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Korinth Vandværk

Foreningsoplysninger m.v.

Foreningen

Korinth Vandværk
c/o Formand Claus Hansen
Viadukten 18
5600 Faaborg
Danmark

Telefon: 62 65 17 13

Hjemsted: Faaborg
CVR-nr.: 22 17 76 13
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Bestyrelse

Claus Hansen, formand
Kasper Vestergaard, næstformand
Niels Erfurth, medlem
Ole Breith, medlem
Kurt Sindberg, medlem
Otto Flamand, medlem
Ib Laursen, medlem

Revisor

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Korinth Vandværk

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 for Korinth

Vandværk.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og vi erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31.12.20 og resultatet af foreningens aktiviteter for regn-

skabsåret 01.01.20 - 31.12.20.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de

forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faaborg, den 17. februar 2021

Bestyrelsen

Claus Hansen
Formand

Kasper Vestergaard Niels Erfurth

Ole Breith Kurt Sindberg Otto Flamand

Ib Laursen
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Korinth Vandværk

Intern revisors erklæring

Til andelshavere i Korinth Vandværk

Vi har revideret årsregnskabet for Korinth Vandværk for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20,

der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Korinth, den 17. februar 2021

Leif Rasmussen Arne Hansen
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Korinth Vandværk

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Korinth Vandværk

Vi har opstillet årsregnskabet for Korinth Vandværk for regnskabsåret 01.01.20 - 31.12.20 på

grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilveje-

bragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabs-

praksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling

af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde

og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt

relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer,

herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden

omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til

opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sik-

kerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplys-

ninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker

derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbej-

det i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 17. februar 2021

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68

Jacob Pedersen

Statsaut. revisor
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Korinth Vandværk

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Foreningens aktiviteter er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for

vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage

medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultatførte underdækning for perioden 01.01.20 - 31.12.20 andrager 131 t.DKK mod 86

t.DKK i overdækning for perioden 01.01.19 - 31.12.19. Balancen viser en takstmæssig

overdækning på  3.886 t.DKK.

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Korinth Vandværk

Resultatopgørelse

2020 2019

Note DKK DKK

1 Nettoomsætning 1.056.271 810.928

2 Ejendomsomkostninger -103.462 -98.497

Bruttofortjeneste I 952.809 712.431

3 Personaleomkostninger -134.116 -131.312

Bruttofortjeneste II 818.693 581.119

4 Produktionsomkostninger -273.431 -141.487
5 Salgsomkostninger -10.070 -8.017
6 Administrationsomkostninger -250.460 -183.770
7 Øvrige kapacitetsomkostninger -4.733 -2.658

Andre eksterne omkostninger i alt -538.694 -335.932

Resultat før af- og nedskrivninger 279.999 245.187

8 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver -215.205 -214.829

Resultat før finansielle poster 64.794 30.358

9 Finansielle indtægter 19.494 11.691
10 Finansielle omkostninger -84.288 -42.049

Finansielle poster i alt -64.794 -30.358

Årets resultat 0 0

Forslag til resultatdisponering

Årets takstmæssig over/underdækning reguleret under
nettoomsætning -130.852 85.988

Tidligere år takstmæssig over/underdækning primo 4.016.859 3.930.871

Takstmæssig overdækning/underdækning ultimo 3.886.007 4.016.859
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Korinth Vandværk

Balance

AKTIVER

31.12.20 31.12.19

Note DKK DKK

Ledningsnet og teknisk anlæg 2.101.590 2.187.415
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 776.796 857.536

11 Materielle anlægsaktiver i alt 2.878.386 3.044.951

Anlægsaktiver i alt 2.878.386 3.044.951

12 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 77.169 0
13 Andre tilgodehavender 200.000 0

Periodeafgrænsningsposter 0 17.740

Tilgodehavender i alt 277.169 17.740

14 Aktier og anparter 52.455 88.253
14 Obligationer 833.842 0
14 Investeringsbeviser 415.276 1.247.784

Værdipapirer og kapitalandele i alt 1.301.573 1.336.037

Indestående i kreditinstitutter 1.062.245 1.175.999

15 Likvide beholdninger i alt 1.062.245 1.175.999

Omsætningsaktiver i alt 2.640.987 2.529.776

Aktiver i alt 5.519.373 5.574.727
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Korinth Vandværk

