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Selskabsoplysninger

Virksomheden:

Andelsselskabet Sømarkens Vandværk
Strandvangen 1, Pedersker
3720 Aakirkeby

CVR-nr.:

15 14 51 10

Bestyrelsen:

Trygve Spanner Lund (formand)
Ole Folkmann (næstformand)
Anders Hjorth Jensen (kasserer)
Jens Jensen (sekretær)
Kaj Jørgensen

Revision:

Bornholms Revision A/S
Godkendt revisionsaktieselskab
Tornegade 4, 1. sal
3700 Rønne
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 for Andelsselskabet
Sømarkens Vandværk.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, med
de tilpasninger som andelsselskabets art og aktiviteternes omfang medfører, samt andelsselskabets vedtægter.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af
selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Pedersker, den 6. april 2022
I bestyrelsen

_________________________
Trygve Spanner Lund
Formand

_________________________
Anders Hjorth Jensen

_________________________
Jens Jensen

_________________________
Ole Folkmann

_________________________
Kaj Jørgensen
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til bestyrelsen for Andelsselskabet Sømarkens Vandværk:
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Sømarkens Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og andelsselskabets vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2021 i overensstemmelse med andelsselskabets vedtægter og beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis.
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 andelsselskabet 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.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
andelsselskabets vedtægter og beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. 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 andelsselskabets 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 andelsselskabet, 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.
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Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet (fortsat)

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
andelsselskabets 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 andelsselskabets 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 konkluklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at andelsselskabet 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 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.

Rønne, den 6. april 2022
Bornholms Revision A/S, Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nr. 37 85 84 98

Henrik Westh Thorsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr.: 33232
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er i henhold til § 4 ikke omfattet årsregnskabslovens bestemmelser.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder, med
de tilpasninger som andelsselskabets art og aktiviteternes omfang medfører, samt andelsselskabets vedtægter.
Anvendt regnskabspraksis er uændret fra sidste år.
Resultatopgørelsen
Indtægterne omfatter de opkrævede betalinger for leveret vand med fradrag af de offentlige afgifter på vandet.
Reguleringer til opkrævede beløb på baggrund af årsaflæsning medtages på opkrævningstidspunktet.
Udgifterne omfatter omkostninger til løn, vedligeholdelse, administration m.v..
Renteindtægter og -udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Balancen
Materielle anlægsaktiver består af vandværk, pumper, borringer, brønde m.v.
Anlægget opføres til kostpriser med fradrag af tilslutningsafgifter m.m.. Der foretages ikke afskrivninger på anlægget. Nedrivning af gammelt anlæg m.v. føres direkte over egenkapitalen.
Nødgenerator optages til anskaffelsessum og afskrives over 25 år.
Varevogn optages til anskaffelsessum og afskrives over 10 år.
Værdipapirer optages til anskaffelsesværdi. Realiserede kursavancer og -tab anføres i resultatopgørelsen.
Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Gældsposter optages til nominel værdi.
Det årlige overskud, som måtte fremkomme efter henlæggelser til dispositionsfonden overføres til kapitalkontoen.
Overskud kan ikke udbetales til medlemmerne.
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Resultatopgørelse

2021

2020

Indgået vandbidrag.....................................................................................................

1.082.814

999.623

Indtægter ved etablering af vandstik, målerbrønd og andre indtægter ...................

400

8.941

Udbytter og finansieringsindtægter ..........................................................................

4.612

14.300

1.087.826

1.022.864

Lønninger m.v. ...........................................................................................................

-409.352

-411.903

Øvrige omkostninger .................................................................................................

-123.751

-195.598

Drift af bil ...................................................................................................................

-22.380

-24.766

El .................................................................................................................................

-33.373

-41.470

Forsikringer ................................................................................................................

-6.221

-5.854

Vedligeholdelse ..........................................................................................................

-159.945

-162.349

Resultat før afskrivninger

332.804

180.924

Afskrivninger ..............................................................................................................

-24.836

-24.836

Resultat før finansielle omkostninger ........................................................................

307.968

156.088

Negative renter bank og øvrige renteudgifter ..........................................................

