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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til andelshaverne i Andelsselskabet Glamsbjerg Vandværk
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Glamsbjerg Vandværk for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2021, side 8-16, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 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 revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige
af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhængighed
Vi er uafhængige af selskabet 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.
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 virksomhedens 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 virksomheden, indstille 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 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 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:
►

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.
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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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 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 virksomhedens
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 konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.

►

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 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 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.
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 fejlinformation.
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 krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Odense, den 9. marts 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Michael Sig
statsaut. revisor
mne34110
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Ledelsesberetning
Oplysninger om selskabet
Navn
Adresse, postnr. by

Andelsselskabet Glamsbjerg Vandværk
Vandværksvej 2, 5620 Glamsbjerg

CVR-nr.
Hjemmeside
Regnskabsår

19 36 01 13
www.glamsbjergvand.dk
1. januar – 31. december

Telefon

64 72 16 81

Bestyrelse

Gunnar Markvardsen (formand)
Morten Rasmussen
Carsten Kissov
Hardy Rasmussen
Morten Pedersen

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Cortex Park Vest 3, 5230 Odense M
CVR-nr. 30 70 02 28
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Ledelsesberetning
Bestyrelses beretning
Der er i 2021 solgt 218.670 m3 vand. Spildet har været 5,41%, hvilket må betegnes som tilfredsstillende.
Vi har i 2021 fået 21 nye tilslutninger og har nu 1.315.
Vandprisen var i 2021 fastsat til kr. 4,00 pr. m3, plus 6,37 kr. i statsafgift. Den faste afgift var fastsat
til 550 kr. Taksterne ændres i 2022 for vandpris til 4,50 kr. pr. m3 og fast afgift til 600 kr.
Driftsudgifterne har i 2021 udviklet sig tilfredsstillende og i det første år udenfor vandsektorloven, ses
de forventede besparelser til revisor.
Der er fortsat ikke fundet spor af giftstoffer i vores boringer. Antallet af prøver er dog øget endnu engang pga. nye pesticider, der opdages i grundvandet, andre steder i landet. Udgifterne til prøvetagning
har dog i været uændret i forhold til 2020.
Der er i 2021 indgået aftale om nødforsyning af Flemløse Vandværk og denne er etableret.
Ligeledes er den nye kildeplads nord for byen etableret og kommunen har givet endelig indvindingstilladelse. Udgiften hertil har foreløbig andraget ca. 633.000 kr.
Boringen skal forbindes med vandværket via en ny forsyningsledning, der anlægges vest om byen. Projektering af denne er i gang, og anlægsarbejdet forventes afsluttet senere på året.
Vores forbrugere skal have nye og moderne vandmålere, og udskiftningen påbegyndes tidligt i efteråret.
Levering og installering foretages af BRUNATA.
Nærmere herom vil blive annonceret senere.
Alle de nævnte opstartstider er med forbehold for leveringsproblemer i forbindelse med covid-19 og
krig.
Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Andelsselskabets hovedformål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets driftsområde
med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal
dække forsvarlige afskrivninger af anlæg, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte spørgsmål.
Årets resultat er påvirket af en regulering på -326 t.kr. vedrørende opgørelse af underdækning.
Underdækning pr. 31. december 2021 udgør herefter 458 t.kr. (2020: 785 t.kr.)
Udtræden af økonomisk regulering og skattepligt
Vandværket er pr. 1. januar 2021 udtrådt af den økonomiske regulering som følge af bekendtgørelse
om økonomiske rammer for vandselskaber omfattet af vandsektorloven. Vandværket er nu i stedet
alene omfattet af det generelle hvile-i-sig.selv princip i vandforsyningsloven.
Vandværket har opgjort en underdækning efter det generelle hvile-i-sig-selv princip på 458 t.kr. pr. 31.
december 2021. Underdækning er udtryk for en akkumuleret forskel mellem realiserede indtægter og
udgifter i tidligere år. Udgifter til anlægsinvesteringer indregnes som afskrivninger over anlæggets levetid og medfører ikke i sig selv en overdækning, selvom anlægget er finansieret via taksten, førend anlægget er fuldt afskrevet.
Samtidig med udtræden af økonomisk regulering er vandværket udtrådt af selskabsskattepligtigt pr. 1.
januar 2021.
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Ledelsesberetning
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Vandsektoren har været igennem et omfattende sagsforløb om den skattemæssige værdiansættelse af
vandsektorselskabernes anlægsaktiver. Pilotsagerne i sagskomplekset blev afgjort af Højesteret den 18.
november 2018. Selskabet har derfor indregnet konsekvenserne af pilotsagerne i årsregnskabet og
selvangivelsen fra og med 2018, således at årsregnskab og selvangivelse var retvisende. I løbet af 2019
har Skattestyrelsen udsendt et styresignal, og der har løbende været drøftelser med Skattestyrelsen om
håndtering af afgørelsen. Styresignalet og drøftelserne med Skattestyrelsen ændrer ikke ved indregningen af Højesteretsafgørelsen i selskabets årsregnskab og selvangivelse for 2018 og fremadrettet.
Status vedrørende skattesagen er uændret i forhold til sidste år og der afventes således fortsat endelig
håndtering af selskabets konkrete sag.
Selskabets sag er hjemvist af Skatteankestyrelsen, hvorefter Skattestyrelsen vil anmode om materiale
til brug for nye skatteopgørelser. Efterfølgende kan Skattestyrelsen afgøre sagen, hvorved sagsforløbet
er afsluttet.
Begivenheder efter balancedagen
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Resultatopgørelse
Note

