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Foreningsoplysninger

Forening
Skærbæk Vandværk Lillebælt A.m.b.A.

Årøvænget 5

 7000 Fredericia

CVR-nr.: 32434150

Hjemsted: Fredericia

Regnskabsår:  - 01.01.2021 31.12.2021

Bestyrelse
Erik Kristensen, formand

Tina Sørensen, næstformand

Anne Rasmussen, kasserer

Merete Lyhne, sekretær

Torben Nielsen

Regnskabsfører
Per Eskildsen

Generalforsamlingsvalgt revisor
Jens Tang Ottosen

Revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 Egtved Allè 4
 6000 Kolding
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Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret  -  for
.

 Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle 
stilling samt resultatet.

01.01.2021 31.12.2021
Skærbæk Vandværk Lillebælt A.m.b.A.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

  Skærbæk , den  22.03.2022

Bestyrelse

Erik Kristensen
formand

Tina Sørensen
næstformand

Anne Rasmussen
kasserer

Merete Lyhne
sekretær

Torben Nielsen
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Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Skærbæk Vandværk Lillebælt A.m.b.A.

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for  for regnskabsåret  - 

, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, og noter, herunder anvendt 
regnskabspraksis og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

  Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle  stilling pr.  samt af resultatet af foreningens aktiviteter for  regnskabsåret  - 

 i overensstemmelse med  årsregnskabsloven.

Skærbæk Vandværk Lillebælt A.m.b.A. 01.01.2021
31.12.2021

31.12.2021 01.01.2021
31.12.2021

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 
 revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i 
overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for 
revisorers etiske 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 revisionsbevis 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 
nødvendig 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 foreningens evne til at fortsætte driften, 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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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 
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, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om
 effektiviteten af foreningens 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 tvivl om foreningens 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 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. Fremtidige begi-venheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan 
fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
 måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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 
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: 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. 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. 
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Kolding, den 22.03.2022

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Kirsten Qvist Kiil-Nielsen
Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne26746
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Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning

Jeg har revideret årsrapporten for 2021 for Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.a.

 Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

 Der er foretaget stikprøvevis kontrol af udvalgte bilag, og jeg har konstateret, at vandværkets midler er anvendt 
 efter formål, jf. vedtægter, budget og generalforsamlingsbeslutning.

Skærbæk, den 22.03.2022

Jens Tang Ottosen
 generalforsamlingsvalg revisor
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Resultatopgørelse for 2021

Note
  

     
2021

kr.
 

     
2020

kr.

Nettoomsætning 1 1.719.384 1.255.159

Øvrige indtægter 2 37.747 32.860

Indtægter i alt 1.757.131 1.288.019

Bestyrelseshonorar 3 (116.528) (79.419)

Omkostninger ved bestyrelsesmøder og 
personaleomkostninger

4 (25.420) (9.553)

Revision og regnskabsmæssig assistance 5 (58.000) (49.000)

Produktionsomkostninger 6 (938.850) (635.818)

Distributionsomkostninger 7 (497.895) (399.735)

Administrationsomkostninger 8 (105.900) (103.980)

Omkostninger i alt (1.742.593) (1.277.505)

Resultat før finansielle poster 14.538 10.514

Finansielle indtægter 0 65

Finansielle omkostninger 9 (14.538) (10.579)

Årets resultat 0 0

Forslag til resultatdisponering

Resultatdisponering 0 0
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Balance pr. 31.12.2021

Aktiver

Note  
2021

kr.  
2020

kr.

Grunde og bygninger 10 724.822 758.720

Inventar og installationer 11 153.644 236.949

Ledningsnet 12 4.915.816 3.757.984

Materielle anlægsaktiver 5.794.282 4.753.653

Anlægsaktiver i alt 5.794.282 4.753.653

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 114.457 61.226

Andre tilgodehavender 13 35.202 23.970

Periodeafgrænsningsposter 17.400 17.400

Tilgodehavender i alt 167.059 102.596

Likvide beholdninger 14 1.114.410 2.449.278

Omsætningsaktiver i alt 1.281.469 2.551.874

Aktiver 7.075.751 7.305.527
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Passiver

Note  
2021

kr.      
2020

kr.

2.962.825 3.203.038Overdækning 

Langfristet gæld 15 2.962.825 3.203.038

Periodeafgrænsning anlægstilskud 3.619.162 3.241.344

Anden gæld 16 493.764 861.145

Kortfristet gæld 4.112.926 4.102.489

Gæld i alt 4.112.926 4.102.489

Passiver 7.075.751 7.305.527
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Noter

 1 Nettoomsætning

 
2021

kr.  
2020

kr.

Fast afgift- og kubikmeterafgift 1.220.389 1.041.133

Periodiseret tilslutningsbidrag 246.182 214.982

Gebyrer 12.600 9.800

Over/-underdækning 240.213 (10.756)

1.719.384 1.255.159

 2 Øvrige indtægter

 
2021

kr.  
2020

kr.

Viderefaktureret drift trykforøgerstation 10.000 10.000

Godtgørelse målerdata Fredericia Spildevand 24.240 22.860

Videre faktureret vedligeholdelse 3.507 0

37.747 32.860

   3 Bestyrelseshonorar

 
2021

kr.
2020

kr.