-7.404

-5.016

Renteudgifter Kommunekredit ..................................................................................

-26.299

-27.926

Garantiprovision BRK..................................................................................................

-12.084

-12.782

Årets resultat .............................................................................................................

262.181

110.364

Afdrag prioritetsgæld .................................................................................................

140.553

139.303

Henlagt/anvendt fra dispositionsfond i øvrigt ...........................................................

100.000

0

240.553

139.303

21.628

-28.939

262.181

110.364

Resultatdisponering:

Overført til kapitalkonto ............................................................................................
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Balance pr. 31. december 2021

Aktiver
31/12-21

31/12-20

Materielle anlægsaktiver:
Anlægget:
(Kontant ejendomsværdi kr. 677.200, heraf grundværdi kr. 437.200)
Saldo pr. 1. januar 2021............................................................

6.048.639

+ Anlægsudgifter ......................................................................

0

6.048.639

6.048.639
- Tilslutningsbidrag ...................................................................

-134.400

Nødgenerator, anskaffelsessum .............................................

153.275

- Akkumuleret afskrivning ........................................................

-12.262

Varevogn, anskaffelsessum .....................................................

187.050

- Akkumuleret afskrivning ........................................................

-74.820

5.914.239
141.013

147.144
0

112.230
6.167.482

130.935
6.326.718

Finansielle anlægsaktiver:
Aktier NORDEA 419 stk. til købsværdi (kursværdi pr. 31. december 2021
kr. 33.683) ..............................................................................................................

9.063

9.063

Nordea Invest Mellemlange Obligationer nom. 1.711 til købsværdi (kursværdi pr.
31. december 2021 kr. 275.505) ............................................................................

298.848

298.848

Nordea Invest Virksomhedsobligationer 902 stk. til købsværdi (kursværdi pr.
31. december 2021 kr. 104.379) ............................................................................

68.489

68.489

Nordea Invest Højrentelande nom. 597 stk. til købsværdi (kursværdi pr. 31.
december 2021 kr. 70.333) ....................................................................................

61.431

61.431

Nordea Invest Virksomhedsobligationer nom. 685 stk. til købsværdi (kursværdi
pr. 31. december 2021 kr. 63.006) ........................................................................

94.430

94.430

532.261

532.261

Tilgodehavende vandbidrag forbrugere ....................................................................

100.573

101.710

Tilgodehavende moms og afgifter .............................................................................

88.218

73.619

Andre tilgodehavender ..............................................................................................

5.649

0

Likvide beholdninger i Nordea ...................................................................................

80.256

77.644

Likvide beholdninger i Danske Bank ..........................................................................

405.031

281.115

679.727

534.088

7.379.470

7.393.067

Omsætningsaktiver:

Aktiver i alt .................................................................................................................
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Balance pr. 31. december 2021

Passiver
31/12-21

31/12-20

Saldo primo ............................................................................................................

4.066.257

3.926.954

+ Afdrag prioritetsgæld .........................................................................................

140.553

139.303

+ Henlagt ifølge resultatopgørelsen .......................................................................

100.000

0

4.306.810

4.066.257

Saldo primo ............................................................................................................

628.846

657.785

+ Overført fra resultatopgørelsen ..........................................................................

21.628

-28.939

650.474

628.846

4.957.284

4.695.103

2.311.070

2.451.923

Skyldig vandbidrag forbrugere...................................................................................

54.972

105.764

Skyldig vandafgift .......................................................................................................

12.294

27.251

Feriepengeforpligtelse overfor funktionærer ............................................................

14.646

61.731

Skyldige lønrelaterede poster ....................................................................................

21.794

42.164

Andre skyldige omkostninger ....................................................................................

7.410

9.131

111.116

246.041

Gæld i alt ....................................................................................................................

2.422.186

2.697.964

Passiver i alt ...............................................................................................................

7.379.470

7.393.067

Egenkapital:
Egenkapital:
Dispositionsfond:

Kapitalkonto:

Egenkapital i alt ..........................................................................................................

Langfristet gæld:
Kommunekredit .........................................................................................................
Kortfristet gæld:

