Tlf.: 63 12 71 00
odense@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Fælledvej 1
DK-5000 Odense C
CVR-nr. 20 22 26 7020222670

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A.
LOMBJERGEVEJ 22, 5750 RINGE
ÅRSRAPPORT
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den 18. april 2018
______________________________

CVR-NR. 53 85 74 18

Årsrapport

2

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger
............................................................................................................................................
3
Erklæringer

Ledelsespåtegning
............................................................................................................................................
4

Den
............................................................................................................................................
uafhængige revisors revisionspåtegning
5-7
Ledelsesberetning

Ledelsesberetning
............................................................................................................................................
8-13
Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse
............................................................................................................................................
14

Balance
............................................................................................................................................
15-16

Noter
............................................................................................................................................
17-18

Anvendt
............................................................................................................................................
regnskabspraksis
19-21

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med
begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3

SELSKABSOPLYSNINGER
Selskabet

Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a.
Lombjergevej 22
5750 Ringe
CVR-nr.:
Hjemsted:
Regnskabsår:

53 85 74 18 53857418
Ringe
1. januar - 31. december

Bestyrelse

Arvid Rasmussen, Formand
Christian Andersen, Næstformand
Thomas Eriksen
Jakob Kristensen
Elias Hestbech
Sven Erik Greve
Jørgen F. Pedersen

Direktion

Bjarne Nebel

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Fælledvej 1
5000 Odense C

Pengeinstitut

Danske Bank
Albani Torv 2-3
5000 Odense C

R

1

4

LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2017 for Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a..
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2017.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringe, den 20. marts 2018
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til kapitalejerne i Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a. for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2017 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 selskabet 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.
Fremhævelse af forhold i regnskabet
Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i noten "Oplysning om
usikkerhed ved indregning og måling", som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med indregning
af udskudt skat.
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 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 selskabets 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ
end at gøre dette.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
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. 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 selskabets 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 selskabets
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
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet 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 ledelsen 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 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.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
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 20. marts 2018
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Lars Ove Hansen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. 9391

20-03-201

2022

Revisionsp
mne9391
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LEDELSESBERETNING
Hovedaktiviteter
Selskabets hovedaktiviteter består i at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde
med godt og tilstrækkeligt vand, i øvrigt som beskrevet i selskabets vedtægter under § 2.
Anlægsprojekter
Installationsafdelingen har gennemført omfattende renoveringsopgaver på ledningsnettet:


Støberigrunden i Ringe, hvor vi har etableret forsyning af vand til 52 boliger



Lensvej i Årslev, en nyudstykning, hvor vi har etableret forsyning, hovedledninger og jordledninger
til 41 boliger



Golfparken i Ringe, 12 boliger, en ny-udstykning, hvor vi har etableret forsyning, hovedledninger
samt forberedt jordledninger til vandstik



Mellemhaverne, hvor vi har udskiftet 750m hovedledning med en dimension på Ø 160mm, det var
en våd og mudret opgave, hvor vi var meget tæt på naturgassens hovedledning



På Rolighedsvej i Ringe, har vi skiftet 300m, Ø 90 mm hovedledning, en opgave, hvor der var
mange ledningsejere, herunder fjernvarme, TDC og Energi Fyn, som var involveret. Vi var nødsaget
til at omlægge en del af hovedledningen til den anden side af vejen



Egeskov, ”Heartland Festivalen” vi leverer vand via nyetableret forsyning



Årets antal af brud på ledningsnettet, hvor vi gør vores bedste for at genere vores forbrugere
mindst muligt, nåede i årets løb op på 60 stk. Vores installationsafdeling har ydet en fantastisk
indsats, og installationsafdelingen har via vores varslingssystem ”Beredskabsalarm”, udsendt
lukkevarsler på SMS til ca. 1.100 forbrugere, som har været varslet uden vand i ca. 600 timer.
På baggrund af denne varsling på ca. 600 timer, er vi stolte af at kunne konstatere, at den samlede
reelle tid, der har været lukket for vandet hos de berørte forbrugere kun var ca. 120 timer i 2017



Vi har ifølge aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune i 2017 sløjfet 14 brandhaner indenfor vores
forsyningsområde.



