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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til kapitalejerne i Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A.

Konklusion
Konklusio
Vi har revideret årsregnskabet for Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 de usikkerheder, der er forbundet med indregning
og måling af tilgodehavende selskabsskat vedrørende tidligere år samt det opgjorte skatteaktiv oplyst i
noten "Eventualposter". Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende disse forhold.
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.
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.
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Grundlag for konklusion
Grundlag
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 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.
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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.
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
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Mikkel Aalykke
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne41307
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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.
Usikkerhed ved indregning og måling
Der er ved regnskabsaflæggelsen lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier for
anlægsaktiverne svarer til de regulatoriske værdier beregnet i Pris- og levetidskataloget (POLKAværdier), som blev opgjort i forbindelse med den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar
2010. Den skattemæssige værdiansættelse af anlægsaktiverne er i overensstemmelse med dom afsagt
af Højesteret den 8. november 2018 i de 2 prøvesager vedrørende skattemæssige indgangsværdier for
vand- og spildevandsselskaber underlagt et hvile-i-sig-selv-princip.

Der verserer p.t. en skattesag vedrørende selskabet skattemæssige indgangsværdier, idet selskabets
ledelse i 2014 og 2015 har påklaget Skattestyrelsens tidligere korrektioner af selskabets skattemæssige
indgangsværdier til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen har p.t. ikke truffet afgørelse i
skattesagen vedrørende Skattestyrelsens ændring af de skattemæssige indgangsværdier på selskabets
anlægsaktiver. Skatteankestyrelsen har i brev af 9. december 2019 oplyst, at skattesagen forventes
behandlet og afgjort indenfor 6-12 måneder. Selskabet har på tidspunktet for afslutning af
årsregnskabet 2021 endnu ikke modtaget en afgørelse fra Skatteankestyrelsen.
Det er for opgørelsen af selskabets skatteaktiv lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier for
anlægsaktiverne svarer til de regulatoriske værdier beregnet i Pris- og levetidskataloget (POLKAværdier).
Selskabet har baseret herpå et udskudt skatteaktiv på netto 65.948 tkr. Selskabet er underlagt
i-sig-selv-princip, og tidshorisonten for udnyttelse af skatteaktivet er langsigtet,
værdiansættelse af skatteaktivet er forbundet med en usikkerhed. Skatteaktivet er
foranstående grundlag ikke indregnet i balancen, men oplyst som et eventualaktiv
"Eventualposter".

et hvilehvorfor
på det
i noten

I regnskabsposten tilgodehavende selskabsskat under omsætningsaktiver er indregnet en
tilgodehavende selskabsskat på 2.954 tkr. ekskl. rentetillæg (basisrente + fasttillæg) vedrørende
tidligere år. Beløbet svarer til betalte selskabsskatter for indkomstårene 2010-2017, der forventes
tilbagebetalt fra Skattestyrelsen efter genoptagelse af årsopgørelser for indkomstårene 2010-2017,
hvor POLKA-værdierne forventes anvendt som skattemæssige afskrivningsgrundlag.
Den indregnede tilgodehavende selskabsskat på 2.954 tkr. vedrørende tidligere år er forbundet med en
mindre usikkerhed, idet selskabets skattesag ikke er endelig afklaret, men ovenfor omtalte Højesterets
dom understøtter ledelsens forventninger til udfald af skattesagen. Opgørelsen af den tilgodehavende
selskabsskat er derfor baseret på ledelsens forventninger til afgørelse i skattesagen.

