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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret L januar - 31.
december 2019 for Ejby Vandværk.

lusrapporten afl ægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede afselskabets aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2019 ogresultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
l. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.

Å"rsrapporten indsti I les til generalforsamlingens godkendel se.

Ejby, den 17. februar 2020

Bestyrelse

Å/z,r*/l
Mogens Werdelin
kasserer

Claus Chrristensen
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Jrfu fro4 ,)?t'z
Yrrgu{w^lther sevel
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen t Ejby Vendværk

Konklusion
Vi har revideret fusregnskabet for Ejby Vandværk for regnskabsfuet I . januar - 3 I . december 2019,
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udar-
bejdes efter årsregnskabsloven,

Det er vores opfattelse, at fusregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret l, januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med intemationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nær-

mere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".
Vi er ua{hængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's Eti$ke regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark,ligesom vi har opffldt
vores øwige etiske f:orpliglelser i henhold til disse regler og laav, Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækAeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion skal vi oplyste, at vi ikke har revideret budgettallene for
2019. Vandværket har i resultatopgørelsen medtaget det af generalforsamlingen godkendte
resultatbudget for 20 I 9.

Ledelsens onsyrr for årsregnskabot

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen aRser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl,

Ved udarbejdelsen afårsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort-
sætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprineippet om fortsat drift, modmindre ledelsen enten har
til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre delte.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Rcvisors ansvar for revisionen af årsrognskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om fusregnskabet 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 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 foryentes, at de enkelwis eller samlet har indflydelse på
de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet,

Som led i en revisionn 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:

r 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 besvigel-
ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladolser, vildledning eller tilsidesættelse af in-
tern kontrol.

r 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 selskabets interne kontrol.

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

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabetpå 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 tvivl om selska-
bets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi
i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i fusregnskabet eller, hvis
sådanne oplysninger ikke or tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusionor
er baseret på det revisionsbevisn der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning.
Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at sElskabet ikke længere kan fortsætte
driften,

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



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlage omfang og den tidsmæs-
sige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder 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 ledelsesberetningen 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 fejlin-
formation.

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 l:rav. Vi har ikke
fundet væsentli g fej linformation i ledelsesberetningen.

Y*ge,den 17. februar 2020

Reviplan A/S
Statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 37 67 4219

,4,/ / ,,Ø,,,4økø
llfiitfreKjærbølling /
Statsautoriseret revisor
MNE-ru, mnel0024



Selskabsoplysninger

Selskabot

Bestyrclse

Rovision

Ejby Vandværk
Ejbyvej 101 B
4623LL. $kensved

Telef:on:

Hjemrneside:

CVR-nr.:

Regnskabsperiode:

Fljemsted:

56 82 t5 69

www.ejbyvand.dk

3t 27 33 t5

1. januar - 3l. december2019

Køge

Claus Steen Hansen, formand
Mogens Jung, næstformand
Mogens Werdelin, kasserer
Finn Richardt,
Sita Kotnis,
Claus Christensen,
Jørgen Walther Seveln

Reviplan A/S
Statsautoriserede revisorer
Quistgårdsvej 2l
4600 Køge



todeloesberetning

Selckabots værentligr te skt viteJar

Vandværk omfattet af den til enhvcr tid gældende vandforsyningslov m.fl.

Udviklingen i aktivitetcr og økonomirkc forhold
$elskabets resultatopgørelse for 2019 udvis€r et overskud på kr. | .162.794, og selskabets balance
pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på kt. t3.242.229,

Betydningrfulde hændeløer, rom er lndtruffet efter regnrkabcårets nfnlulning
Der cr efter regnskabsårets afslutning ikke indtnrff* begivenheder, som væsontligt vil kunne på-
virke selskabets finansielle stilling.



Anvendt regnskabspraksis

Å"rsrapporten for Ejby Vandværk for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilvang fra højere klasser. Præsentation
af vandværkets resultatopgørelse og balance er tilpasset selskabets aktivitet.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Å.rsrapporten for 2019 er aflagt i k.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, Herudover.indregnes værdire-
guleringer af finansielle aktiver og forpliglelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle om-
kostninger, herunder afskrivninger o g nedskrivninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, nfu det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil
fragå selskabet, og forpliglelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende målss aktiver og
forpliglelser som beslcrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktivor og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en
konstant effektiv rente over løbetiden, Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med
fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen
mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Hvile-i-sig-selv prineippet
Over-/underdækning

Selskabet er underlagt det særlige "hvile-i-sig-selv" princip i henhold til vandsektorloven med
tilhørends bekendtgørelser og vejledninger. Princippet medfører, at fuets over- eller underdæk-
ning, opgiort som årets rcsultat efter vandsektorloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbage-
føres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller
underdækning medtages som en overskudsdisponering af årets resultatn hvorefter det medtaget
som en overskudsdisponering. Den akkumulerede over- eller underdækning efter vandsektorlsv-
ens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugereR, og indregnes i balancen under gæld
eller tilgodehavender.