Målerudskiftninger for Midtfyns Vandforsyning i 2017 beløber sig til 948 målere, heraf ”Lovpligtig
Statistisk Målerkontrol for Midtfyns Vandforsyning” som udgør 325 målere



I 2016 valgte vi at en del af brandbrøndene skulle bevares som udskylningsbrønde.
Udskylningsbrøndene er sikret mod forurening og kan kun anvendes af vandforsyningen.
Udskylningsbrønde og -haner skal markeres med et blåt skilt, og er stadig en igangværende opgave.

Regulativ og takstblad
Midtfyns Vandforsyning har fået et nyt regulativ. Regulativet træder i kraft den 1. januar 2018 og
afløser det tidligere regulativ fra 1. januar 2016.
Takster for 2018 - Midtfyns Vandforsyning har fået nyt takstblad for 2018 i henhold til regulativet.
Driftsbidraget er tilpasset og forhøjet med 50 kr. pr. år.
Det nye takstblad og regulativ er selvfølgelig godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune og kan ses og
udskrives fra vores hjemmeside.
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Selskabets udvikling
Væksten i forsyningsområdet fortsætter. Der er i alt 164 nye tilslutninger i 2017.
Tilslutningerne fordeler sig med 52 på Støberigrunden, 12 på Odensevej og 12 i Golfparken, alle i
Ringe, 41 på Lensvej i Årslev samt 47 enkelttilslutninger fordelt over hele forsyningsområdet og det
samlede antal forbrugere er nu 7.611. Vi byder alle vores nye forbrugere velkommen.
Vi bygger nyt
Lidt historie - I 2014, 2015 & 2016 drøftede vi, hvordan vi kunne løse opgaven med at forbedre vores
”velfærdsforanstaltninger”, så vi med ro i sindet kan leve op til ”Reglerne om
velfærdsforanstaltninger”, som omfatter toiletter, frokostrum, spiseplads, håndvaske, opbevaring af
tøj herunder garderobe, tørre- og omklædningsrum, baderum, rensepladser etc.
Det optimale ville være, hvis vi samtidig kunne integrere et lager og værksted, som lever op til
normale arbejdsmiljømæssige krav til en god arbejdsplads.
I 2017 startede vi på at bygge nyt, vi er flyttet ind i 1. etape af vores nye lokaler. Vores administration
og installationsafdeling har fået lokaler i vores nye ”Administrationsbygning” på ca. 275 m². Den gamle
”Vandgård” er fjernet. Der er påbegyndt bygning af en ny hal på ca. 450 m², der kommer til at
indeholde værksted, lager, laboratorium samt mandskabsfaciliteter i form af bad, omklædning,
toiletter og vaske- og tørrerum.
Vejen derhen er dog ikke uden forhindringer. Den gamle ”Vandgård” var bygget efter datidens
standarder, og viste sig at indeholde PCB, asbest og blyholdige malinger. Derfor blev bygningen
forseglet, manuelt nedbrudt indvendigt, alle indervægge måtte sandblæses rene, asbestholdig
isolering måtte forsegles og alle vinduer med blyholdig maling blev omhyggelig sorteret i containere,
og alt andet nedbrydningsmateriale måtte vi sortere omhyggeligt.
Vi troede så, da husets fundament skulle fjernes, at nu var vi i mål, men under fundamentet fandt vi
spor af olieprodukter, så jorden under fundamentet blev analyseret, og der blev renset op. Der blev
kørt ca. 750m3 jord væk, heldigvis var kun en lille del med en forureningsgrad, som krævede særlig
håndtering – Der er nu renset op, og vi har fået dokumentation i form af en analyserapport, som
dokumenterer, at vi nu ligger på ren jord igen. Vi har med stor omhyggelighed taget hånd om
nedbrydningsopgaven og forureningen, så vi i højest mulig grad værner om vores undergrund og vores
drikkevand.
Sidstnævnte nedbrydning etc. har naturligvis medført, at vi ikke nåede at blive helt færdige med vores
nye hal, men vi har stadig forventninger til, at hele projektet kan udføres for ca. 8,5 mio.kr. plus
nedbrydning og forsinkelsen gør, at hallen kan tages i brug ultimo april 2018.
Målerlaboratoriet
Vandmålere til forbrugsafregning i vores eget forsyningsområde:
Vi har i 2017 gennemført stikprøvekontrol af i alt 18 partier vandmålere med i alt 1663 målere. Heraf
er 8 partier med 610 målere godkendt til fortsat anvendelse i 6 år og 9 partier med 961 målere
godkendt til fortsat anvendelse i 3 år før næste afprøvning. Resultatet af afprøvningerne er
tilfredsstillende, og de viser, at målerne hos vores brugere er af en kvalitet, der lever op til
forventningerne om en rimelig troværdighed i forbindelse med forbrugsafregningen.
Vandforsyninger fra hele landet benytter Målerlaboratoriet ved Midtfyns Vandforsyning til at få
kalibreret deres vandmålere til forbrugsafregning i forbindelse med lovpligtig kontrol af målere og ved
tvist sager. Ved kalibreringen konstateres vandmålernes fejlvisning. Laboratoriet er bemyndiget af
Sikkerhedsstyrelsen og akkrediteret i henhold til kvalitetsstandarden ISO17025.
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Målerlaboratoriet har i 2017 vist god fremgang i antallet af kontrollerede målere. Vi har indgået nye
aftaler med flere af landets største vandforsyninger, og samlet set har målerlaboratoriet i 2017 haft en
50 % aktivitetsfremgang.
Lovgivningen for statistisk målerkontrol er under revidering og ligger til høring. Vi har afgivet
høringssvar og afventer derfor, hvad det har af indflydelse på vort målerlaboratories fremtid.
Ledningsnettet
Vi har igen i år haft et tilfredsstillende lavt antal ledningsbrud, 60 i alt.
Vandtabet fra ledningsnettet er i 2017 ca. 1,8 % mod ca. 3 % i 2016. Vandtabet er meget lavt
sammenlignet med landets øvrige store vandforsyninger, hvor det gennemsnitlige vandtab i 2016 er på
ca. 7,6 %.
Vandsalget
Vandsalget er faldet med ca. 3 % i forhold til 2016. og skyldes hovedsageligt større regnmængder og
mindre behov for vanding.
Administrationen
Hovedopgaverne i administrationen omfatter bl.a. forbrugerkontakt,
ledningsoplysninger, ledelsessystem (DDS), bogholderi, prisloft og benchmarking.