kr.

2021

2020

874.673
861.007
420.000
20.649
7.010
-326.232

585.169
259.856
320.000
19.917
7.255
1.882.950

1.857.107

3.075.147

-77.323
-217.534
-5.109
-29.310
-474.724

-94.990
-303.634
-5.069
-29.361
-531.640

-804.000

-964.694

1.053.107
-414.158

2.110.453
-440.455

Resultat af primær drift
Renter, anlægskredit
Renter, Skattestyrelsen
Renter, erhvervskredit
Renter, bank

638.949
-60.405
11.145
-34.114
-8.933

1.669.998
-83.995
20.569
-29.013
-5.737

Årets resultat

546.642

1.571.822

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

546.642

1.571.822

546.642

1.571.822

Nettoomsætning
Salg af vand
Fast afgift
Tilslutningsafgift
Honorar - målertal til Assens Forsyning
Bøder og gebyrer m.v.
Reguleringsmæssig historisk underdækning
Indtægter i alt
Omkostninger
Elforbrug
4 Reparation og vedligeholdelse
Køb af værktøj
Vandprøver
5 Administrationsomkostninger
Omkostninger i alt
Bruttoresultat
Af- og nedskrivninger
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
Note

kr.

2021

2020

2.137.346
2.154.721
75.604
633.442

2.351.315
2.258.628
75.303
0

5.001.113

4.685.246

23
449.381
225.992
154.818
0
458.286

23
705.147
245.567
143.534
2.258
784.518

Omsætningsaktiver i alt

1.288.500

1.881.047

AKTIVER I ALT

6.289.613

6.566.293

AKTIVER
Anlægsaktiver
6 Materielle anlægsaktiver
Vandværk
Ledningsnet
Vandmålere
Anlæg under udførsel
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Kassebeholdning
Fynske Bank, erhvervskonto
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender
8 Reguleringsmæssig underdækning
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Balance
Note

kr.

2021

2020

3.403.885

2.857.243

3.403.885

2.857.243

1.359.950

1.592.127

1.359.950

1.592.127

237.278
142.052
23.862
402.646
619.797
38.332
61.811

235.876
613.551
80.785
197.657
713.331
28.412
247.311

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

1.525.778

2.116.923

Gældsforpligtelser i alt

2.885.728

3.709.050

PASSIVER I ALT

6.289.613

6.566.293

PASSIVER
7 Egenkapital
Egenkapital i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
9 Prioritetsgæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristede gældsforpligtelser
9 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Fynske Bank, erhvervskonto
Leverandør af varer og tjenesteydelser
Gæld til forbrugere, årskørsel
3 Skyldig vandafgift
Skyldige omkostninger
Skyldig moms

10 Eventualaktiver m.v.
11 Personaleomkostninger

10

Andelsselskabet Glamsbjerg Vandværk
Årsrapport 2021

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Andelsselskabet Glamsbjerg Vandværk for 2021 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.
For at give et retvisende billede af selskabets resultat, aktiver og passiver samt tilstrækkelig information
til forbrugerne er årsregnskabslovens skematiske opstillinger fraveget, jf. § 11.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse
Indtægter
Vandsalg indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til forbrugeren har fundet sted.
Indskud fra nye forbrugere indregnes på tilslutningstidspunktet.
Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der 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 som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”).
Omkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til distribution, produktion, administration, lokaler, tab på debitorer
m.v.