Anvendt regnska bspraksis

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af vand mv indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusive
moms og afgifter.

Indskud til vandværket medtages under nettoomsætning.

Overdækning fra tidligere fu som er indregnet i indeværende ån økonomiske ralnme, er medtaget
under årets omsætning.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksteme omkostninger omfatter produktions-, distributions- og administrations-
omkostninger.

Distributionsomkostninger
Disnibutionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af vand.
Distributionsomkostninger påbegyndes ved vandets afgang fra produktionsenheden til
forbrugeren. Under regnskabsposten henhører endvidere reparation og vedligeholdelse af
ledningsnet, målere m.v.

Produ ktionsom kostninger

Produktionsomkostninger indeholder alle omkostningenre vedrørende forsyningens indvinding af
vand, drift og vedligehold af anlæg, pumpestationer m.v.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til adminishative funktioner, herunder
vederlag til bestyrelsen, personaleomkostninger, kundeadministration og information, revision,
kontorhold m.v.

Finansielle indtægter og omkootninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret, Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt rentetillæg og
rentegodtgørelse vedrørende selskabsskat,



Anvendt regnska bspraksis

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og
indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs-
tider og restværdier:

Ejendom
Vandværksinstal lationer
Boringer, råvandsledninger
Distributionsledninger
Driftsmidler og inventar, vandmålere

50 år
10-25 år
10-50 år
10-30 år
5-12 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Perioderfgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver og forpligtelser, omfatter aftroldte omkost-
ninger eller modtagne indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Under
periodeafgrænsningsposter indgår periodisering af leveret vand, som opgøres ud fra forbrugt vand

for året hos forbrugeren sammenholdt med acontobetalingeme for året.

Slcyldig sknt og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balanoen som beregnet skat

af fuets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepliglige indkomster samt
for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den
planlagte anvendelse af alrtivet, henholdsvis afuikling af forpliglelsen.

Gældsforpligtelser

Overdækning til kommende års vandafregninger indregnes og måles efter vandsektorloven med

tilhørende vej ledninger i balansen.



Anvendt rognskabspraksis

Øvrige gældsforpligtelsero som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til arnorti-
seret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

t0



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 20tg

Vandafgift

Overdækning tidligere år

fuets indskud, medlemsbidrag

Bruttoresultrt

Undersøgelser om blødt vand

- ikke budgetteret

D ishibutionsomkostninger

Produktionsomkostninger

Administrationsomkostninger

Andre driftsindtægter

Resultat før afskrivninger

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

Resultat før linansielle poster

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Resultat før skrt

Skat af årets resultat

Årets resultet

Overført til kommende års vandafregning

Overført resultat

Note 201? 2018 2ql9
k. t.kr, Budgcttal, ikkc

rcvidcrc! t,kr.

2.310.465 2,375 2.313

586.938 587 0

.- 4t6,273. - .- . . lQ . ". q

3.313,676 2.972 2.3t3

4

4

4

4

-89.000

-78.75t

-561.484

-492,624

69,977

2,161.794

-r.0!Iå66

1.080.328

92.473

-9.607

1,162,794

-20

. -84

-614

-4s9

83

1.878

, 1l.039

839

330

-10

1.159

0

-77

-662

-503

72

1.143

-1.000

t43

0

-rq

133

.t472 - A

JÅfitJ:'A- __*$$ **råt

r77,0t8 1.109 0

985,776 1.522 133"

J,tsL1gA ____141t _J&

il



Balance pr.31. deeember 20tg

Aktiver

Grunde og bygninger

Boringer, råvandsledninger

Vandværk

Di stributi onsledninger

Driftsmidler og inventar

Mrterielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Finansielle anlægrnktiver

Anlægsaktiver i alt

Andre tilgodehavender

Selskabsskat

Peri o deafgrænsningspo ster

Tilgodohavender

Lilrvide beholdninger

0msætningraktiver i alt

Aktivor i alt

Note ?0L9.
k.

. 2Q1$
t.kr.