forbrugsafregning,

Administrationen har gennemført en meget omhyggelig vurdering af regnskabsprincipper og lagt stor
vægt på maksimal åbenhed og gennemskuelighed i regnskabet, netop for at anskueliggøre den store
udfordring, som ligger i at manøvrere inden for Vandsektorlovens rammer, som bestemmer vores
indtægtsrammer og samtidig præstere et fornuftigt regnskab inden for årsregnskabs – og skattelovens
rammer.
Vi fortsætter den positive tilgang af mail-adresser, så vi i dag kan udsende aflæsningskort til ca. 88 %
af vores forbrugere.
Vi har et godt samarbejde med vandforsyningerne i området og drøfter løbende behovet for etablering
af nødforsyninger til nabovandværker.
Vandkvalitet
Selskabet har i 2017 foretaget 53 vandanalyser. Resultaterne af disse analyser viser alle et
tilfredsstillende resultat. Analyseresultaterne fremgår af selskabets hjemmeside.
Midtfyns Vandforsynings medlemmer får således leveret koldt, rent og kvalitetssikret kildevand til kr.
11,71 inkl. statsafgifter og moms pr. 1.000 ltr.
Forbrugerinformationer
Vandværkerne i Danmark skal informere forbrugerne om vandkvalitet m.v. Midtfyns Vandforsyning har
valgt at informere på vandværkets hjemmeside. Hjemmesiden er tænkt som en hjælp til vores
forbrugere, som kan give hurtigt og præcist svar, når spørgsmålene melder sig.
Vi opdaterer løbende hjemmesiden med aktuelle informationer herunder driftsinfo. I øvrigt indeholder
den oplysning i form af takstblad, regulativ, vedtægter, bestyrelsens sammensætning, medarbejdere,
betalingsinformation, hvordan man tilmelder sig til Nets, flytninger, ledningsoplysninger mv.
Skulle uheldet være ude ved vandbrud, forurening, nødlukning m.m., er det vigtigt at vores forbrugere
får hurtig besked. Midtfyns Vandforsyning er derfor tilmeldt Beredskabsalarm, som vi bruger til at
sende varslinger via SMS og e-mail samt informere om driftsstatus på vores hjemmeside.
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Vi vil derfor opfordre de af vore forbrugere, som har hemmeligt nummer eller taletidskort, til at
tilmelde sig på vores hjemmeside under selvbetjening, eller ved at kontakte vandforsyningen.
I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen informeres forbrugerne endvidere kortfattet om
vandværkets drift, herunder hvordan vandkvaliteten har været året igennem. Vi kan anbefale, at man
besøger hjemmesiden, ved at gå ind på www.midtfynsvand.dk.
Skulle der være forbrugere, der ikke har adgang til internettet, som ønsker information om
vandforsyningen, er man altid velkommen til at møde op på Vandgården, hvor personalet gerne
udleverer det ønskede informationsmateriale.
Der er i øjeblikket stor bevågenhed på landsplan om fund af pesticidrester i drikkevand. Midtfyns
Vandforsyning har derfor, ligesom mange andre vandforsyninger, selv igangsat ekstra vandanalyser for
at klarlægge omfanget.
Analyseresultaterne viser, at drikkevandet fra Midtfyns Vandforsynings vandværker overholder
lovkravene i Miljø- og Fødevareministeriets drikkevandsbekendtgørelse nr. 1147 af 24/10/2017.
Forbrugerne kan derfor fortsat trygt drikke vandet.
I analyseresultaterne er der målt små mængder desphenyl-chloridazon, som er et nedbrydningsprodukt
fra sprøjtemidlet Chloridazon. Der er målt 0,037 mikrogram/liter i analyser på ledningsnettet fra Espe
Vandværk og 0,054 mikrogram/liter i analyser på ledningsnettet fra Vandgården/Åværket i Ringe.
Dette ligger under den tilladte grænseværdi på 0,100 mikrogram/liter. Der er ikke fundet desphenylchloridazon i vandet på ledningsnettet fra Årslev Vandværk og Havndrup Vandværk.