Balance
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.
Grunde og bygninger samt ledningsnet måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til brug. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver
for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Vandværk
Ledningsnet
Vandmålere

30 år
25 år
8 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.
Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning
på individuelt niveau.
Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres
primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske
tabserfaringer.
Egenkapital
Investeringen i vandværk, ledningsnet og vandmålere indregnes i vandtaksterne i henhold til vandforsyningslovens generelle ”hvile-i-sig-selv-princip” og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer.
Tidsmæssige forskelle mellem indregning af f.eks afskrivninger på anlæg i vandtaksten og i årsregnskabet udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugeren i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under egenkapitalen og
er som følge af hvile-i-sig selv princippet reelt udtryk for et langsigtet mellemværende med forbrugerne.
Reguleringsmæssig underdækning
Reguleringsmæssig underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet
i forhold til ”hvile i sig selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning
(se også afsnittet ”nettoomsætning”).
Udgifter til anlægsinvesteringer indregnes som afskrivninger over anlæggets levetid og medfører ikke i
sig selv en overdækning, selvom anlægget er finansieret via taksten, førend anlægget er fuldt afskrevet.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
kr.

2

2021

2020

Vandafgift og vandsvind
Fremstillet vandmængde i m3

231.185

243.391

Faktureret til forbrugere i m3

218.670

233.864

12.515

9.527

5,41

3,91

218.670

233.864

1.392.928
-704.407
-68.724
0

1.419.077
-633.535
-72.064
-147

619.797

713.331

34.952
98.730
2.746
43.356
17.482
20.268

62.596
89.953
4.468
54.201
28.352
64.064

217.534

303.634

Svind i m3
Svind i %

3

Skyldig vandafgift
Afregnet vandforbrug i m3
Da årets svind udgør mindre end 10 %, skal der ikke afregnes yderligere vandafgift af vandsvind, jf. vandafgiftslovens § 7.
Afgiftspligtig mængde for 2021 (218.670 m3 x 6,37 kr.)
Betalt for 2021
Heraf leveret til andre registrerede vandværker
Heraf anden regulering
Skyldig vandafgift i alt

4

Reparation og vedligeholdelse
Scanning af vandmålere
Vedligeholdelse, ledningsnet
Vedligeholdelse, boringer
Vedligeholdelse, installationer
Vedligeholdelse, vandmåler
Reparation og vedligeholdelse i øvrigt
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
kr.

5

Administrationsomkostninger
Lønninger
Forsikringer og Falck-abonnement
PBS-omkostninger
Porto og gebyrer
Revision
Revision tidligere år
Regnskabsmæssig assistance mv.
Edb-service
Telefon
Rengøring, lys og varme
Ejendomsskat
Mødeudgifter herunder generalforsamling
Kontingenter
Kontorartikler
Annoncer og tryksager
Personaleudgifter
Forsyningssekretariatet
Administration Haarby Vandværk
Administration CSA Lundegaard
Diverse omkostninger

2021

2020

149.381
11.692
18.270
3.707
15.000
10.130
3.150
73.072
12.398
8.498
730
3.513
15.547
1.151
1.467
18.450
0
61.998
61.998
4.572

148.587
11.160
17.600
9.786
24.000
18.530
28.043
76.928
9.812
10.445
2.680
2.420
14.974
2.398
5.430
14.920
4.787
123.996
0
5.144

474.724

531.640
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
6

Materielle anlægsaktiver
Vandværket
m.v.

Ledningsnet

Vand
målere

Kostpris 1. januar 2021
Tilgang
Afgang

5.903.100
0
0

9.343.429
75.583
0

1.787.368
21.000
0

Kostpris 31. december 2021

5.903.100

9.419.012

1.808.368

Ned- og afskrivninger 1. januar 2021
Afskrivninger
Afskrivninger, afhændede aktiver

3.551.785
213.969
0

7.084.801
179.489
0

1.712.065
20.700
0

Ned- og afskrivninger 31. december 2021

3.765.754

7.264.290

1.732.765

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

2.137.346

2.154.721

75.604

kr.

