
Generalforsamling Verup Vandværk 

18. Maj 2022 kl.19.00 

Niløse Gl. Skole, Kongstedvej 26 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Bestyrelsen foreslår Anette  
Referent: Bestyrelsen foreslår Liva  
 

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning (Bilag A) 
 

3. Godkendelse af regnskab 2021 (Bilag B)  
 

4. Godkendelse af budget for kommende år 
Godkendelse af revideret budget for 2022 og budget for 2023 
 
Bilag:  
Budget (C) – til godkendelse 
Taksblad (D) – til orientering 
 

5. Behandling af indkomne forslag:  
Ingen indkomne forslag 
 

6. Valg til bestyrelse  
På valg:  
Kristian Nielsen - modtager genvalg 
Iben Storm - modtager genvalg 
 
Derudover vælgers 2 suppleanter for en etårig periode.  
Birgit Munksdorf – modtager genvalg  
 

7. Valg af intern revisor 
Stani Wrona- modtager genvalg 
 

8. Evt. 
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Bilag A 

 
VERUP VANDVÆRK  
Bestyrelsens beretning for 2021/2022 
 

Vi har flyttet vores postadresse til vandværkets reelle adresse på Verupvej 60 og der er opsat en postkasse, hvor 
der kan afleveres post.  

Vi har fået ny hjemmeside og vandværket har fået sit eget telefonnr., der skal benyttes ved alle henvendelser. 

Vi har oprettet en mailingliste, der er tænkt som en service for medlemmerne. Men udsendelse via mail sparer 
også vandværket for en del omkostninger, ligesom det er en betydelig lettelse af bestyrelsens arbejde. 

Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder i perioden, samt et overleveringsmøde med den tidligere bestyrelse. 

Driften 

Der har ikke været mærkbare driftsforstyrrelser det sidste år. 

Nødforsyningsledningen er færdiggjort. Arbejdet er forløbet planmæssigt, men forsyningsledningen er blevet ca. 
100 meter længere end beregnet. Ledningen er ikke tilsluttet, men er klargjort, så det kan gøres, hvis vi får brug 
for forsyninger af vand udefra i fremtiden.  

Der har været bekymring fra en af vandværkets naboer om vores skyllebrønd og eventuel slam/okkerudledning i 
forbindelse med skylning af anlæg. Vi udleder vores skyllevand til nærmeste skelgrøft.                                                                                                                  
Christian Holt fra Sorø Kommune har genoptaget vores vandudledningstilladelse fra 1994. Brønd og skelgrøft er 
blevet tilset og vurderet i orden og tilstrækkelig.   

Alle prøvetagninger, inklusiv prøver vedr. PFAS er meget fine.  

PFAS 

PFAS er en forkortelse for perflourerede alkylsyrer, hvoraf den mest kendte er PFOS.  

Stofferne har været anvendt fra 1954 hvor stofferne blev brugt til teflon-pander frem til 2006 hvor PFOS forbydes. 
Her har det været anvendt til alt fra brandslukningsskum, til regntøj, som tøj -og tæppe-imprægnering, i 
forkromningsindustrien, malingindustrien, møbelindustrien, madindustrien(indpakning)osv. 

Grunden til at stofferne er særligt farlige er, at de er svært nedbrydelige, særligt PFOS, der flytter sig fra 
grundvand til mennesker, dyr og natur, hvor det ophobes. PFAS-stofferne er giftige for mennesker og miljø.  

Opmærksomhed på skadeligheden af PFAS-stofferne har derfor sat dem i fokus, og der er afsat 170 millioner 
kroner af over 4 år, til at kortlægge og begrænse stofferne. Miljøstyrelsen har i januar 2022 sænket 
grænseværdierne for de 4 PFAS-stoffer sammenlagt, fra 100nanogram/l til nu bare 2nanogram/l. 