997,A65

r.259.077

2.76r.357

7.744.092

. . -.36259
-uf9l.8s0

_ 3.0!0

, 3,000

13.796.850

256.000

t.285.702

251.068

1.192,770

L003

r,364
2.952

7,264

"53
. 12.632

-. 3

3

t2.6t3

320

1.109

",",., .. ".I01
1.930

2.708.0E1 2.098

4.500.851 4.028

_t:tat{tJltl ____16,66t

t2



Balance pr.31. december 2019

Passiver

Egenkapital primo

Overført resultat

Egenkepital

Overdækning til kommende års vandafregning

Langfristedo gældsforpligtelser

Overdækning til kommende års vandafregning

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Skyldig afgift af ledningsført vand

Anden gæld

Periodeafgrænsningsposter

Kortfristedo gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i alt

Passiver i slt

-J.051.473 4,407

-uJj{IJltrL _r6ds1

Note .-" "?9r9 _ ""
kI,

.. _?0J8 
"

t.kr.

t2.256.452

985.776.

13,242,228

1.654.049

,I16f4.0r9

586.938

305.705

787.964

293.719

427.098

?,(Q!,42!

t0.734
t.522

12.256

2.064

,2!46!

587

553

939

82

2.343

l3



Noter

Vandafgift

Fast bidrag

Kubikmeterafgift

Nettoomsætning i alt

2 Materiolleanlægsrktlver

Kospris l"januar2019
Tilgang i årets løb

Afgang i årst$ løb

Kostpris 3l, dcccmber 2019

Af- ognedskivninger L januar20lg

Årets afskivninger
Af- og nedslaivninger 31. december
2019

Regnskrbsmæsrlg værdi 31.
december 2019

Boringer,
Gnrnde og råvandsled. Distibutions Driftsmidler
bygningqr ningef Vandværk lsdningcr gg invcngr

2.028.456 4.643.024 6.3t8.696 t3.627.589 866.E50

43.478 r0.r99 0 r.197.050 0

,, . -6,500 ..- 0

2.065-.43!!_ ...1,,613..2?å_ 6..3-l8.6gq -.!4.9?4,63e 866.850

t.w6.452 3,279.026 3.366,2E2 6367ff9 El4.6E?
4l.9l,z I t$..120, -1e1,057 7t2.46q. __lj.gg4.

1.06q.36e 3.3e4"146 3.yt7,332 - ?.q84.54? 830.5e1

-__-.99å06E *J&58.&lL -_åJfleg J,I#.p* ____lftuig

20t9 
,,

kt.

1.041.388

-.1,259,477.

_i-1ilL46å

?0r8 _

t.kl.

1.038

1.337

-2"t8

, .zQre
Budgcttd, ilkc
rcvidcrct, tkr.

1.065

, - 1,248

--*J+,3L1

3 Egenkapitrl

Egenkapital l. januar 2019

Å,rets resultat

Egenkapital 31. december 20lg

Egsrknpitql." O;prfs"4
primq rpsutt?J .... I alt

12.256.452 0 t2,256.452

_"--, .,_ "" 0 ",".. -,?85.77.6, " " 98s,176

_lzJSf"{sA _qfrSff4 J3,A{2e2&

l4



Specifi ka tioner til årsra ppo rten

Andre eksterne omkostninger

Produktionsomkostninger

Boringer

Vandværket

Analyser og miljø, vandsamarbejde

SMS tjeneste

Vandsektorlov og bidrag til
Forsynin gssekretariatet

Produktioneom kostninger

Trykforøgerstationer

Forsyningsledninger

Stikledninger og stophaner

Distributionsomkostninger

Bestyrelseshonorar

Bestyrelsesmøder

Daglig adminisfiation

Døgnvagt

Telefon, internet omkostninger

Kontoromkostninger og porto

Forsikring og kontingent

Målerafl æsningsomkostninger

Kurser

Diverse udgifter
Gebyr for opkrævning af vandafgift

Edb-omkostninger, licenser

Revision og regnskabsassistance m.v.

Generalforsamling og andre møder m,v.

Administrationsomkostninger

2019
kr.

28.076

62.817

353.585

70.t94
13.954

. 32.8q8

s6l*{01.

6.767

t6.37t

. 55.61.3.

78.7,51

r 17.048

9.253

l1s,5l8
54,988

28.867

6.668

33.816

1 3.1 58

4.225

0

28.258

10.443

58.840

n.512

49e.624

201",8
t.kr,

29

59

427

68

l4

,,',.- 17

,, , 611

5

24

_-". 55

8L

95

I
u2

54

2&

5

t8
l5
I
1

27

32

55

7,

$5e,

20r. ",
Budgettal, ikkc
revidcrct, t.kr.

36

60

478

3l
t7

, 662

l0
l0

, .,.,"57

71,

t49
l3

104

54

26

t4
2t
l5
2

0

24

l0
60

_509.
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Specifikntioncr til lrrrapporten

Andro ekcterno oukortninger

Salg af måleraflæsninger

Gebyrer

Andre drlftrlndtægfer

2Q1e 2gl8 - 2Ue _kr. *r, Sudæn t, grko

nyidaflt, tkr.

.60.377 .61 .62

-9.600 -22 -.:10
, $1917 -E3- _J2.
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