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Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Stigs Bjergby Vandværk .

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar

- 31. december 2AZA.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne
påvirke vu rderingen af vandværkets finansielle stil ling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god kendelse.

Stigs Bjergby d.

Steffen Andersen
Næstformand

Bestyrelsen:

0*-
Erik Bryrup
Formand

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Benny Khudsen

Bestyrelsesmedlem

2

LarsPet*f Stougaard



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til

Stigs Bjergby Vandværk

Vi har opstillet årsregnskabetfar ovennævnte virksomhed for 2O2A pår grundlag af virksomhedens
bagføringogøvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopg ørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 44LA,Apgave om opstilling af finansielle
oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og praesentere
årsregnskabet ioverensstemrnelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav
for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og
fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed,
er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har
givet os til brug for at opstille årsregnskabet, Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller
revievrrkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet ioverensstemmelse rned
årsregnskabsloven.

Holbæk d.6.maj2O2\

Agrovi Vandværksadmin istration

Britta E. Nielsen

Økonomikonsulent
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Folkevalgte reyisorers påtegning

Som folkevalgte revisor for §tigs Bjergby Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til
3L. december 2AZA. Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte
revisionsprincipper.
Årsregnskabet er aflag i overensstemmelse rned lovgivningens og vedtægternes krav til
regnskabsaflæggelse, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver,
den økonomiske stilling samt resultat.

§tiss Bjersby d. ifn *2 I

k' .r"fuu ,{*ørq /5/6 - zl
Kim Hansen
BilagskontrollantBilagskontrollant
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stigs Bjergby Vandværk er aflagt i overensstemrnelse med årsregnskabslovens
besternmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for
regnskabsperioden, og vise, om de budgettered* ag hos medlemmerne opkrævede beløb er
tilstrækkelige.

Ånvendt regnskabspraksis er uændret.

Resultatopgørelsen
0pstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne
regnskabsår.

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

Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang
har fundet sted i løbet at regnskabsåret. $lettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig sely''-princip, hvorfor der årligt opgøres en over-
ellen underdækning, Denne beregnes sorn årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En
eventueloverdækninganføres som en negativ indtægt {"der er opkrævet for meget"}, mens en
eventuel underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").

Produ ktionsomkostni nger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til
vandværkets indvindin gat vand, herunder vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg.

Dirtributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til
vandværkets distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af
og afskrivning på anlæ9.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og
ledelse.

Andre d riftsindtægler og omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold
til vandværkets primære aktivitet.
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Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgf,relsen med de beløb, der vedrører
regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender samt udbytter og kursreguleringer
på værdipapirer.

Ealancen
Materi*lle anlægsaktiver.
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende
principper:

Bentvandstank 2A år

Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominelværdi. Værdien reduceres rned nedskrivning til
imødegåelse af tab.

Underdækning
Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft rnindre indtægter end krævet iforhold til
hvile i sig selv"-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning {se også
afsnittet "nettooms ætnin$:' t,

Overdækning
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet iforhold til
hvile i sig self'-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også
afsn ittet "nettoomsætn ing" ).

Ovrige gældsforpligtelser

fivrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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ResultatopgØrelse for 202A

Realiseret

292§
Note kr.

Nettoomsætning
Produktionsom kostninger

Bruttorssultat

Di§tributionsom kostninger
Ad ministrationsom kostninger

Resultat af primær drift

Andre driftsindtægter

Resultat før finansielle poster

Finansielle udgifter

Åretr resultat

Årsregnskab 2020

Stigs Bjergby Vandværk

Realiseret

2019

kr.

1

2

865.236,78
-369.898,38

495.739,40

-356.193,4L

1l!,si7,g!

?o7,Ll

4,7?+,,W"

5.038,11

,5.038,11

0r0O

879"717,O0

-L98.2A2,§A

7L1.§15,00

-570.946,oCI

:\*Q.637,99

-6.069,00

i,95?,9q

995,00

-995,00

0r00
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Årsregnskab 2O20

"§tigs Bjergby Vandværk

Balance pr. 31. december 2A2O

Aktiver Hoter

Renwandstank

Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender i alt

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

I
9

1020

kr.

540.9.3på95

5*0.930.95

54,0.930,98

86.963,25

L6.247,4A

1§3.zLA,25

67t,?,O0,49

774,4LO,74

L.?15.341,69

20L9

kr,

5S9.401,00

5$9,4D1"W

569.401,00

7.353,00

L93.173,AA

201.036,00

1.757.69A,W

1.358,7t6,00

L.928.L27,W
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Årsregnskab 2020
.§tigs Bjergby Vandværk

Balance pr. 31. december 2O2O

?;A2§ 2019

Passiyer Not€r kr. kr.