Verup Vandværk valgte i marts 2022 at få taget prøver for alle PFAS-forbindelser. Prøverne viser et fund, om end 
et mikroskopisk et. Summen af alle PFAS-forbindelser er på 0,16 nanogram og altså langt under de 2,0 
nanogram. Rapporten ligger på hjemmesiden, hvor der også kan læses mere om emnet. 
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Økonomi 

Regnskabet er overført til regnskabsprogrammet e-conomic. Fra 2023 vil det være lovpligtigt at bilag behandles 
elektronisk, men vi har valgt at overgå til elektroniske bilag allerede nu.  

Det regnskabsmæssige resultat er 81.500 kr. bedre end budgetteret. Mod et budgetteret underskud på 4.000 kr. 
fik vi et regnskabsmæssigt overskud (før afskrivninger) på kr. 77.500. Heraf er der anvendt kr. 23.000 til 
afskrivning af anlæg og kr. 54.500 er tilført vores disponible midler (overdækning). 

Forud for perioden var der disponeret kr. 770.000 af foreningens opsparede midler (overdækning) til nedgravning 
af nødforsyningsledningen. Efter det flotte regnskabsmæssige resultat er der kr. 90.000 disponible midler tilbage. 
Regnskabet gennemgås under pkt. 3 

Ny afregningsperiode:  

For at lette administrationen har bestyrelsen valgt at ændre afregningsperioden, så den følger kalenderåret.  

Næste aflæsning vil derfor ske pr. 31.12. 2022 og afregningsperioden vil i 2022 således gælde for 14 måneder 
(01/11 2021 til 31/12 2022). Fremadrettet vil der aflæses og afregnes for januar – december. 

I samme anledning påtænker bestyrelsen af varetage indrapportering af vandforbrug til Sorø Forsyning, som en 
service for medlemmerne. Dermed slipper medlemmerne for dobbelt aflæsning/indrapportering af deres forbrug. 

Nye takster pr. 01/06 2021: 

For at imødese de generelle prisstigninger har vi valgt at sætte prisen pr. m3 vand op fra 4 kr. til 5 kr. eks. moms. 
Derudover har vi indført en række nye gebyrer. Dels et administrationsgebyr på 20 kr. pr. brev, hvis man ikke er 
tilmeldt vores mailingliste. Dels et opkrævningsgebyr på henholdsvis 5 kr. pr. opkrævning (via Betalinsservice) og 
50 kr. pr. opkrævning, hvis man ikke er tilmeldt Betalingsservice. 

Taksterne fremgår af vores nye taksblad (se bilag D) og vil have virkning fra 01/06 2022  

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) 

I 2019 vedtog Miljøstyrelsen en udvidelse af deres pesticidstrategi, der forbyder erhvervsmæssig brug af 
pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder, for at beskytte grundvandet. Det ville for vores vedkommende 
betyde, at beskyttelsesområdet omkring vandværket i 2022 ville skulle udvides fra 25 til 300 meter. 

Det er kommunens ansvar at områderne beskyttes igennem frivillige aftaler med lodsejerne. Den frivillige aftale 
skal sikre at lodsejer og vandværk har en aftale om at der ikke sprøjtes i det boringsnære beskyttelsesområde 
BNBO fremover. Dette skal lodsejeren, som udgangspunkt kompenseres for økonomisk, men der er flere 
muligheder. Kompensationen er som udgangspunkt et engangsbeløb. 

Der er mange muligheder at beskytte området på. Det kan være økologisk drift, kommunen kan købe jorden og 
der kan laves rekreativt område, der kan laves solcellepark, vildtremise, rejses skov osv. Som udgangspunkt sigter 
man efter at have den nye aftale på plads inden udgangen af 2022. Kan der ikke opnås enighed med lodsejer om 
kompensation, kan sagen dog trække ud. Men det er kommunen der har den endelige afgørelse. En evt. 
kompensationen ville skulle dækkes af vandværkets brugere. 

