.000)

2.098.247

Nykredit Note 4

Kortfristet qæld
Skyldig A-skat
Skyldig AM-bidrag
SlVldige omkostninger
Skyldig revisor
Skyldig NK Spildevand ÆS
Skyldig vandafgift
Moms
Kommende års afdrag Nykredit-lån
Kortfristet gæld i alt

PASSIVER I ALT

3.882.723

68.624
14.932
æ.087
15.000
8.595

801.092
975.628
240.641

2174.638

9.086.022



Liile Næstved Vandværk A.m.b'a'
Noter til årsrapporten

Materielle anlægsaktiver

Note 1 - Faste anlæg og ledningsnet
Kostpris primo
Årets tilgang
Arets afgang
Kostpris ultimo

Afskrlvninger primo
Af- og nedskrivning afhændede aktiver
Straksafskrevet ved anlægsbidrag nye forbrugere
Årets af- og nedskrivninger
Afskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi, ultimo

Note 2 - Ddftsmidler og lT
Kostpris primo
Arets tilgang
Årets afgang
Kostpris ultimo

Afskrivninger primo
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver
Årets af- og nedskrivninger
Afskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi, ultimo

Note 3 - Vandmålere
Kostpris primo
Arets tilgang
Årets afgang
Kostpris ultimo

Afskrivninger primo
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver
Årets af- og nedskrivninger
Afskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi, ultimo

Note4-Gældefter5år:
Restgælden efter 5 år udgør skønsmæssigt kr. 1 .198.000.

Sikkerhedsstillelser
Der er tinglyst pantebrev nom. kr. 2.426.000 til sikkerhed for realkreditgæld.

Nole 5 - Over-/underdækning drift
Saldo 01.01.2020 - underdækning
Overdækning 2020

Overdækn ing tilslutningsbidrag
Saldo 01.0'1.2020
Indskud 2018 og 2019 nye forbrugere til Egenkapital
Overdækning 2020

Samlet overdækning

13.815.855
1.180.120

14.995.975

'10.088.549

603.131
392.297

11.083.997

3.911.998

851.207

851.207

794.775

20.236
815.011

36.196

2.217 .269

2.2',t7 .269

1.330.362

221 .727
1.552.089

665.180

-496.072
47 .820

448.252

416.177
-300.000

2.050.428
2.166.605

1.718.353



Lille Næstued vandværk A.m.b.a.

Specifikationer til årsregnskab 2020

Skatteregnskab 2020 (ej revideret)

Bemærkninger:

Vandværket blev i medfør af vandsektorloven skattepligtigt med virkning fra 1 . januar 2010.

Til brug i skatteregnskabet blev vandværkets aktiver ansat til den kontante handelsværdi pr. 1. januar 2010,
og disse værdier kan herefter afskrives i henhold til reglerne i lov om skattemæssige afskrivninger.

Vandværket udarbejdede sin skattemæssige åbningsbalance på grundlag afde værdier, som Forsyningsse-
kretariatet havde godkendt som grundlag for reguleringsregnskabet i henhold til vandsektorloven.

SKAT ændrede i 2014 vandværkets skattemæssige åbningsbalance, idet skattemyndigheden ikke anerken-
de den reguleringsmæssige åbningsbalance som aKivernes handelsværdi pr. 1 . januar 20'10.

Vandværkets skattemæssige værdier blev derfor nedsat væsentligt, i alt ca. 16 mio- kr., og det har betydning
for vandværkets fremtidige skattemæssige afskrivninger, idet vi kun kan afskrive skattemæssigt på de ned-
safte værdier.
Dermed ville vi, hvis SKATS afgørelse fastholdes, miste skattemæssigt fradrag for 16 mio. kr.

Vandvaerket påklagede SKATS afgørelse til Landsskafteretten, men indtil der foreligger en afgørelse derfra,
vil vi opgøre skatteregnskabet på grundlag af de værdier som SKAT har fustsat.

Højesieret afgjorde i november 2018 2 sager vedrørende den skattemæssige værdiansættelse af vandsel-
skabers driftsmidler i forbindelse med overgang til skattepligtig virksomhed.
Højesteret underkendte klart skattemyndighedernes metode til værdiansæftelse og afgjorde, at den pris som
blev fastsat som grundlag for reguleringsregnskabet i henhold til vandseKorloven, de såkaldte POLKA-
værdier, kan anses som handelsværdi og anvendes ved fastsættelse af skattemæssigt afskrivningsgrundlag.

Vi forventede derfor, at vandværkets skattemæssige afskrivningsgrundlag ville blive ændret, således at vo-
res åbningsbalance pr. 1. januar 2010 godkendes som oprindeligt selvangivet.

Vandværkets klagesager er dog endnu ikke afsluttet ved udgangen af 2020, men vi har alligevel valgt at
tilbageføre den regulering af vores skattemæssige indgangsværdier, som SKAT foretog i2014.

Skattemæssig afskrivning på driftsmidler, indvindingsanlæg og infrastrukturanlæg kan foretages med op til
henholdsvis 25 Yo, 15 Yo og 7 o/o.

Skaftemæssig afskrivning på driftsbygninger kan ske med 4 % årligt af aEkrivningsgrundlaget.

Vandværkets skattepligt ophører med udgangen af 2020!

Lille Næstved Vandværk er i 2020 efter ansøgning blevet fritaget for den økonomiske regulering i henhold til
vandseKorloven.