På Espe Vandværk og Vandgården/Åværket har vi derfor fået foretaget ekstra vandanalyser af
indvindingsboringerne, som er i drift. I disse boringer er der målt desphenyl-chloridazon fra 0,019 til
0,075 mikrogram/liter.
Yderligere informationer på vores hjemmeside:
Midtfyns Vandforsynings analyseresultater og planlagte analyser
Faaborg-Midtfyn Kommunes miljøafdeling (Tilsynsmyndighed)
Drikkevandsbekendtgørelsen
Pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen
Skema med resultater
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Økonomi
Regnskabet, der er aflagt i henhold til årsregnskabsloven, betragtes af bestyrelsen som
tilfredsstillende. Regnskabet vil senere blive gennemgået i detaljer under generalforsamlingens pkt. 3.
Skattesagen mellem vandselskaberne og SKAT er endnu ikke afsluttet. Sagen skyldes, at SKATs
opgørelse af afskrivningsgrundlaget, ved overgang til skattepligt, foretages på anden måde end
vandselskaberne gør.
Midtfyns Vandforsyning har derfor løbende betalt selskabsskat efter SKATs metode, så der ligger ikke
en potentiel ekstraskat og venter. Men skulle vandselskaberne vinde skattesagen, kommer der
betragtelige beløb retur til selskaberne.
Dette anser vi i Midtfyns Vandforsyning dog for noget usandsynligt.
Den 16. januar 2018 har Østre Landsret afsagt dom i pågældende prøvesager til fordel for SKAT.
Dommen er anket til Højesteret. Der forventes en sagsbehandlingstid i Højesteret på ca. 24 måneder
før domsafsigelse.
Selskabet forventer ikke, at det er overvejende sandsynligt, at selskabet vinder sagen mod SKAT, men
da der er stor usikkerhed omkring diskonteringsrenten og dermed de skattemæssige indgangsværdier,
er der ikke indregnet udskudt skat i regnskabet.
Vandpriser og øvrige takster for 2017-2018
Med baggrund i selskabets driftsresultater, den styrede omkostningsstruktur og anlæggenes tekniske
stand, har bestyrelsen besluttet at vandpriserne (pr. m3) ikke ændres i 2018. For at imødegå og sikre
finansieringen af det nye byggeri, forhøjes det faste driftsbidrag med 50 kr. pr. år pr forbruger.
Dermed kan vi konstatere, at Midtfyns Vandforsyning fortsat er blandt de vandforsyninger i Danmark,
som har de allerlaveste takster, - både på vandpriser og driftsbidrag.
Takstbladet for 2018 er godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune den 14/12-2017.
Prisloft og økonomisk ramme som følge af vandsektorloven
Som monopolvirksomhed er vi underlagt økonomisk regulering, som fastlægges af
Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen. I 2017 har vi igen opkrævet væsentligt mindre, end
prisloftet giver mulighed for og overholder det således.
Direktørskifte den 1. januar 2017
Ved udgangen af 2017 kan vi konstatere, at året har været spændende, men også specielt opløftende.
En ny direktør, Bjarne Nebel, tiltrådte 1. januar 2017.
Opgaverne til ham og hans team lå allerede klar med arkitekttegninger af nye bygninger og med en
tidsplan for byggeri og nedrivning af den gamle bygning.
Da en del af opgaverne var beregnet til at skulle udføres internt af Midtfyns Vandforsynings egne
medarbejdere, så måtte alle ansatte yde en stabil og ekstraordinær indsats for at projektet kunne
løses. Samtidig skulle den daglige drift passes, både økonomisk og teknisk.
Bestyrelsen har fra sidelinjen kunnet følge en løbende planlægning, udvikling og indsats, som har
været helt i top. Og det, på trods af de mange uventede problemer, der opstod (miljømæssigt
bortskaffelse af den gamle bygning og opgravning og bortskaffelse af den forurenede del af jorden på
byggepladsen).
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LEDELSESBERETNING