Forhandling med lodsejer blev derfor igangsat. Lodsejer ønskede fuld erstatning. Sorø Kommune har dog netop 
meddelt, at de umiddelbart vurderer at der ikke er behov for ekstra beskyttelse ved Verup Vandværk, idet arealet 
allerede dyrkes økologisk og der er anlagt en nødforsyningsledning til Dianalund Vandværk.  

 
Bestyrelsen  
Verup Vandværk 



Dansk Revision Slagelse 
Godkendt Revisionsaktieselskab 
Ndr. Ringgade 74 
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Telefon: +45 58 58 18 00 
Telefax: +45 58 53 22 09 
CVR: DK 29 91 98 01 
Bank: 2204 7558 952 975 

Andelsselskabet Verup Vandværk 
Verupvej 60 

4293 Dianalund 

CVR-nummer 72875915 

Årsrapport 
1. januar 2021 - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 

den            /             2022 

Dirigent 

Bilag B
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Selskab 

Andelsselskabet Verup Vandværk 

Verupvej 60 

4293 Dianalund 

 

Telefon: 58260345 

Hjemstedskommune: Sorø 

CVR-nummer: 72875915 

Regnskabsperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2021  
 

Bestyrelse 

Bo Kristensen Formand 

Iben Storm Kasserer 

Anette Riis Poulsen 

Liva Nielsen 

Kristian H. Nielsen 
 

 

Intern revisor  
 

  Stani Wrona 

 

Pengeinstitut  

Nordea 
 

 

Revisor  

Dansk Revision Slagelse 

Godkendt revisionsaktieselskab 

Ndr. Ringgade 74 

4200 Slagelse 
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Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2021 - 31. december 2021 for Andelssel-

skabet Verup Vandværk. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

 

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. 

december 2021. 

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen om-

handler.  
 

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Dianalund, 12. april 2022 

 

 

 

Bestyrelsen: 

 

 

 

Bo Kristensen   Iben Storm Kasserer Anette Riis Poulsen 
Formand  Kasserer 
 
 
 
Liva Nielsen  Kristian H. Nielsen
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Til kapitalejerne i Andelsselskabet Verup Vandværk 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Verup Vandværk for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. de-

cember 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabsprak-

sis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. 

december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Grundlag for konklusion 

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 revisionspåteg-

ningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstem-

melse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers eti-

ske 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.  

 

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 nød-

vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 

fejl.  

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; 

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grund-

lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, ind-

stille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 

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 et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstem-

melse 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 indfly-

delse 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 yderli-

gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under 
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revisionen. Herudover:  

 

• Identificerer 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 revisi-

onsbevis, 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, bevidste udeladelser, vildledning eller 

tilsidesættelse af intern kontrol.  

 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin-

ger, 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 af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-

mæssige 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 tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi 

konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplys-

ninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklu-

sion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspå-

tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte drif-

ten.  

 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysnin-

gerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, 

at der gives et retvisende billede heraf. 

 

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. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberet-

ningen, 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 forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået 

ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-

regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejl-

information i ledelsesberetningen. 

 

Slagelse, 12. april 2022 

 
Dansk Revision Slagelse 
Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 29919801 

 

 

 

Christian Fuglsbjerg 

Partner, Registreret revisor 

mne5316 
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Virksomhedens væsentligste aktiviteter 

Selskabets væsentligste aktivitet har i lighed med tidligere år været at forsyne medlemmernes ejendomme samt 

eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige priser. 

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Efter indregning af årets overdækning på 55 TDKK er resultatet i overensstemmelse med ”hvile i sig selv”-prin-

cippet 0 TDKK. Resterende overdækning udgør 863 TDKK. 

   

Vandværket har i årets løb investeret i en ny forsyningsledning, som skal sikre vandværket vand i tilfælde af 

nedbrud på eksisterende ledning. Forsyningsledningen går fra Verup til Niløse, hvor Nilsøe er koblet op til Diana-

lund vandværk. Investeringen udgør 770 TDKK og er finansieret ved anvendelse af indestående på erhvervskon-

toen. Den nye forsyningsledning er ikke koblet til vandværket i Verup eller Niløse.  