Penneo dokumentnøgle: GWDOP-X7L7S-EPV2X-TTCJV-3YFPD-G3JFO

Som følge af Højesterets dom, skal selskabets årsopgørelser for indkomstårene 2010-2017 genoptages,
så der foretages skattemæssige afskrivninger med udgangspunkt i POLKA-værdier (de skattemæssige
indgangsværdier).
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LEDELSESBERETNING
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
I forlængelse af ovenstående kan vi konstatere, at regnskabet, der er aflagt i henhold til
årsregnskabsloven, betragtes af bestyrelsen som særdeles tilfredsstillende, og vi er faktisk ganske godt
tilfreds med åbenhed og gennemsigtighed samt den styring og udvikling, som er i Midtfyns
Vandforsyning.
Selvom regnskabet senere bliver gennemgået i detaljer under generalforsamlingens pkt. 3, så vil jeg
godt nævne, at der i vandforsyningen manøvreres ganske glimrende inden for en meget kompleks
lovgivning.
Regulativ og takstblad – Hvordan godkendes vores Driftsbidrag (Vandpris)?
Midtfyns Vandforsyning fik nyt regulativ i 2018. Her er der ingen ændringer.

Driftsbidraget er tilpasset. Som lovet på sidste generalforsamling, kan vi med glæde nu afsløre, at vi i
vores 10 års budget, arbejder på en nedsættelse af driftsbidraget (vandprisen) i 2022, og vi har nu
sænket vandprisen inkl. moms med 62,5 øre pr. m3.
Det nye takstblad og regulativ er selvfølgelig godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune, som kontrollerer
at vi overholder vandsektorloven og de førnævnte indtægtsrammer.
Takstbladet og Regulativ kan, som altid, ses og udskrives fra vores hjemmeside.
Vandforsyningens udfordringer med pesticider
For at imødegå de pesticider, DMS, som findes i vores boringer i Espe og Ringe, har vi mellem Espe og
Ringe, ved Boltingevej fundet rent vand. I 120 m dybde har vi fundet det klareste, reneste pesticidfrie,
økologiske grundvand.
Vi arbejder nu på at få de nødvendige tilladelser til at starte indvindingen op og få etableret en råvandsledning til Espe.
Installationsafdelingen
Installationsafdelingen har i år gennemført omfattende opgaver hos vores forbrugere og på
ledningsnettet.
• I 84 boliger, har vi etableret ny forsyning, hovedledninger samt forberedt jordledninger til vandstik.
• I forbindelse med etablering af Fremtidens Forstad i Årslev - har vi udskiftet og omlagt en del ældre
hovedledninger. Projektet var 1. skridt for at sikre forsyning til Fremtidens Forstad og den nye
hovedledning under den kommende omfartsvej samt de nye udstykninger i området.
• Årets antal af brud på ledningsnettet, hvor vi gør vores bedste for at genere vores forbrugere mindst
muligt, nåede i årets løb op på 38 stk., (i 2020 var der 39 stk.), (i 2019 var der 26 stk.)
• På baggrund af varslinger og registreringer 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. 1,5 time pr. brud.
Vandforsyningens målerpark
Vi har i 2021 udskiftet 295 vandmålere. Vi har gennemført stikprøvekontrol af 7 partier vandmålere
med i alt 1256 målere.
Resultatet af afprøvningerne er tilfredsstillende, og det viser, at målerne hos vores forbrugere er af en
kvalitet, der lever op til forventningerne i forbindelse med forbrugsafregning.
Vandtabet på ledningsnettet
Vi har igen i år haft et tilfredsstillende lavt antal ledningsbrud, som nævnt tidligere, 38 stk. i alt og
vandtabet fra ledningsnettet er i 2021 lidt mindre end 1,5%, hvilket er meget flot.