Det resultat, vi står med i dag, kan kun nås ved et enestående samarbejde mellem den daglige ledelse
og alle medarbejdere på Midtfyns Vandforsyning.
Bestyrelsen har indtryk af en stigende trivsel på arbejdspladsen, og det opnås kun ved en positiv
indsats fra alle. Tak til hele personalet for det.
Så til slut vil jeg også gerne takke bestyrelsen for et særdeles godt samarbejde i 2017.
Det er mit håb, at Midtfyns Vandforsyning må fortsætte sin positive udvikling i 2018, at vandkvaliteten
må fortsætte med at være god, og at virksomheden i øvrigt må følge med udviklingen og kunne indfri
forbrugernes forventninger til Midtfyns Vandforsyning i fremtiden.
Arvid Rasmussen
Formand

14

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2017
kr.

2016
kr.

BRUTTOFORTJENESTE
............................................................................................................................................
12.685.258
8.229.150

Personaleudgifter
............................................................................................................................................
1
-6.262.003
-4.746.785
Af............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-1.572.710
-1.431.141

DRIFTSRESULTAT
............................................................................................................................................
4.850.545
2.051.224

Finansieringsindtægter
............................................................................................................................................
8.537
41.300
Finansieringsudgifter
............................................................................................................................................
-173.835
-9.171

RESULTAT
............................................................................................................................................
FØR SKAT
4.685.247
2.083.353

Skat
............................................................................................................................................
2
-164.490
-290.383

ÅRETS
............................................................................................................................................
RESULTAT
4.520.757
1.792.970
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
............................................................................................................................................
resultat
4.520.757
1.792.970

I............................................................................................................................................
ALT
4.520.757
1.792.970
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2017
kr.

2016
kr.