 

Hændelser efter regnskabsårets afslutning 

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets 

forhold væsentligt. 
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  Perioden 1. januar - 31. december     

       

1  Nettoomsætning  120.313  133 

2  Administrationsomkostninger  -97.104  -119 

  Bruttofortjeneste  23.209  13 

3  Afskrivninger, anlægsaktiver  -22.906  -13 

  Resultat før finansielle poster  303  0 

  Finansielle omkostninger  -303  0 

  Årets resultat  0  0 
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  Aktiver pr. 31. december     

       

4  Ledningsnet og boringer  46.213  59 

4  Forsyningsledning  760.375  0 

  Materielle anlægsaktiver  806.588  59 

       

  Anlægsaktiver i alt  806.588  59 

       

5  Tilgodehavende vandafgift  34.645  28 

6  Andre tilgodehavender  75.468  18 

  Tilgodehavender  110.113  46 

       

7  Likvide beholdninger  3.890  761 

       

  Omsætningsaktiver i alt  114.004  807 

       

  Aktiver i alt  920.591  867 
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  Passiver pr. 31. december     

       

       

8  Overdækning  863.164  842 

  Langfristede gældsforpligtelser  863.164  842 

       

  Kortfristet del af underdækning (jf. budget 2022)  33.781  18 

9  Anden gæld  23.646  24 

  Kortfristede gældsforpligtelser  57.427  42 

       

  Gældsforpligtelser i alt  920.591  867 

       

  Passiver i alt  920.591  867 

       

       

10  Eventualforpligtelser   

11  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser   
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  Egenkapitalopgørelse 1. januar - 31. december     

       

  Virksomhedskapital, primo  0  0 

  Virksomhedskapital  0  0 

       

  Overført resultat, primo  0  0 

  Årets overførte resultat  0  0 

  Overført resultat  0  0 

       

  Egenkapital i alt  0  0 
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1 

 

Nettoomsætning 

 

 

 

 
       
  Vandafgifter  219.605  201 
  Grønne afgifter  -45.131  -45 
  Regulatorisk overdækning  -54.561  -23 
  Gebyrindtægter  400  0 

  Nettoomsætning i alt  120.313  133 
 

2 

 

Driftsomkostninger 

 

 

 

 
       
  Elektricitet  9.285  10 
  Refunderet energiafgift  -6.098  -5 
  Vedligeholdelse  19.396  31 
  Elektronisk måleraflæsning  500  0 
  Miljøkontrol  12.734  12 

  Driftsomkostninger i alt  35.817  48 
 

2 

 

Administrationsomkostninger 

 

 

 

 
       
  Småanskaffelser  445  0 
  Kontorartikler/tryksager  1.851  12 
  Gebyrer   6.443  9 
  Telefon  210  0 
  Web-hotel og domænenavne  374  0 
  E-conomic  2.608  0 
  Porto  1.870  2 
  Revisorhonorar  16.500  19 
  Bestyrelsesudgifter  19.179  20 
  Forsikringer  5.934  6 
  Kontingenter m/moms  4.472  3 
  Generalforsamlingsomkostninger  0  1 
  Gaver og blomster  1.403  0 

  Administrationsomkostninger i alt  61.287  71 
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4 

 

Ledningsnet og boringer 

 

 

 

 
       
  Kostpris 1. januar  807.366  807 
  Kostpris 31. december  807.366  807 
       
  Af- og nedskrivninger 1. januar  -747.872  -735 
  Årets af- og nedskrivninger  -13.281  -13 
  Afskrivninger 31. december  -761.153  -748 
       

  Ledningsnet og boringer i alt  46.213  59 
 

4 

 

Forsyningsledning 

 

 

 

 
       
  Kostpris 1. januar  0  0 
  Tilgang i årets løb  770.000  0 
  Kostpris 31. december  770.000  0 
       