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Takster for 2022 - Midtfyns Vandforsyning har fået nyt takstblad for 2022 i henhold til regulativet.
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LEDELSESBERETNING
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat)
Vandtabet er lavt sammenlignet med landets øvrige store vandforsyninger, hvor det gennemsnitlige
vandtab i 2017 er på ca. 7,22 % og i 2019 er det opgjort til 7,29% - På landsplan ligger det
gennemsnitlig tab betydeligt over det, hvad vi i Midtfyns Vandforsyning har præsteret – Skal vi lige lade
tallet stå lidt :), det ikke helt så ringe endda.
Vandsalget
Vandsalget er faldet en anelse. I 2021 solgte vi 1.811.594 m3, mod 1.867.812 m3 i 2020. Salget er
derfor faldet med ca. 3 % i forhold til 2021.
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 lægger stor
vægt på maksimal åbenhed samt gennemskuelighed i regnskabet, for at anskueliggøre den store
udfordring, som ligger i at manøvrere inden for Vandsektorlovens rammer, som tidligere nævnt,
bestemmer vores indtægtsrammer og samtidig præstere et fornuftigt regnskab inden for årsregnskabs–
og skattelovens rammer.
Selskabets udvikling
Væksten i forsyningsområdet fortsætter. I 2021 har vi tilsluttet 84 nye forbrugere, helt fantastisk at så
mange bosætter sig i vores forsyningsområde. Vi har afbrudt 21 stik i årets løb, bl.a. på grund af en
større renovering af flere lejligheder i boligområdet Vesterparken i Ringe. Vi leverer nu vand til 7980
husstande.
Vandkvalitet
Vi har i 2021 foretaget 134 vandanalyser. Analyseresultaterne viser, at drikkevandet fra Midtfyns
Vandforsynings
vandværker
overholder
lovkravene
i
Miljøog
Fødevareministeriets
drikkevandsbekendtgørelse.
Forbrugerne kan derfor trygt drikke vandet og resultaterne af vandanalyserne ligger selvfølgelig på
vores hjemmeside.
I drikkevandsboringer hos enkelte større danske vandforsyninger er der påvist fund af DMS (N,NDimethylsulfoamid) på over grænseværdien. DMS er et nedbrydningsprodukt af pesticiderne tolylfluanid
og dichlofluanid.
Som sagt sidste år - Vi ser dog stadig en tendens til stigende indhold af DMS på enkelte boringer – Vi har
derfor igangsat et omfattende program for at finde nye kildepladser, for at finde pesticidfrit grundvand
– Vi er godt på vej, rettidig omhu vil jeg kalde det.
Til orientering er der ikke konstateret PFAS hos Midtfyns Vandforsyning.
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, 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 yder bogholderi- og administrativ assistance til Nr. Søby Vandværk.
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LEDELSESBERETNING
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold (fortsat)
Vi vil derfor opfordre de af vores forbrugere, som har hemmeligt nummer eller taletidskort, til at
tilmelde sig på vores hjemmeside under selvbetjening, eller ved at kontakte vandforsyningen.
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.
Bestyrelsen følger med i den transformation, udvikling og engagement som Midtfyns Vandforsynings
medarbejdere står for – Resultaterne, som vi står med i dag, er nået gennem god inddragelse, med
respekt for den faglige stolthed og tæt samarbejde mellem den daglige ledelse og alle medarbejdere
hos Midtfyns Vandforsyning. Tak til hele personalet for det.