Bygninger
............................................................................................................................................
og ledningsnet
33.042.245
24.526.799
Maskiner,
............................................................................................................................................
værktøj og automobiler
1.087.132
1.286.834
Andre
............................................................................................................................................
anlæg, inventar og EDB
322.094
39.242
Målere
............................................................................................................................................
921.462
417.576
Materielle
............................................................................................................................................
anlægsaktiver under udførelse
1.447.603
220.700
Materielle
............................................................................................................................................
anlægsaktiver
36.820.536
26.491.151

Værdipapirer
............................................................................................................................................
5.004.139
8.069.765
Andre
............................................................................................................................................
tilgodehavender
237.721
274.018
Finansielle
............................................................................................................................................
anlægsaktiver
5.241.860
8.343.783

ANLÆGSAKTIVER
............................................................................................................................................
42.062.396
34.834.934

Varelager
............................................................................................................................................
853.505
998.450
Varebeholdninger
............................................................................................................................................
853.505
998.450

Tilgodehavender
............................................................................................................................................
fra salg
2.153.208
2.379.780
Andre
............................................................................................................................................
tilgodehavender
38.778
0
Periodeafgrænsningsposter
............................................................................................................................................
1.418
4.080
Tilgodehavender
............................................................................................................................................
2.193.404
2.383.860

Likvider
............................................................................................................................................
326.695
2.644.983

OMSÆTNINGSAKTIVER
............................................................................................................................................
3.373.604
6.027.293

AKTIVER
............................................................................................................................................
45.436.000
40.862.227
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BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER

Note

2017
kr.

2016
kr.

Overført
............................................................................................................................................
overskud
33.093.839
28.573.082

EGENKAPITAL
............................................................................................................................................
3
33.093.839
28.573.082

Banklån
............................................................................................................................................
2.500.063
0
Langfristede
............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
4
2.500.063
0

Leverandører
............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
421.889
1.252.712
Akkumuleret
............................................................................................................................................
overdækning
4.662.081
6.216.108
Selskabsskat
............................................................................................................................................
92.604
58.822
Anden
............................................................................................................................................
gæld
4.665.524
4.761.503
Kortfristede
............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
9.842.098
12.289.145

GÆLDSFORPLIGTELSER
............................................................................................................................................
12.342.161
12.289.145

PASSIVER
............................................................................................................................................
45.436.000
40.862.227
Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling

5

17

NOTER
2017
kr.

2016
kr.

Personaleudgifter
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:
11 (2016: 8)

Note
1

Løn
............................................................................................................................................
og gager
5.362.831
3.900.154
Pensioner
............................................................................................................................................
775.420
750.436
Andre
............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
40.900
32.403
Andre
............................................................................................................................................
personaleomkostninger
82.852
63.792
6.262.003

4.746.785

Vederlag
............................................................................................................................................
til direktion
785.262
786.182
Vederlag
............................................................................................................................................
til bestyrelse
100.000
100.000
885.262

886.182

Skat
2
Beregnet
............................................................................................................................................
skat af årets skattepligtige indkomst
164.604
294.778
Regulering
............................................................................................................................................
skat vedrørende tidligere år
-114
-4.395
164.490

290.383

Egenkapital

3
Overført
overskud

I alt

Egenkapital
...........................................................................................................................................
1. januar 2017
28.573.082 28.573.082
Forslag
...........................................................................................................................................
til årets resultatdisponering
4.520.757 4.520.757

Egenkapital
...........................................................................................................................................
31. december 2017
33.093.839 33.093.839
Langfristede gældsforpligtelser

4
1/1 2017
gæld i alt

31/12 2017
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

Banklån
...........................................................................................................................................
0
2.500.063
0
2.500.063
0

