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LodelseEpåiegning
Bestyrelsen har dags dato afa§t årsraPporten for 2021.
Årsrapporten er aflagt i ovarens§temmalEe med årsregnskabsloven §amt vandvæftet§ vedtasgter.
Vi anser dBn valgte regnskabspraksis br hensigtsmæsslg, 3ålede§ atårsregnskabet giver et retvi§ende
billeda åf åndelsaelska-bets akliver og pa§siver, linan§ielle stilling samt resultrat.
Der er eter regn§kabsåret§ åf§lutning lkke indtruffet bogivenheder, dar væ§entligt vil kunna
vurdetingen af vandværkets finansiell§ §tilling.

påvi*e

Arsrapporten indstilles til Generalior§amlingens godkondelse.

Lille Nå§tvEd, den 20.lanuat 2022
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Revisionspåtegnlng
Som yandværkets generalfo!§amlingsvalgte revisorer her vi gennerfigået bestyrelsens årsregn§kab for 2021
Vi har foretaget en krltisk bilagsrevision I overon6stemmelse med salskabot§ vedtaågter
Gennemgangen har ikk€ givet anladning tii bemærkninger.
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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 regnskabsårel1. januar 2021 .
31. december 2021, det omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Arsregnskabet udarbejdes eft er årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1 . januat 2021 - 31. december 202'1 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 selskabet overensstemmelse med lnternational Ethics Standards Board for
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
eiiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

i

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Budget 2021 og budget 2022, 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 interne kontrol,
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
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 relevant; samt at
udarbejde et 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 - Revisionsf irmaet Ole Traberg
Godkendi Revisionsaktieselskab
Vadestedet
Teleton 55721522 CVR-nr.27 43 38 63
4700 Næstved Telelax 5577
E-mail: revisor@vadestedeto.dk
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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 besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er ei højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, al de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabei.
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 opreiholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:

.

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation iårsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet iil 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.

.

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

.

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

Konkluderer

vi, om ledelsens udarbejdelse af

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 revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Næstved, den 20. januar 2022

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

Ebbe Jensen
Registreret revisor
lD: mne6032
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Lille Næstved Vandværk A.m.b.a.
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at forsyne ejendomme i vandværkets forsyningsområde med godt og
tilstrækkeligt vand af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og
naturen, samt at varelage forbrugernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte
forhold.

Anvendt regnskabspraksis
Arsrapporten er aflagt efter principperne i årsregnskabslovens regnskabsklasse A med enkelte tilvalg fra
regnskabsklasse C.
Regnskabspraksis er uændret iforhold til sidste år.

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

AKiver indregnes i balancen, når det er sandsynligrt, at fremtidige økonomiske fordele vil iilflyde
andelsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vilfragå
andelsselskabet, og forpligtigelsen kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles akliver og forpliglelser til kostpris.
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Nettoomsætnlng
Indtægter indregnes i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens ovorgang, såfremt
indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modiaget.
Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

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

Flnanslelle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelse med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter.

Materielle anlæ gsaKiver
Ejendommen måles til anskaffelsessum. Der afskrives ikke på ejendommen.
øvrige aktiver er opført til anskaffelsespris og der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af
de enkelte aklivers brugstider samt en vurdering af restværdi.
Boringer, faste anlæg og

mv.
Vandmålere

ledningsnet

Driftsmidler, lT

20 et
5 år
10 år

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

OmsætningsaKiver
Likvide bsholdninger
Likvide midler omfatter indestående i pengeinstitutter samt på kassekreditkonto.
Kassekreditten har den 31. december 202'l et maksimum på 630.000 kr.

TilgodBhavender

'iit§øltravenoe nos debitorer er opført til de beløb, der ficrmodes 3t indgå'
Ej turiålden slutafregnlng ior vandforbrug og vandaEift er opgiort på grundlag at vandværket§ aflæ§ning
iorbrugsmåleme pr . e1 l1Z 2021 .

al

Slutatregningen opkæves på årsopgørelsBn frr2021. Den afregnes den 1. rnårb 2022 §ammen med
aconiB.opkrævning for januar kyartal 2022.

Skatekontoen indeholder indb€taling at moms, aigner og skåtter, der endnu ikke er afregnel

Ovordækning, undordæknlng
Overdækning I undBrdælfiirg er et udtryk for, at v,andværtet har håfr større / mlndre indtægter tra driten
end nødvendigt i forhold tilvandforsyningslovens 'hvile i sig selt' princip.
PostBn reguleræ hvert år m6d årets over- eller underdækning.