Overdækning LL l.l5l.6?t,56 t,41å.gg?',56

Leverandører af varer og tjenesteydelser tZ 763.71A,13 475.494,00

Gældsforpligtelser i alt 1.3L5.34L,69 1.928.126,56

Passiver 1.3\5,?4L,69 1,928,126,5G

Påntsætninger agsikkerhedsstillelser 13

Der er ikke konstateret pantsætninger eller sikkerhedsstillelser
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Arsregnskab2O20

Stigs Bjeryby Vandværk

l\loter til resultatopgØrelsen tor 2O20

Note 1l{etto omsætning

Fast afgift l20t9 incl. Kubikmeterafeift)

Kubikmeterafgift
Vand aconto tilVN
Årsopg6relse Vltl

Hovedanlægsbid rag {tilslutning)
Forsyningsledningsbidrag (tilslutning)

Viderefaktu reret arbejde (tilslutning)

Gebyrer

Overy'underdækning

Irletto offisætning i alt

Note z Produktionsomkostninger
Vedligehold va ndværket og bo ringer

Leje afjord
Eltilproduktion
Vandanalyser

KØb af vand fra andre forsyninger

§jendomsskat
Forsikringer {2019 incl. Ejendomsskat}

Afskrivninger i alt

Produktionsomkostninger i alt

Hote 3 Distributionsomkostninger
Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger
Tilsyn vandværk

Distributionsamkostninger i alt

Note 4 Administrationsomkostninger
Honorarer bestyrelsen

Omkostningsgodtggrelse, KØrepenge

Mødeudgifter
Generalforsamling {2019 incl. MEder}
Anncncer
Kursusudgifter

Gaver og Blomster

NETS

Porto og gebyrer

Kontorartikler
lT-omkostninger
Hjemmeside

Telefon {2019 incl. Kontorartikler}
Kontingenter og tidsskrifter
Ad ministrationsservice

z0?0

kr.

L37.54L,44
272.661,O0

L95.6&6,4§

-LL3.720,60

L1-44L,20

9.0oo,oo
57.726,34
4.900,00

?q1,gq1,qq
965.238,78

265.330,85

37.490,79
32-278,5A

235,96

§.o92,93

?§:q7q,ql
969.q9!,1p

352.193,41

l,gqg,QQ

1ry,$1,{1

23.850,00

1.680,32

955,35

2.L85,L7
1.518,90

4.400,77
1.309,98

LA345,18
26.fi28,§0
2.500,00

2.442,O4

8.622,L2

35.000,00

20t9
kr.

4t2.939,AA

27L-594,0A

89.715,00

\9r:17?,qg
8{7_e:7!7,99

30.608,00
t2.4ga,a0
33.726,0A

27.925,0§

55.946,00

7.5L7,AO

\48,?l?,919

565.946,AA

I.0q0,qq

!?9,94!.,09

20.000,00

3.724,OA

3.8A7,AA
Itr19,00

3.570,00

2OO,OA

3.471,§0

3322,4A

26.566,00

14.790,00

8.542,00

7.496,00

35.000,00
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Årsregnskab 2020

Stigs Bjergby Vandværk

Revisorassisstance

Tab på debitorer

Ad rninistrationsomkostringer i alt

Hote 5 Andre driftsindtægter

Øvrige indtægter
Aflæsning vandmålere

Andre driftsindtægler i alt

Note 6 Finansielle udgifter
Henteudgifter div.

Renteudgifter bank

Finansielle udgifter i alt

18.000,00 15.750,00

L??.q?7,48 !!g$r7!oo

*J3\,9q .6"'9l§,00
4.731,,q9 6.953,00

394,A4

9.844,07 885,00

5.038,11 88§,00
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Årsregnskab 2020

Stigs Bjergby Vandværk

Noter til balancen far 20?:0

llote 7 Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1, januar

Tilgange

Afgang

Kostpris 31. decernber

Afskrivninge r pr. t,januar
Årets afskrivninger
Afskrivninger ved røre nde afga ng

Åfskrivninger pr. 31. december

Regnskabsmæssig værdi pr. 31, december

Note I Tilgodehavenderfra salg og tienesteydelser
Tilgodehavender brutto

Tilgodehavender i alt

Itlote 9 Andre tilgodehavender
Moms
Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender i alt

Note 10 Likvide beholdninger
Sparekassen §jælland kt. 301243

§pa rekassen Sjælla nd kt" 3A1292
§pa rekassen Sjælland kt. 3437A8 (Depositum)

Likvide beholdninger i alt

Note ll Overdækning

Overdækning pr. 1. januar

Årets over-lunderdækning, jt. note 1

Overdækning pr. 31. december

Note 12 Leverandører af varer og tienesteydelser
Skyldig Amb og A-skat

Moms

§kyldig afgift af ledningsført vand

§kattekcntoen
lndbetalt depositum

$vrige kreditorer

Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt

1.452.632,56 1.558.2tt,56

.7?l,oQ),gg -1q!.g7g,pq

,,.151.631,55 \41?$3?,s§

Rentvandstank

569.401,00

s6e.40luog

28,470,A5

28.47A,A5

!a{,9?9,95

2020
*r,

l§€9?,2s
q9e6?,21

L6.247,AA

!1,?t7,W

347.799,96

321.411,63

o,oa

67,,.2OO,49

kr.

7.863,00

7.q§3,ry

L93.L73,OO

L93.173,æ

504.231,O0

533.469,AO

1ry,99q,9q
1.157.59O,O0

-7.439,95

-138.394,69

-39,16

0,00

:"17-9\8,!?
-,,03.7LO,t3

LL.848,0A

t4t.107,oo

1?0.000,00

201.\trg,W

!71.494,Oq
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