Honorar m.m. 116.528 79.419

116.528 79.419

   4 Omkostninger ved bestyrelsesmøder og personaleomkostninger

 
2021

kr.
2020

kr.

Omkostninger ved bestyrelsesmøder 20.078 6.867

Udflugter 2.500 0

Repræsentationsomkostninger og gaver 2.842 2.686

25.420 9.553

   5 Revision og regnskabsmæssig assistance

 
2021

kr.
2020

kr.

Revision 30.000 34.000

Regnskabsmæssig assistance 28.000 15.000

58.000 49.000
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 6 Produktionsomkostninger

 
2021

kr.
2020

kr.

Vedligeholdelse, bygninger 114.319 51.353

Vedligeholdelse, boring mv. 8.523 66.608

El 22.270 33.298

Vandanalyser 24.710 44.797

Måler, vedligeholdelse 435.314 121.116

Småanskaffelser 1.424 23.003

Forsikringer 9.139 9.237

Løn, driftspersonale 204.000 168.000

Annoncer og reklamer 1.950 0

Afskrivninger, bygninger 33.898 33.898

Afskrivninger, installationer og inventar 83.303 84.508

938.850 635.818

 7 Distributionsomkostninger

 
2021

kr.
2020

kr.

Vedligeholdelse, ledningsnet 137.363 102.978

El 22.269 33.299

Afskrivning, ledningsnet 338.263 263.458

497.895 399.735

  8 Administrationsomkostninger

 
2021

kr.
 2020

kr.

EDB omkostninger 49.791 44.319

Kontingenter og abonnementer 14.840 33.931

Kontorartikler og telefon m.m. 32.017 16.603

Porto og gebyrer m.m. 9.252 9.127

105.900 103.980

 9 Finansielle omkostninger

 
2021

kr.
 2020

kr.

Øvrige kreditinstitutter 14.538 10.579

14.538 10.579
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  10 Grunde og bygninger
 

     
2021

kr.
 2020

kr.

Kostpris primo 1.164.118 1.164.117

Afskrivninger primo (405.398) (371.499)

Afskrivninger, årets (33.898) (33.898)

724.822 758.720

  11 Inventar og installationer

 
     

2021
kr.

 2020
kr.

Kostpris primo 2.638.507 2.620.727

Kostpris tilgang 0 17.780

Afskrivninger primo (2.401.560) (2.317.050)

Afskrivninger, årets (83.303) (84.508)

153.644 236.949

  12 Ledningsnet

 
   

2021
kr.

 2020
kr.

Kostpris primo 6.553.888 6.553.888

Kostpris tilgang 1.496.095 0

Afskrivninger primo (2.795.904) (2.532.446)

Afskrivninger årets (338.263) (263.458)

4.915.816 3.757.984

 13 Andre tilgodehavender

 
2021

kr.
2020

kr.

Moms 11.232 0

Debitor tilgodehavende 23.970 23.970

35.202 23.970

  14 Likvide beholdninger

 
2021

kr.
2020

kr.

Danske Bank 1525-3272112045 1.114.410 2.449.278

1.114.410 2.449.278
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    15 Overdækning
Langfristet 

gæld
I alt

3.203.038 3.203.038

(240.213) (240.213)

Overdækning primo 

Årets resultat 

Overdækning ultimo 2.962.825 2.962.825

  16 Anden gæld

 
2021

kr.
2020

kr.

Øvrig anden gæld 119.756 104.841

Moms og afgifter 0 452.717

Afgift af ledningsført vand 374.008 303.587

493.764 861.145



Skærbæk Vandværk Lillebælt A.m.b.A. | Anvendt regnskabspraksis 15

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt 
vandværkets vedtægter og tilpasset foreningens særlige forhold.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi 
kan måles pålideligt. 

 Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet 
 for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de 
beløb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen
Opstillingsform
 Resultatopgørelsen er opstillet så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbende år.

 Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg mv. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang, har fundet 
 sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.

 Vandværket er underlagt det generelle “hvile i sig selv"-princip, hvorfor det årligt opgøres en over- eller 
underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning 
 anføres som en negativ indtægt (“der er opkrævet for meget"), mens en eventuel underdækning anføres om et 
 tillæg til indtægterne (“der er opkrævet for lidt").

 Andre driftsindtægter og -omkostninger
 Andre driftsindtægter og - omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til 
vandværkets primære aktiviteter.

Omkostninger
Produktionsomkostninger 
 Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets 
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indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivninger på anlæg.

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

 Administrationsomkostninger 
 Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle indtægter
Finansielle indtægter består af, renteindtægter  af bankindestående mv.

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger består af renteomkostninger, af bla. bankindestående og - gæld mv.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, investeringsejendomme og andre anlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

 Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til 
klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.  

 Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Bygninger 15-20 år

Inventar og installationer 4-12,5 år

Ledningsnet 20 år

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.  

 Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige 
værdi. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

 Forventede tilskud vedrørende igangværende projekter indregnes med den del, som kan henføres til afsluttede 
projektudgifter.  

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende
 regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.
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Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 Overdækning
Overdækning er 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 ( se også afsnittet 
"Nettoomsætning" ).


