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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Ferritslev Vandværk a.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vandværket regnskabsopstilling følger Energistyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre
vandværker.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisen-
de billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ferritslev, den   _____________ 2022

Bestyrelse

Jens Anton Nielsen Torben Knudsen Torben Henriksen
Formand Næstformand kasserer

 Jens Peter Rasmussen Andy Jakobsen
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Påtegninger:

Regnskabsførers påtegning
Efterfølgende regnskab for Ferritslev Vandværk a.m.b.a. er udarbejdet på grundlag af EDB-bogfø-
ring udført af os, samt meddelte oplysninger. Bogføringen er sket ud fra modtagne bilag.
Debitorer, kreditorer og skyldige omkostninger er opgjort af os.

Ferritslev d. 8. feb. 2022
HTH Revision ApS

Torben Henriksen
revisor FDR

Medlemsvalgte revisorers påtegning
Vi har revideret årsrapporten for Ferritslev Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. de-
cember 2021 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har kontrolleret resultatopgørelsens poster til bogføringen. Endvidere har vi foretaget afstem-
ning af renter og indestående til modtagne meddelser fra pengeinstitut. På øvrige regnskabsområ-
der er kontrollen foretaget stikprøvevis.

Vi har efterset at regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med vandværkets vedtægter og
gældende regulativ for vandforsyning.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Ferritslev Vandværks aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Ferritslev den     ____________2022

Thomas Kristiansen Ernst Jørgensen
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Virksomhedsoplysninger:

Ferritslev Vandværk a.m.b.a
Nyborgvej 14 A
5863 Ferritslev

Postadresse:
c/o HTH Revision ApS
Ådalen 27
5863 Ferritslev

Telefon: Drift: 7070 2494
Administration: 6598 1905

Hjemmeside. www.ferritslevvand.dk
Mail: mail@ferritslevvand.dk

CVR-nr.: 32 82 25 84
Etableret: 15. april 2010
Hjemsted: Ferritslev, Faaborg-Midtfyn Kommune
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Jens Anton Nielsen
Ørbækvej 958

Torben Knudsen
Ørbækvej 974

Torben Henriksen
Ådalen 27

Jens Peter Rasmussen
Nyborgvej 5

Andy Jakobsen
Ørbækvej 984

Regnskabsfører

HTH Revision ApS
Ådalen 27
5863 Ferritslev
65981905
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Ledelsesberetning:

Vandværkets aktiviteter

Vandværkets aktivitet er produktion og distribution af rent drikkevand.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret.

Ferritslev vandværk har 511 forbrugere. Vandværket har i året fået 3 nye forbrugere. 1 på Egebjerg
23, 1 på Hemmegårdsvej 7 og 1 på Højager Alle 4. Vandværkets ledningsnet er fuldt udbygget
indenfor vandværkets forsyningspligtsområde. Der er 7 ejendomme indenfor forsyningsområdet der
endnu ikke er tilsluttet vandværket.

Vedr. nyt regulativ og takstblad, så er der endelig sket nyt.
Kommunen har endelig efter 6 års tovtrækkeri valgt at godkende Ferritslev Vandværks takstblad. Så
fra januar 2022 afregner vi efter det nye takstblad.

Vedr. nyt regulativ, så er sagen uforandret.
Regulativet er et nyt standardregulativ, som er udarbejdet af foreningerne Danske Vandværker og
DANVA, der er de 2 foreninger der varetager interesser for både små og store vandværker i Dan-
mark. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med relevante off. styrelser og førende advokatfirmaer
inden for vandforsyningsområdet.
Kommunens afvisning af godkendelse er i starten af 2021 anket til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Sagen varetages - for vandværket -  af foreningen Danske VV.

Det seneste vi har fået udmeldt fra klagenævnet er, at de forventer at træffe en afgørelse senest
udgangen af marts 2022

Vandværket har 2021 fået etableret en SMS-tjeneste, som fremover vil blive brugt i forbindelse med
advisering af forbrugerene ved driftsforstyrrelse. På vandværkets hjemmeside under punkt "selvbe-
tjening" kan man læse mere om hvordan man tilmelder og afmelder sig til tjenesten.