Christian Andersen
Formand
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.

Penneo dokumentnøgle: GWDOP-X7L7S-EPV2X-TTCJV-3YFPD-G3JFO

Så til slut vil jeg også gerne takke bestyrelsen for et særdeles godt og initiativrigt samarbejde i 2021.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2021
kr.

2020
kr.

BRUTTOFORTJENESTE
..............................................................................................................................................
14.851.700
16.247.889

Personaleudgifter
..............................................................................................................................................
1
-6.224.453
-6.193.490
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-3.252.064
-2.787.398
Andre
..............................................................................................................................................
driftsudgifter
2
-639.178
0

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
4.736.005
7.267.001

Finansieringsudgifter
..............................................................................................................................................
-288.163
-251.498

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR SKAT
4.447.842
7.015.503
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Skat
..............................................................................................................................................
0
0

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
4.447.842
7.015.503
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
4.447.842
7.015.503

I..............................................................................................................................................
ALT
4.447.842
7.015.503
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2021
kr.

2020
kr.

Bygninger
..............................................................................................................................................
og ledningsnet
52.836.261
50.587.279
Maskiner,
..............................................................................................................................................
værktøj og automobiler
2.002.169
1.947.282
Andre
..............................................................................................................................................
anlæg, inventar og EDB
137.931
305.222
Målere
..............................................................................................................................................
1.682.879
1.664.249
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver under udførelse
3.250.013
1.325.757
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
59.909.253
55.829.789

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
59.909.253
55.829.789

Varelager
..............................................................................................................................................
1.287.508
942.070
Varebeholdninger
..............................................................................................................................................
1.287.508
942.070
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Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
forbrugere
2.256.829
2.979.069
Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
447.908
356.734
Tilgodehavende
..............................................................................................................................................
selskabsskat
2.954.377
2.954.377
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
5.659.114
6.290.180

Likvider
..............................................................................................................................................
13.143.624
11.749.964

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
20.090.246
18.982.214

AKTIVER
..............................................................................................................................................
79.999.499
74.812.003
PASSIVER

Overført
..............................................................................................................................................
overskud
55.913.147
51.465.305

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
55.913.147
51.465.305

Kreditinstitutter
..............................................................................................................................................
8.790.325
9.054.702
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
7.434.835
5.508.085
Feriepengeindefrysning
..............................................................................................................................................
0
424.733
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
3
16.225.160
14.987.520

Kreditinstitutter
..............................................................................................................................................
264.377
259.104
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
889.862
1.401.339
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
6.369.588
5.999.574
Periodeafgænsningsposter
..............................................................................................................................................
337.365
243.026
Overdækning
..............................................................................................................................................
0
456.135
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
7.861.192
8.359.178

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
24.086.352
23.346.698

PASSIVER
..............................................................................................................................................
79.999.499
74.812.003
Eventualposter mv.

4

Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling

5
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EGENKAPITALOPGØRELSE
Overført
overskud

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2021
51.465.305

Forslag
..............................................................................................................................................
til resultatdisponering
4.447.842
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Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2021
55.913.147
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NOTER
Note

Personaleudgifter
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:

2021
kr.

2020
kr.

9

9

1

Løn
..............................................................................................................................................
og gager
5.287.257
5.178.907
Pensioner
..............................................................................................................................................
740.531
857.623
Andre
..............................................................................................................................................
omkostninger til social sikring
50.235
41.796
Andre
..............................................................................................................................................
personaleomkostninger
146.430
115.164
6.193.490

Særlige poster
Selskabet har i regnskabsåret 2021 afhændet et tidligere vandværk på Stationsvej, Aarslev og
i den forbindelse realiseret en regnskabsmæssigtab på 639 tkr. Posten er ikke normal på
selskabets ordinær drdit.

2

Langfristede gældsforpligtelser

3

31/12 2021
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

31/12 2020
gæld i alt
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6.224.453

Kreditinstitutter
..............................................................................................................................................
9.054.702
264.377 7.677.888 9.313.806
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
7.772.200
337.365 6.085.375 5.751.111
Feriepengeindefrysning
..............................................................................................................................................
0
0
0
497.751
16.826.902

601.742 13.763.263 15.562.668

Eventualposter mv.
Selskabet har pr. balancedagen et udskudt skatteaktiv på 65.948 tkr.
Selskabet er underlagt et hvile-i sig-selv-princip, og tidshorisonten for udnyttelse af
skatteaktivet er langsigtet, hvorfor værdiansættelse af skatteaktivet er forbundet med en
usikkerhed jf. hertil noten "Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling". Skatteaktivet
er på det foranstående grundlag ikke indregnet i årsregnskabet.

4
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NOTER
Note
Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling
Der er ved regnskabsaflæggelsen lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier for
anlægsaktiverne svarer til de regulatoriske værdier beregnet i Pris- og levetidskataloget
(POLKA-værdier), som blev opgjort i forbindelse med den reguleringsmæssige åbningsbalance
pr. 1. januar 2010. Den skattemæssige værdiansættelse af anlægsaktiverne er i
overensstemmelse med dom afsagt af Højesteret den 8. november 2018 i de 2 prøvesager
vedrørende skattemæssige indgangsværdier for vand- og spildevandsselskaber underlagt et
hvile-i-sig-selv-princip.