  Af- og nedskrivninger 1. januar  0  0 
  Årets af- og nedskrivninger  -9.625  0 
  Afskrivninger 31. december  -9.625  0 
       

  Ledningsnet og boringer i alt  760.375  0 
 

5 

 

Tilgodehavende vandafgift 

 

 

 

 
       
  Vandafgift vedrørende 2021/22  103.935  84 
  Forudfaktureret vedrørende 2022  -69.290  -56 

  Tilgodehavende vandafgift i alt  34.645  28 
 

6 

 

Andre tilgodehavender 

 

 

 

 
       
  Tilgodehavende vandafgift fra andelshavere  0  9 
  Tilgodehavende moms  75.468  9 

  Andre tilgodehavender i alt  75.468  18 
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Likvide beholdninger 

 

 

 

 
       
  Nordea 6444 736 621  3.890  761 

  Likvide beholdninger i alt  3.890  761 
 



Andelsselskabet Verup Vandværk 
 
 

    2021  2020 

Noter  DKK  1.000 DKK 
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Overdækning 

 

 

 

 
       
  Overdækning, disponibel:     
  Overdækning til disposition, primo  764.601  787 
  Årets disponeret overdækning  -728.805  19 
  Årets over/underdækning  54.561  -23 
  Overdækning, disponibel:  90.357  783 
       
  Overdækning, disponeret:     
  Overdækning, ej disponibel, primo  807.366  807 
  Årets til- og afgang   770.000  0 
  Akkumulerede afskrivninger   -747.872  -735 
  Årets af- og nedskrivninger  -22.906  -13 
  Overdækning, disponeret:  806.588  59 
       

  Overdækning, i alt  896.945  842 

       
  Overført til kortfristet gæld, (jf. budget efterfølgende år)  -33.781  -18 
       

  Overdækning efter overførelse, i alt  863.164  824 
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Anden gæld 

 

 

 

 
       
  Andre skyldige omkostninger  2.778  3 
  Skyldig grønafgift  20.868  22 

  Anden gæld i alt  23.646  24 
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Eventualforpligtelser 
   

Der foreligger ingen eventualforpligtigelser. 
 

11 

 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
   

Andelsselskabet har ikke pantsat eller stillet sikkerhed i nogle aktiver. 



Andelsselskabet Verup Vandværk 
 
 
 
Anvendt regnskabspraksis 
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Generelt 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. 
 

 

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser. 
 

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og 

aktivets værdi kan måles pålideligt.  

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, 

og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflæg-

ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 

finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte for-

pligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været 

indregnet i resultatopgørelsen. 

 

Resultatopgørelsen 

 

Vandafgifter m.m 

Vandafgifter m.m. indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted 

inden regnskabsårets udgang. Vandafgifter indregnes excl. moms. 

 

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv” –princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller under-

dækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres 

som en negativ indtægt, mens en eventuel underdækning anføres som et tillæg tl indtægterne. 

 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger m.v. 

 

 

 



Andelsselskabet Verup Vandværk 
 
 
 
Anvendt regnskabspraksis 
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Balancen 

 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære 

afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi. Der afskrives 

ikke på grunde. 

 

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

ter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar 

til at blive taget i brug. Der afskrives ikke på grunde. 

 

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger rest-

værdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller rest-

værdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 

 

Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger: Brugstid Restværdi 

Ledningsnet og boringer                                                                            10-20 år 0% 

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 

fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indreg-

nes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehaven-

der. 

 

Likvide beholdninger 

Omfatter indestående i pengeinstitut. 

 

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.  
 

Gældsforpligtelser 

Gæld måles til nominel værdi. 