Det medfører, at vandværkets skattepligt ophører med udgangen af 2020, og derfor er dette skatteregnskab
det sidste, som vil blive udarbejde under den nugældende lovgivningl

Skattemæssige saldi driftsmidler pL 1.1.2020 og afskrivninger i 2020:

Værdi: . januar 2020 Requlerino 2014 Tilqanq 2020: Saldo til akkrivninq Afskrivninq: Saldo ultimo:
Driftsmidler 1.856.928 0 1.856.928 464.232 '1.392.696
lndvindinqsanlæq 183.263 +387.402 0 570.665 85.600 485.065
lnfrastruktu.anlæq 4.958.843 +15.556.476 1.078.760 21.594.079 1.511.586 20.082.493



Skattemæssigt afskrivningsgrundlag vandværksbygning pr. 1.1.2010 og afskrivning i 2020:

Afskrivningsgrundlag iht. selskabsskattelovens § 5 D
Arlig afskrivning op til 4 %, eller

Afskrevet skattemæssigt efter overgang til skattepligtig virksomhed, 2010
Afskrivning 2020
Afskrevet i alt

Tilgang bygninger 2011:
Afskrivningsgrundlag ombygning 201 1

Arlig afskrivning op til 4%

Tidligere afskrevet
Afskrevet 2020
Afskrevet i alt

Tilgang bygninger 2020 (renoveret tag):
Afskrivningsgrundlag ombygning 2020
Arlig abkrivning op til 4Y.

Tidligere afskrevet
Afskrevet 2020
Afskrevet i ali

Skatteregnskab 2O2O:

Årets resultat i henhold til resultatopgørelse
Afskrivninger tilbageført

Resultat før afskrivninger

AEkrivning bygning, 4 o/o at 702.300 kr-
Afskrivning ombygning 2011, 4 % af 1.553.741 kr.
Afskrivning ombygning 2020, 4 o/o af 10'l .360 kr.
Afskrivning driftsmidler, 25 o/o at 1.856.928 kt.
Afskrivning indvindingsanlæ9, 15 % af 570.665 kr.
Afskrivning infrastrukturanlæg ,7 o/o 21.594.079 kt.

Skattemæssigt resultat 2020
Fremfød underskud tidligere år

Selskabsskat heraf

Skattemæssige unde]§kud til fremførsel:
Vedrørende indkomståret 201 6
Vedrørende indkomståret 201 7

Heraf anvendt i 2018

Underskud 2019
Til fremførsel
Anvendt 2020
Rest underskud til fremførsel

702.300 kr.
28.092 kt.

280.920 kr.
28.092 kr.

309.012 kr.

1.553.741 kr.
62.150 kr.

559.350 kr.
62.'150 kr.

62'1.500 kr.

10'1.360 kr.
4.054 kt.

0 kr.
4.054 kr.
4.054 kt.

2.O98.247
1.237 .391

3.335.638

28.092
62..150
4.054

464.232
85.600

1.511.586 2.155.714

,1.179.924

-1.179.924

1 .102.432
882.11 1

1.985.543
-621.152

'1.363.391

916.953
2.280.344
1.179.924
L100.420

0

0



Lille Næstved Vandværk A.m.b.a.

INDT,/EGTER:

Opkrævet fast afgift
Opkrævet forbrugsafgift
Administationsgodtgørelse NK Spildevand
Tilslutningsbidrag
Opkrævn ingsgebyrer mv.
Ekstraordinære indtægter

lndtægter i alt

UDGIFTER:

Vedr. værket mv.
Vedr. ledningsnet
Vandanalyser
EI

Kontorhold
Porto
Gebyrer - bank og Nets
Mødeudgifter
Generalforsamling
Repræsentation og gaver
Kørselsgodtgørelse
Forsikring og kontingent
Bestyrelseshonorar mv.
Revision
Kursusudgifter
Tab på debitorer
Vandsektorloven
Øvrig drift
Udgifter i alt

RESULTAT FøR RENTER OG AFSKRIVNING

RENTER
Renteindtægter
Renteudgifter
Låneomkostninger

RESULTAT FøR AFSKRIVNINGER

AFSKRIVNINGER:
Faste anlæg
Straksafskrivning nyanlæg
Vandmålere
Driftsmidler

ARETS OVERJUNDERDÆKNING

BUDGET FOR ARET 2021 (ej .evideret)

Budget 2020

750.000
1 .021.250

60.000

30.000

1.861.250

Resultat 2020

761.856
1.048.231

65.236
2.653.558

34.900
8.517

4.572.297

Budget 2021

750.000
1.O21.250

60.000

30.000

1.861.250

50.000
200.000

30.000
84.000
80.000

5.000
54.000
10.000
10.000
10.000
5.000

30.000
370.000

'18.000

10.000

5.000
60.000

1"031"000

830.250

60.481
189.795
33.008
76.510

134.420
4.766

48.948
5.109

30.227
4.000
1 .792

28.945
373.320

15.000
1 .280

4.347
83.889

50.000
200 000

30.000
84.000
80.000
5.000

54.000
10.000
10.000
10.000
5.000

30.000
370.000

'18.000

10.000

5.000
60.000

97.000

(97.000)

733.250

350.000

220.000

570.000

163.250

1 .237 .391

2.O9A.247

570.000

163.250

1.095.836

3.476.461

1

108.745
32.079

-i40t;:i3.335.638

392.297
603.131
221 .727

20.236

1.031.000

830.250

97.000

(e7.000)

733.250

350.000

220.0_00