Økonomi. 
Vandværkets regnskab er udarbejdet efter reglerne for vandforsyning. Regnskabet ender med en
overdækning på kr. 102.951

I tidligere år har vandværket hensat i alt kr. 396.000 til indfrielse af gælden til Kommune-Kredit,
når restgælden på lånet september 2022 skal refinancieres. I følge låneaftale er restgælden til den tid
kr. 396.241. Restgælden kan - med 10 dages varsel - helt eller delvis indfries til kurs 100 på tids-
punktet for renteaftalens udløb. Beløbet er indestående på en separat konto i Arbejdernes Lands-
bank.
I januar 2022 har vi forespurgt, hvad det ville koste at indfri lånet på nuværende tidspunkt, da vi
alligevel betaler negativrenter i banken. Da vi uanset hvornår vi indfrier lånet, skal betale det fulde
beløb samt renter for første halvår 2022, og derudover diverse omkostninger til Kommune-kredit
ved indfrielse før tid, så får lånet lov til at løbe til september 2022.
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Vandværket
I 2021 har vandværket og filteranlæg stort set fungeret upåklageligt. Det nye SRO-anlæg fungerer
fuldstændig efter hensigten. Alle vandanalyser foretaget i 2021 viser, at vandet fra Ferritslev Vand-
værk overholder alle kvalitetskrav mht. mikrobiologiske-, fysiske- og kemiske parametre for drikke-
vand.
I forbindelse med den sidste vandprøve i 2021, blev der også taget prøver for PFAS forbindelser.
Heller ikke på disse parametre blev der konstateret nogen målinger. Alle vandprøver for de sidste 5
år kan downloades fra v andværkets hjemmeside.

I efteråret fik vi en utæthed på upumpningsrørene umiddelbart efter pumperne. De gamle rør var af
typen der var limet sammen og disse er ikke mulige at reparere. I forbindelse med at rørene blev
skiftet valgte vi at få lavet nogle samlinger med flanger, så det forholdsvis nemt og billigt er muligt
efterfølgende at få installeret et LAGUR kalkspalteranlæg.

Vandværket har i 2021 udpumpet 51.549 m3 vand. Til andre vandværker er der solgt 81 m3. Til
egne forbrugere er der således udpumpet 51.468 m3. Hos forbrugerne er der i samme periode regi-
streret et forbrug på  44.972 m3. Vandværket har i perioden haft et spild på 6.583 m3 = 12%.
Vandværket har i 2021 haft et elforbrug på 24.398 kwh. Forbruget af el svarer til 0,47 kwh el pr. m3
udpumpet vand.

Ledningsnet
Vandværket har 2 boringer beliggende i umiddelbar nærhed af vandværket. Den ene på vandværkets
grund, den anden på TDC´s ejendom ca. 50 meter fra vandværket. Hver boring kan levere det vand
som er nødvendigt til daglig drift.  Efter installation af det nye SRO-anlæg kører begge boringer
samtidig. Det betyder at der nu kun sker en sænkning af vandstanden i boringerne på omkring 4-8 m
når pumperne kører. Tidligere var sænkningen af vandstanden 14-18 m. Med installering af fre-
kvensstyring har det betydet at vores elforbrug efter ombygning er faldet med ca 25%. Pumperne
yder tilsammen ca. 20 m3 pr. time, som er det flow vores filtre er dimensioneret til, men hver pum-
pe kan give 25 m3 pr. time, så nedbrud eller reparation af den ene af pumperne giver ingen proble-
mer med fortsat drift.
Ferritslev Vandværk er nødforbundet til Rolfsted Vandværk med en fuld forsyningsledning og til -
Ellinge Vandværk med en nødledning. Ledningen til Rolfsted har i året været i brug få gange i for-
bindelse med mindre vedligeholdelsesarbejder.
Vi har i året haft 2 ledningsbrud i form af utætte stophaner, samt et ledningsbrud på Ørbækvej ud
for busskuret ved brugsen.

Målere
Aflæsningen af de elektronisk målere fungerer stadigvæk fuldt tilfredsstillende.
Brugen af de elektronisk aflæste målere betyder, at vi kan informere brugerene om evt. utætheder i
deres installationer. Hvis ikke måleren på noget tidspunkt i 48 timer før aflæsning har stået stille,,
afgiver den en alarm om konstant forbrug samt en melding om hvad minimumsforbruget har været
pr. time i de 2 døgn. Forbrugeren får så en info om at måleren har afgivet alarm og man opfordres til
at få undersøgt sin installation.

Vandværkets balance udviser en samlet aktivmasse pr. 31.12.2021 på kr. 3.330.701

Overskudsdelen af den samlede aktivmasse udgør pr 31.12.2021  79%.