Balance

PASSIVER

31.12.20 31.12.19

Note DKK DKK

16 Takstmæssig overdækning 3.886.008 4.016.859
16 Kommunekredit 1.164.092 1.213.682

Langfristede gældsforpligtelser i alt 5.050.100 5.230.541

16 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 49.590 50.477
17 Leverandører af varer og tjenesteydelser 72.531 857
18 Anden gæld 347.152 292.852

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 469.273 344.186

Gældsforpligtelser i alt 5.519.373 5.574.727

Passiver i alt 5.519.373 5.574.727

19 Oplysninger om dagsværdi
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Korinth Vandværk

Noter

2020 2019
DKK DKK

1. Nettoomsætning

Salg vand 237.155 244.779
Fast afgift 559.108 557.559
Tilslutninger 41.000 81.294
Aflæsning spildevand 12.421 0
Gebyr 14.000 13.284
Videre fakturering af udgifter 61.735 0
Regulering af takstmæssig over/underdækning 130.852 -85.988

I alt 1.056.271 810.928

2. Ejendomsomkostninger

El, vand og gas 32.918 33.594
Ejendomsskat 1.936 1.926
Reparation og vedligeholdelse 68.608 62.977

I alt 103.462 98.497

3. Personaleomkostninger

Gager 128.226 121.088
Personalegoder, tilbageført -2.900 0
Rejse- og befordringsgodtgørelse 6.712 10.224
Kursusomkostninger 160 0
Arbejdstøj 1.918 0

I alt 134.116 131.312
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Korinth Vandværk

Noter

2020 2019
DKK DKK

4. Produktionsomkostninger

Reparation og vedligeholdelse af tilslutninger 238.470 85.153
Laboratorieanalyser 32.710 56.334
Måleomkostninger 2.251 0

I alt 273.431 141.487

5. Salgsomkostninger

Gaver og blomster 4.850 0
Annoncer 5.220 8.017

I alt 10.070 8.017

6. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 8.044 3.375
It-omkostninger 10.238 12.839
Software Rambøll 4.683 0
Mindre nyanskaffelser 11.499 20.207
Telefon og internet 22.599 19.607
Porto og gebyrer 207 177
Erhvervsservice 43.675 41.546
Forsikringer 6.243 5.243
Kontingenter 37.157 31.879
Leer Register 11.400 22.133
Gebyrer, bank 5.521 0
Omlægning af vandværksadministration 34.713 0
Generalforsamling og møder 19.716 26.764
Nets 7.265 0
Lønomkostninger til omlægning af system flyttet fra

personaleomkostninger 27.500 0

I alt 250.460 183.770
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Korinth Vandværk

Noter

2020 2019
DKK DKK

7. Øvrige kapacitetsomkostninger

Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg 4.733 2.658

8. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Afskrivning på produktionsanlæg og maskiner 134.465 119.547
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar 80.740 95.282

I alt 215.205 214.829

9. Finansielle indtægter

Renter, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 432 0
Udbytte, investeringsbeviser 10.395 11.691
Urealiseret kursgevinst, værdipapirer 8.667 0

I alt 19.494 11.691

10. Finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 5.724 0
Renteomkostninger, kommunekredit 28.662 0
Urealiseret kurstab, værdipapirer 43.131 0
Garantiomkostninger 5.057 0
Øvrige finansielle omkostninger 1.714 42.049

I alt 84.288 42.049
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Korinth Vandværk

Noter

11. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK
Ledningsnet og

teknisk anlæg

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris pr. 01.01.20 3.067.306 1.614.805
Tilgang i året 48.640 0

Kostpris pr. 31.12.20 3.115.946 1.614.805

Af- og nedskrivninger pr. 01.01.20 -879.891 -757.269
Afskrivninger i året -134.465 -80.740

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.20 -1.014.356 -838.009

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.20 2.101.590 776.796

31.12.20 31.12.19
DKK DKK

12. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 77.169 0

13. Andre tilgodehavender

Skattekonto 200.000 0

I alt 200.000 0
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Korinth Vandværk