Årets underdæknins indeholder en andelvodrørando tilslutningsbidråg, idet årets investering i nye
forsyningsledningor og stiklednlnger mv overstiger åreis opkrævede tilslutningsbidrag.
Tal.sterne fi3. tilslutningsbidrag er beregnet, §å vandvæ&ets ind!ægter fa brsyningsledningsbidrag og
slikledningsbidrag ov€r årene skal dåskke eamtlige udgiffer lil nyanlæg afforcyningsledninger og
stikledninger mv. vedrørende de tilsluttede forbrugero.
Udover forsynlhgsledntngsbidrag og stiklednirgsbllrag opkæves et hovedenlsågsbldråg, §om er de nye
forbrugeres indskrd i del eksiståråfldb anlæg, og dårfor indgår det ikke i opgørel§e af over- el,6r
underdæknlng, mBn postaros dirbkb på selskabets agenkapitalsom indskud.

Gæld
Gælden er optaget til nominol værdi

Lilte Næstved Vandværk A-m.b.a.

RESULTATOPGøRELSE FOR PERIODEN 1.1, . 31.12,2A21

767,837

opkråvet hst afgift
Opkr€svet forbrugsafgift
Ådministationsgodtgørelse NK §pildevand AIS
Rykker- og flyttegebyrer
Tilsluhingsaf gift er nye forbrugere
EkstråordinæB indhgter
lndtågter i alt

20?'0

2027

INDTÆGTER:

1.001.661

66.0t1
36,600

22A.299
5_167

----ri6zE?6-

761.856
1.048.231
65.236

34.900
2.653.558
8-517
----affiitr

UDGIFTER:
Vedr. værk og bolinggr mv.
Vedr. ledningsnet mv.
Vandanalyser

55.043
307.563

EI

83"905
128.671

?.9.577

Koniofiold
Porto
Gobyter - banker og Nets
Genalalforsamling
Repræsenbtibn og gåver

l(ørselsgodBørslse
Forsikring og kontingent
Besryrebeshonorar mv.
Revision
Kursusudgifter
Tab på debltcEr
Vandsektddoven
Øvrig drift

Udglftor i alt
RE§ULTAT FøR RENTER OG AFSKRIyI.IING
RENTER

Rentein&ægEr + kursregulering
Rentaudgifter
Låneomkostnlnger

4.72A

134.424
4.766

51.547

48_948

7.0€5
',0.406
6.058

Mødeudgifer

1.964

30.253
397.388
'15.500

0

5.10S

30.227
4.000
1.792
28.734
373.320
15.000
1.280

373

4 247

---

285.091

'miEro!087.473

84.099

---To§533e3.{76.&tl

.
33.837

_-__-_____-i*
(33.837)

RESULTAT FøR AF§KRIViIINGER

60.481
18S.795
33.008
76.510

6§3.536

108.745

e2.079

----1fi6.6tuI
3.335.638

AF§KRIVNINGER:
Faste anlæg

stråk§€fskiw ing nyanlæg nye forbrugore
Vendmåler€
Driftsmidler

405.738

392.297

1.611.540

603.131

221.727
24.236

*---TffiAi-

t

zl

20.236

-1737361-

§eI3kabsakat
ÅRET§ RESULTATT
Ovardækning drift
Overdæknlng nye dlslutninger

tlt.

1.098.?,{8
(219.364)

47.E20

(1.386.241)
(1.605.605)

2.450.428

---*13§686-

Lltle Næstved Vandværk A.m,b.a.

BALANCE PR. 31.12,2021
2020

2021

AKTIVER:

Materiells anlæg6rktiver
Ejendomsværdi Møllevej 7
Faste anlæg og lednlngsnet
Vandmåtere
Dliftsmidler og lT
Uats elle anlægaaktlvar I alt

Note

1

Note 3
Note 2

164.896
3.775.068

3.911.998

443_453
15.960
4,3.95,377

665.180
36.195
4.778.269

164^896

nhodehav€nelEr
Ej afrBgnet slutafregning mv.
Tilgode debhorer
Tllgodehavende NK Spildevand Å"/S

284.967
2"t.174

31.859
32.683

skatekorto

1.002.087

2,738.961

Forudbe8lte omkoslrdnger
Tilgodehavender i alt

1,068.629

-Eretu?i-

4,289

Lilolde baholdninqer
§pk §Jælland - 2631148

377.129
742.746

Møns Bank. 4223788

615.789

742.594

--TiI§E?6-

r?6tum-

6.585.880

9.088.022

E0e4l(3Ettal
Egenkapihl prlmo
lnd8kud nye forbrugere
Regulerin§ ejendomsvårdi Møllevej 7

3.024.661

2.854.765

30.000

755.000

Egenkaplhl i ålt

3.054.661

{585.104)
3.024.661

Llkvide beloldninger i alt
AKTTVER I ALT

PÅS§IVER:

Lanqfriståt Gåld
Overdækning;

Note 5

Saldo pdmo
lndskud nye forbrugere tit EK 2020
Årets underdækning
Overdæknlng ultimo

Nykmdit

1.718.352

(7e.895)
(s00.000)
2.498.247
112,747

r"718.352

Note 4

Ko.i{dstst oald
§kyldtg A-skat
Skyldig AM-bidrag

SMdige omkosttioger
§kyldig revisor
SkyHig NK §plldevand A/S
Skyldig vandafgift
Moms
Kommende års a{drag Nykredit-lån

37.y2

68.624

7.947

'14.932

266.122

54.087

1§.500
33.398
894.004
170
241.407

15.000

Kortfrt*tot gæld i alt

iæ3§§-

PASSTVER I ALT

8.585.880

801.092

975.628
240.681

-?Iæ.s3s9.086.022

Lille Næstued Vandværk A.m.b.a.