 



VERUP VANDVÆRKVERUP VANDVÆRKVERUP VANDVÆRKVERUP VANDVÆRK Bilag CBilag CBilag CBilag C

Budgetforslag for 2022 – 2026 Budgetforslag for 2022 – 2026 Budgetforslag for 2022 – 2026 Budgetforslag for 2022 – 2026 

GodkendtGodkendtGodkendtGodkendt RevideretRevideretRevideretRevideret
Maj 2021 Til godkendelse Til godkendelse

IndtægterIndtægterIndtægterIndtægter 2022202220222022 2022202220222022 2023202320232023 2024202420242024 2025202520252025 2026202620262026
Fast afgift, 117 x 1.036 121.000           121.000           121.000           121.000           121.000           121.000    
Vandforbrug, 7.750 m3 31.000             35.500             * note 38.750             38.750             38.750             38.750      
Gebyrer 2.000               3.000               3.250               3.250               3.250               3.250        
Renteindtægter -2.000             
Indtægter i altIndtægter i altIndtægter i altIndtægter i alt 152.000152.000152.000152.000                                        159.500159.500159.500159.500                                        163.000163.000163.000163.000                                        163.000163.000163.000163.000                                        163.000163.000163.000163.000                                        163.000163.000163.000163.000            

UdgifterUdgifterUdgifterUdgifter
DriftsomkostningerDriftsomkostningerDriftsomkostningerDriftsomkostninger
Elektricitet 18.000             10.000             10.000             10.000             10.000             10.000      
Refunderet elafgift -7.000             -5.000             -5.000             -5.000             -5.000             -5.000      
Reparation og vedligeholdelse 24.000             30.000             30.000             30.000             30.000             30.000      
Miljøkontrol 13.000             13.000             14.000             14.000             14.000             14.000      
Driftsomkostninger i alt 48.00048.00048.00048.000                                                48.00048.00048.00048.000                                                49.00049.00049.00049.000                                                49.00049.00049.00049.000                                                49.00049.00049.00049.000                                                49.00049.00049.00049.000                    

Øvrige omkostningerØvrige omkostningerØvrige omkostningerØvrige omkostninger
Kontorhold 12.000             5.000               5.000               5.000               5.000               5.000        
Gebyrer, PBS (og porto) 14.000             8.000               8.000               8.000               8.000               8.000        
Porto 2.000               2.000               2.000               2.000               2.000        
Revision 22.000             17.000             17.000             17.000             17.000             17.000      
Forsikringer 7.000               7.000               7.000               7.000               7.000               7.000        
Bestyrelse 25.000             25.000             25.000             25.000             25.000             25.000      
Generalforsamlinger 1.000               1.000               1.000               1.000               1.000               1.000        
Kontingenter 5.000               5.000               5.000               5.000               5.000               5.000        
IT & Web 5.000               5.000               5.000               5.000               5.000        
Øvrige omkostninger i altØvrige omkostninger i altØvrige omkostninger i altØvrige omkostninger i alt 86.00086.00086.00086.000                                                75.00075.00075.00075.000                                                75.00075.00075.00075.000                                                75.00075.00075.00075.000                                                75.00075.00075.00075.000                                                75.00075.00075.00075.000                    

Udgifter i alt Udgifter i alt Udgifter i alt Udgifter i alt 134.000134.000134.000134.000                                        123.000123.000123.000123.000                                        124.000124.000124.000124.000                                        124.000124.000124.000124.000                                        124.000124.000124.000124.000                                        124.000124.000124.000124.000            

Resultat før afskrivningerResultat før afskrivningerResultat før afskrivningerResultat før afskrivninger 18.00018.00018.00018.000                                                36.50036.50036.50036.500                                                39.00039.00039.00039.000                                                39.00039.00039.00039.000                                                39.00039.00039.00039.000                                                39.00039.00039.00039.000                    