Noter

14. Andre værdipapirer og kapitalandele

Beløb i DKK
Aktier og
anparter Obligationer

Investeringsbe
viser

Kostpris pr. 01.01.20 54.522 841.175 406.609

Kostpris pr. 31.12.20 54.522 841.175 406.609

Nedskrivninger i året -2.067 -7.333 8.667

Nedskrivninger pr. 31.12.20 -2.067 -7.333 8.667

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.20 52.455 833.842 415.276

31.12.20 31.12.19
DKK DKK

15. Likvide beholdninger

Sparekassen Sjælland-Fyn 1.062.245 924.671
Sydbank A 0 149.792
Sydbank B 0 101.536

I alt 1.062.245 1.175.999

16. Langfristede gældsforpligtelser

Beløb i DKK
Afdrag

første år
Restgæld
efter 5 år

Gæld i alt
31.12.20

Gæld i alt
31.12.19

Takstmæssig overdækning 0 0 3.886.008 4.016.859
Kommunekredit 49.590 946.139 1.213.682 1.264.159

I alt 49.590 946.139 5.099.690 5.281.018
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Korinth Vandværk

Noter

31.12.20 31.12.19
DKK DKK

17. Leverandører af varer og tjenesteydelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 59.156 857
Afsat til bogholderiassistance 13.375 0

I alt 72.531 857

18. Anden gæld

Moms og afgifter 314.791 280.476
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 27.348 12.374
Skyldige vandopgørelser 5.013 2

I alt 347.152 292.852

19. Oplysninger om dagsværdi

Beløb i DKK

Børsnoterede
værdipapirer og

kapitalandele

Unoterede
værdipapirer og

kapitalandele I alt

Dagsværdi pr. 31.12.20 52.455 1.249.119 1.301.574

Årets ændringer af dagsværdi indregnet i
resultatopgørelsen -2.067 -41.064 -43.131
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Korinth Vandværk

Noter

20. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-

skabsklasse A med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes

værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligele-

des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen,

når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver

enkelt regnskabspost.

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.

TAKSTMÆSSIG OVER-/UNDERDÆKNING

Takstmæssig underdækning vedrørende tidligere år, og som i de kommende år opkræves hos

forbrugerne i henhold til den fastlagte indtægtsramme, indregnes særskilt i balancen under

tilgodehavender. Takstmæssig underdækning indregnes til den værdi, som ledelsen forven-

ter, vil blive opkrævet i de kommende år. Årets regulering af underdækning indregnes i re-

sultatopgørelsen under nettoomsætningen.

Takstmæssig overdækning vedrørende tidligere år, og som i de kommende år skal afregnes

til forbrugerne, indregnes i balancen som en særskilt forpligtelse. Årets regulering af over-

dækning indregnes i resultatopgørelsen under nettoomsætningen.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og ejendomsomkostninger samt andre ekster-

ne omkostninger.
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Korinth Vandværk

Noter

20. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. 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 der årligt opgøres en

over- eller underdækning. Denne beregnes som årets øvrige indtægter fratrukket årets

omkostninger. En eventuel overdækning anføres som en negativ indtægt, mens en eventuel

underdækning anføres som et tillæg til indtægterne.

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger vedrørende drift af ejendomme, herunder re-

parations- og vedligeholdelsesomkostninger, ejendomsskatter, forsikringer, fællesomkostnin-

ger samt andre omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, admi-

nistration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivnin-

ger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over

aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende

brugstider og restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Ledningsnet og teknisk anlæg 10-25 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 20 0

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet

brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.

Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.
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Korinth Vandværk

Noter

20. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Nedskrivninger af materielle anlægsaktiver foretages efter anvendt regnskabspraksis omtalt i

afsnittet ”Nedskrivning af anlægsaktiver”.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, gevinster og

tab på andre værdipapirer og kapitalandele m.v.

Skat af årets resultat

Foreningen er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der indregnes derfor ikke skat i årsregn-

skabet.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter ledningsnet samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

nedskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen

indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i

kostprisen.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår

af afsnittet ”Af- og nedskrivninger”.

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem

en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på

salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt

for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis foreningens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forven-

tet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt

aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.
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Korinth Vandværk

Noter

20. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regn-

skabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Ka-

pitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendel-

sen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet el-

ler aktivgruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende

værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de

enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at

et tilgodehavende er værdiforringet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger

vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet

(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og

låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden

på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gæl-

dens pålydende værdi.
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