Materielle anlægsaktiver - fortsat
kr.

Anlæg
under
udførsel

I alt

Kostpris 1. januar 2021
Tilgang
Afgang

0
633.442
0

17.033.897
730.025
0

Kostpris 31. december 2021

633.442

17.763.922

Ned- og afskrivninger 1. januar 2021
Afskrivninger
Afskrivninger, afhændede aktiver

0
0
0

12.348.651
414.158
0

Ned- og afskrivninger 31. december 2021

0

12.762.809

633.442

5.001.113

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

7

Egenkapital
kr.

2021

2020

Saldo 1. januar
Overført resultat

2.857.243
546.642

1.285.421
1.571.822
1.285.42
1

Saldo 31. december

3.403.885

2.857.243

Selskabets akkumulerede egenkapital kan alene anvendes til formål i henhold til Vandsektorloven samt
selskabets vedtægter § 12 og kan ikke udloddes til andelshaverne.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december
Noter
8

9

10

Reguleringsmæssig underdækning

2021

2020

Tilgodehavender fra salg
Tilgodehavende skat og andre tilgodehavender
Likvide beholdninger
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldig moms, vandafgift og andre skyldige omkostninger

-225.992
-154.818
-307.352
426.508
719.940
458.286

-245.567
-145.792
-91.619
278.422
989.054

Underdækning i alt

458.286

784.518

Prioritetsgæld
kr.

Gæld i alt
31/12 2021

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

Kommunekredit
Låneomkostninger

1.794.181
-196.953

271.392
-34.114

1.522.789
-162.839

368.943
-94.757

1.597.228

237.278

1.359.950

274.186

Eventualaktiver m.v.
Ingen.
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Personaleomkostninger
Der har i regnskabsåret været to medarbejdere beskæftiget.
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Takstblad 2022
Vandpris pr. m3

4,50 kr.

Statsafgift

6,37 kr.

Faste afgifter pr. år
Ved årsforbrug 0-1.999 m3
Ved årsforbrug > 2.000 m3
For ejendomme med flere lejemål pr. år
Fast afgift pr. lejemål

600 kr.
2.100 kr.
600 kr.

Tilslutningsafgift (anlægsbidrag) boliger
Parcelhusgrund (pr. stk.)
Sammenbyggede boliger med 1 stk. fælles måler (pr. bolig)
Sammenbyggede boliger med måler i hver enkelt bolig (pr. bolig)

20.000,00 kr.
20.000,00 kr.
20.000,00 kr.

Tilslutningsafgift for institutioner og industri *
Nyanlæg og tilbygning (pr. påbegyndt 125 m2)
Boliger indrettet i institutioner med 1 stk. fælles måler (pr. stk.)
Boliger indrettet i institutioner med måler i hver enkelt bolig (pr. stk.)

20.000,00 kr.
20.000,00 kr.
20.000,00 kr.

*) Prisen gælder for 32 mm stik. Pris for andre størrelser fastsættes af bestyrelsen
Anlægsbidrag ved udstykning for bolig og industri
Anlægsbidrag (byggemodning) inkl. vej og grønne områder (pr. m2)
Gebyrer
Udsendelse af erindringsmeddelelse (pr. gang)
Udsendelse af lukkeskrivelse (pr. gang)
Genåbningsgebyr (pr. gang)
Flytteopgørelse (pr. gang)

10,00 kr.
50,00 kr.
100,00 kr.
500,00 kr.
20,00 kr.

Alle takster er ekskl. moms

17

Andelsselskabet Glamsbjerg Vandværk
Årsrapport 2021

Budget 2022
Indtægter
Salg af vand
Fast bidrag
Øvrige indtægter
Indtægter i alt
Omkostninger
Elforbrug
Reparation, vedligehold, småanskaffelser og vandprøver
Administrationsomkostninger
Personaleomkostninger
Finansielle omkostninger
Omkostninger i alt
Årets resultat excl. afskrivninger og overdækning

Likviditet:
Årets resultat
Investeringer
Årets likviditetsoverskud

990.000
812.100
0
1.802.100

108.000
260.962
381.529
156.076
123.255
1.029.822
772.278

772.278
-620.000
152.278
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