2.500.063

0

2.500.063
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NOTER
Note
Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling
Midtfyns Vandforsyning er i forbindelse med Vandsektorlovens ikrafttræden 1. januar 2010
overgået til at være skattepligtigt. I forbindelse hermed er der foretaget skattemæssige
afskrivninger på ledningsnet og driftsmateriel ud fra de indgangsværdier, der blev opgjort i
pris- og levetidskataloget. SKAT har i en række afgørelser afvist branchens anvendelse af de
myndighedsfastsatte standardværdier for anlægsaktiver (POLKA-værdier) og i stedet lagt til
grund, at de skattemæssige indgangsværdier skønsmæssigt beregnes ud fra en tillempet DFCmodel. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni
2011. Enkelte af disse afgørelser har været prøvet i Landsskatteretten. Landsskatteretten har
givet SKAT medhold i principperne for fastsættelse af indgangsværdier, med ikke selve
beregningen. Selskabet har i 2014 modtaget en afgørelse fra SKAT, som viser en
værdiansættelse, der er væsentlig lavere end anvendt. Afgørelsen er påklaget til
Landsskatteretten.
Skatteankestyrelsen har i brev af 11. november 2015 meddelt, at de vil udsætte
sagsbehandlingen vedrørende de skattemæssige indgangsværdier for Midtfyns Vandforsyning
A.m.b.A. jfr. følgende:
"Landsskatteretten traf den 26. juni 2014 afgørelse vedrørende værdiansættelsen af
driftsaktiverne i selskaberne Hvidovre Vand A/S og Hjørring Vandselskab A/S i forbindelse
med opgørelsen af selskabernes afskrivningsgrundlag.
Selskaberne indbragte herefter Landsskatterettens afgørelser for domstolene.
Vi har foreløbigt vurderet, at udfaldet af de indbragte sager kan få betydning for
nærværende sag, og vi har derfor besluttet efter aftale med DANVA at udsætte
sagsbehandlingen, indtil der foreligger en endelig upåanket dom i sagerne, eller disse på
anden måde afsluttes ved domstolene."
Den 16. januar 2018 har Østre Landsret afsagt dom i pågældende prøvesager til fordel for
SKAT. Dommen er anket til Højesteret. Der forventes en sagsbehandlingstid i Højesteret på
ca. 24 måneder før domsafsigelse.
Selskabet forventer ikke at det er overvejende sandsynligt, at selskabet vinder sagen mod
SKAT, men da der er stor usikkerhed omkring diskonteringsrenten og dermed de
skattemæssige indgangsværdier, er der ikke indregnet udskudt skat i regnskabet.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Midtfyns Vandforsyning A. m. b. a. for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den Regnskab
true
danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra
true
regnskabsklasse C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Hvile-i-sig selv princippet
Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip. Princippet medfører, at årets drift ikke
tilstræbes at give hverken over- eller underdækning, og at over- eller underdækningen skal
tilbagebetales henholdsvis opkræves hos kunderne ved indregning i de efterfølgende års priser. Årets
over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis et tilgodehavende eller en forpligtelse i
balancen. Den akkumulerede regulatoriske over- eller underdækning er udtryk for et mellemværende
med vandselskabets kunder og indregnes i balancen under gældsforpligtelser eller tilgodehavender.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg og distribution af vand indregnes i resultatopgørelsen i takt med
leveringen. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.
Nettoomsætningen reguleres med en eventuel over-/underdækning.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle- og materielle anlægsaktiver.
Vareforbrug
Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår
direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på
debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del,
der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Bygninger og ledningsnet samt maskiner, værktøj, inventar, automobiler og målere måles til kostpris
med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

20

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter
kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt
indirekte produktionsomkostninger.
Der afskrives ikke på materielle anlægsaktiver under udførelse. Først når anlægget er udført,
påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
Brugstid

Restværdi

Bygninger
...........................................................................................................................................
og ledningsnet
10-25 år
5-10%
Maskiner,
...........................................................................................................................................
værktøj og automobiler
5-7 år
0%
Inventar
...........................................................................................................................................
og EDB
4-5 år
0%
Målere
...........................................................................................................................................
10 år
0%
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver omfatter værdipapirer, der ikke forventes afhændet. Disse værdipapirer
måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Herudover består finansielle anlægsaktiver af andre tilgodehavender som indregnes og måles til
kostpris.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Regulatorisk underdækning
Såfremt de hos forbrugerne opkrævede beløb er mindre end omkostningerne ved
vandforsyningsaktiviteterne, indregnes forskellen i balancen som et tilgodehavende i det omfang
underdækningen forventes opkrævet.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat
som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres
direkte på egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
Regulatorisk overdækning
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb indtægtsrammen for vandforsyningsaktiviteterne,
indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.