Noter til årsrapporten

Materielle anlægoaldlver

Note 1 - Faste anlæg og ledningsnet

14.995.975

Kostpris primo
Arets tilgang
Arets afgang

1.880.348

Kostprls ultimo

18.876.323

Afskrivninger primo
Afnedskrivning afiændede aldiv€r
Straksafskrevet ved anlægsbidrag nye forbrugere
Arets af- og nedskrivninger

11.083,977

€

'1.61

1.540

Abktivningol ultimo
Regns kabsmæssig

vædi, ultimo

3.775.068

Note 2 - Driftsmidler og IT
Kostpris primo
Årets tllgang
Arets afgang

851.207

Kostpris ultimo

4

Afskrivninger primo
Af- og nedskivninger åftændede aktiver
AreB af- og nedskivninger

815.011

.207

Alskrivninger ultlmo
r5.960

Regm kabsmæssig værdl, ultlmo

Note 3 - Vandmålere
Kostpri8 primo
Arets tilgang

2.217.269

Areb afgang
Kostpris ultimo

2.217.269

Afskrivninger primo
Af- og nedskrivningor aftdndede aKiver
Arets af- og nedskrivninger

1.552,089

Afskrivningea ultimo

Regmkabsmassig værdl, ultimo

Note4.Gældeftor5år:
Restgælden efier 5 år udgør skønsmæBsigt kr. 953.000.

Slkkerhedsstillelsor
Der ertinglyst pantebrev nom. kr, 2.426.000 til sikkerhed

Note 5 - Over-,lunderdæknlng drift
Saldo 01.01.2021 - underdækning
Underdækning 2021

frr reatkeditgæld.
448_252
-219.364

667.616

Overdaknlng tilslutningsbidrag
Såldo 01-01,2021

2.166.605

Underdækning 2021

-1.386.241

780.364
Samlet overdækning

112,744

L

le Næsarcd Vaddværk A-m.b.aBUDGET FOR ARET 2022

INDTÆGTER:
Opkrævet fast afgift
Opkrævet forbrugsafg ift
Adminishtionsgodtgøretse NK Spitdevand
Tilslutningsbldrag
Opkrævningsgebyrer mv.
Ekstraordinære indtægter

lndtægter I alt

(d rovlderct)

Budget 202{

2021

(Ekskl. tilslutninger)
750.000

767.837

Budget 2022
(Ekskl. tilslutninger)
780.000
1.050.000
60.000

1.021 ,250

.t.001.661

60.000

66.0't
36.600

30 000

225.?99
5.167

30.000

2.102.576

1.920.000

55.043
307.563
29.577
83.905

70.000
250.000

,t.861.250

l

UDGIFTER:
Vedr. værket mv.
Vedr. ledningsnet
Vandanalyser
EI

Koniorhold
Porto
Gebyrer - bank og Nets
Mødeudgitter
Generalforsamling
Repræsontation og gaver
Kørselsgodtgørelse
FoEikring og kontingent
Bestyrelseshonorar mv.
Revision
Kursus udg ifter
Tab på debitarer
Vandsektorloven

øwig dnft
Udgifter t alt
SULTAT FøR RENTER QG AFSKRMNINI
RENTER
Renteindtægter
Renteudgifter
Låneomkostninger

50.000

200.000
30.000
84.000
80.000
5_000

54.000
10.000
10.000
10.000
5.000

128.671

4,728
51.547
7.095
10.406

30.000
370.000

5.058
1.964
30.253
397.388

18_000

15.500

10.000

940
373

40.000
80,000
100.000
5.000
58.000
10.000
7.000
6.000

6.000
32.O00
413.000
16.000
'10.

o0o

5.000
60.000
1,031.000

830.250

687.473

721.OOO

97,000

33.837

40.000

(33.837)
RESULTAT FøR AFSKRIVNINGER
AFSKRIVNINGER:
Faste ånlæg
Straksafskrivning nyanlæg
Vaodmålere
Drifrsmidler

733_250

653.636

881.000

350.000

405.738
1.611.540
221.727

4æ.000

220.000
570.000

ARET§ OVER./UNDERDÆKNING

221.000

20.236
163.250

2.259.241

62.t.000
60.000