5

Der verserer p.t. en skattesag vedrørende selskabet skattemæssige indgangsværdier, idet
selskabets ledelse i 2014 og 2015 har påklaget Skattestyrelsens tidligere korrektioner af
selskabets skattemæssige indgangsværdier til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen har
p.t. ikke truffet afgørelse i skattesagen vedrørende Skattestyrelsens ændring af de
skattemæssige indgangsværdier på selskabets anlægsaktiver. Skatteankestyrelsen har i brev af
9. december 2019 oplyst, at skattesagen forventes behandlet og afgjort indenfor 6-12
måneder. Selskabet har på tidspunktet for afslutning af årsregnskabet 2021 endnu ikke
modtaget en afgørelse fra Skatteankestyrelsen.
Det er for opgørelsen af selskabets skatteaktiv lagt til grund, at de skattemæssige
indgangsværdier for anlægsaktiverne svarer til de regulatoriske værdier beregnet i Pris- og
levetidskataloget (POLKA-værdier).
Selskabet har baseret herpå et udskudt skatteaktiv på netto 65.948 kr. Selskabet er underlagt
et hvile-i-sig-selv-princip, og tidshorisonten for udnyttelse af skatteaktivet er langsigtet,
hvorfor værdiansættelse af skatteaktivet er forbundet med en usikkerhed. Skatteaktivet er på
det foranstående grundlag ikke indregnet i balancen, men oplyst som et eventualaktiv i noten
"Eventualposter".
I regnskabsposten tilgodehavende selskabsskat under omsætningsaktiver er indregnet en
tilgodehavende selskabsskat på 2.954 tkr. ekskl. rentetillæg (basisrente + fasttillæg)
vedrørende tidligere år. Beløbet svarer til betalte selskabsskatter for indkomstårene 20102017, der forventes tilbagebetalt fra Skattestyrelsen efter genoptagelse af årsopgørelser for
indkomstårene 2010-2017, hvor POLKA-værdierne forventes anvendt som skattemæssige
afskrivningsgrundlag.
Den indregnede tilgodehavende selskabsskat på 2.954 tkr. vedrørende tidligere år er
forbundet med en mindre usikkerhed, idet selskabets skattesag ikke er endelig afklaret, men
ovenfor omtalte Højesterets dom understøtter ledelsens forventninger til udfald af
skattesagen. Opgørelsen af den tilgodehavende selskabsskat er derfor baseret på ledelsens
forventninger til afgørelse i skattesagen.

Penneo dokumentnøgle: GWDOP-X7L7S-EPV2X-TTCJV-3YFPD-G3JFO

Som følge af Højesterets dom, skal selskabets årsopgørelser for indkomstårene 2010-2017
genoptages, så der foretages skattemæssige afskrivninger med udgangspunkt i POLKA-værdier
(de skattemæssige indgangsværdier).
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. for 2021 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.

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.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets
aktiviteter, herunder tab 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 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.
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RESULTATOPGØRELSEN
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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.
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 foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
Brugstid

Restværdi
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Der afskrives ikke på materielle anlægsaktiver under udførelse. Først når anlægget er udført,
påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Bygninger
.............................................................................................................................................
og ledningsnet
4 - 25 år
0 - 10%
Maskiner,
.............................................................................................................................................
værktøj og automobiler
4 - 5 år
0%
Inventar
.............................................................................................................................................
og EDB
4 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
Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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.

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.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter under langfristet gæld, vedrører tilslutningsbidrag, som indtægtsføres over
25 år.
Regulatorisk over/-underdækning
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb indtægtsrammen for vandforsyningsaktiviteterne,
indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
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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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.
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