AfskrivningAfskrivningAfskrivningAfskrivning
Afskrivning, ledningsnet & boringer 13.280             13.280             13.280             13.280             6.360               -           
Afskrivning, forsyningsledning 38.500             38.500             38.500             38.500             38.500             38.500      
Afskrivning i altAfskrivning i altAfskrivning i altAfskrivning i alt 51.78051.78051.78051.780                                                51.78051.78051.78051.780                                                51.78051.78051.78051.780                                                51.78051.78051.78051.780                                                44.86044.86044.86044.860                                                38.50038.50038.50038.500                    

Over/UnderdækningOver/UnderdækningOver/UnderdækningOver/Underdækning -33.780            -15.280            -12.780            -12.780            -5.860             500          

Akk. Disponibel overdækningAkk. Disponibel overdækningAkk. Disponibel overdækningAkk. Disponibel overdækning
Disponibel overdækning, primo 90.360             90.360             126.860           165.860           204.860           243.860    
Årets budgetterede over/underdækning -33.780            -15.280            -12.780            -12.780            -5.860             500          
Korrektion foretagne afskrivninger 51.780             51.780             51.780             51.780             44.860             38.500      
Disponibel overdækning, ultimo 108.360           126.860           165.860           204.860           243.860           282.860    

* Note* Note* Note* Note

Vandforbrug, revideret budget 2022Vandforbrug, revideret budget 2022Vandforbrug, revideret budget 2022Vandforbrug, revideret budget 2022 Anslået m3Anslået m3Anslået m3Anslået m3 Pris pr. m3Pris pr. m3Pris pr. m3Pris pr. m3 IndtægtIndtægtIndtægtIndtægt
01. jan - 30. maj = 7.750 / 12 mdr. x 5 mdr. 3.229               kr. 4 12.917             
01. jun - 31. dec = 7.750 / 12 mdr. x 7 mdr. 4.521               kr. 5 22.604             

7.750               35.521             * Afrundet til 35.500



Bilag D 

 
Verup Vandværk 

Taksblad 
Gældende fra juni 2022  

 
 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) 
  
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugs- / boligenhed (bygning + evt. formue) Pris inkl. moms 
Forsyningsledningsbidrag landområde (ledning i vejen) Kr. 26.346,41 
Forsyningsledningsbidrag i byområde (inden for byskilt) Kr. 8.780,46 
Stikledningsbidrag pr. stk.  
Prisen indbefatter 15m stikledning, derefter kr. 170,00 eks. moms pr. meter. 

Kr. 13.171,95 

 
Driftsbidrag  
 
 Pris eks. moms Pris inkl. moms 
Fast halvårlig afgift  Kr. 518,00 Kr. 647,50 
Vand pr. kubikmeter / Ny pris gælder fra 01-06-2022 Kr. 5,00 Kr. 6,25 
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3. * Ikke momspligtig  Kr. 6,37 

 
Gebyrer 
 
 Nuværende Gebyrer Gebyrer fra 01/06-22 
Måleraflæsningsgebyr kr. 250,00 kr. 250,00 
Rykkergebyr 1. kr. 100,00 kr. 100,00 
Rykkergebyr 2. inkl. lukkebrev kr. 100,00 kr. 100,00 
Genåbningsgebyr  
Eks. faktiske omkostninger til lukning og genåbning 

kr. 1.000,00 kr. 1.000,00 

Ikke tilmeldt Betalingsservice (pr. opkrævning)  kr. 50,00 
Tilmeldt Betalingsservice (pr. opkrævning)  Kr. 5,00 
Administrationsgebyr pr. brev 
(hvis man ikke er tilmeldt mailingliste)  

 kr. 20,00 

 
 
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for vandledningsarbejder” 
pr. 1. oktober. Indeks 1.10.21 = 1,0078  
 
 
Godkendt af Sorø Kommune, april 2022 


	01_Dagsorden GF 2022_Verup Vandværk
	02_Bilag A_Bestyrelsens beretning_Til_Godkendelse
	03_Bilag B_2021 - Årsrapport_Til_Godkendelse
	04_Bilag_C_Budget_22-26_Til Godkendelse_1
	05_Bilag D_Takstblad 2022_Til orientering