Vandværkets bestyrelse betragter årets drift og regnskab som tilfredsstillende.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Ferrritslev Vandværk for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt

I resultatopgørelsen indgår alle indtægter og omkostninger efter faktureringsprincippet.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske for-
dele eller forpligtelser vil til- eller fragå selskabet og aktivets eller forpligtelsens værdi kan måles
pålideligt.

I vandværkets forsyningsområde er der en del grunde, hvor der ved udstykningen kun er betalt for-
syningsledningsbidrag. D.v.s at vandværket har et tilgodehavende på hovedanlægsbidrag og stikled-
ningsbidrag. Det er med ejerne af udstykningen aftalt at disse tilslutningsafgifter forfalder ved salg
af de enkelte grunde, med den på den tid gældende takst. Fortegnelse over hvilke grunde det om-
handler er beskrevet i en note under egenkapitalen.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andet driftsmateriel og inventar måles til
kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der foretages liniære afskrivninger baseret på en individuel vurdering af det enkelte aktivs forvente-
de brugstid. Afskrivning ledningsnet reguleres med årets nedskrivning af ledningsbidrag:

Bygninger 50 år
Tekniske anlæg, maskiner og målere 10 - 16 år
Filteranlæg og SRO 40 år
Ledningsnet 50 år

Småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Pengeinstitutter
Vandværkets finansielle midler er indestående på konti i Arbejdernes Landsbank.

Lån i Kommunekredit er ydet med sikkerhed fra Faaborg-Midtfyn Kommune
Lånet skal genforhandles eller indfries i september 2022

side 8:13



RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

2021 Budget 2021

599.370 486,9

2020

468.102

Note

1
Produktionsomkostninger
Bruttoresultat

Distributionsomkostninger

132.228
467.142

119,8
367,1

177.870 121,2
Miljø og analyser
Løn driftspersonale
Administrationsomkostninger

25.236
54.600

16,0
50,0

158.708 152,5

225.258
242.844

116.515

2

3
17.820
53.908

149.242

4

5

Resultat af primær drift

Andre indtægter og udgifter
Nytilslutninger

50.728 27,4

13.991
39.600

-10,0

Resultat før finansielle poster

Finansiering

104.319 17,4

-94.641

14.530
92.400

6
7

12.289

Renteindtægter
negative bankrenter
øreafrunding
Renteudgifter

3.555
0,0

9.004 12,0
Låneomkostninger
Finansiering i alt

Ekstraordinære poster

1.760
14.319

343
-3

9.450
1.847

11.637

Tab debitorer
Indgået på tidligere afskrevet

Årets resultat 90.000 5,4

Resultatdisponering
Henlæggelser 90.000

652

0

Disponeret i alt

Årets resultat efter henlæggelser

90.000

0 0
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BALANCE PR. 31/12

Aktiver
Anlægsaktiver
Grund og bygninger

2021

449.016

2020 Note

459.871
8

Ombygning vandværk
Driftsmidler
Ledningsnet
Målere

714.302
639.169
242.422

Anlægsaktiver ultimo

Ledningsbidrag til nedskrivning
Årets nedskrivning

2.044.909

-475.728
-12.012

736.546
662.756
253.169

2.112.342

-481.225
-5.497

Ledningsbidrag ultimo

Omsætningsaktiver
Likvide beholdninger

-463.716

1.134.518
Igangværende arbejder
Forberedte stikledninger
Tilgodehavender
Omsætningsaktiver ultimo

69.448
219.470
326.072

1.749.508

-475.728

996.454

270.770
326.148

1.593.372

Aktiver i alt 3.330.701

Passiver

3.229.986

Overdækningskonto pr 31/12
Hensættelser
Overdækning incl hensættelser

2.127.769
506.000

2.633.769

Langfristet gældsforpligtelse
Kortfristet gældsforpligtelse

418.557
278.375

2.064.418 9
416.000

2.480.418

440.418
309.150 10

Passiver i alt 3.330.701 3.229.986
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Noter til regnskab

Nettoomsætning

2021

Vandafgift
Fast afgift
Målerleje
Diverse ledningsarbejde

281.025
351.267

71.236
Salg andre forsyninger
Køb andre forsyninger
Afgift ledningsført vand
Strafafgift ledningsført vand

223
-1.430

Overdækning
Underdækning
Nettoomsætning  i alt

-102.951

599.370

budget 2021 2020

157,6
329,3

286.331
348.262

3.039
-2.475

486,9

-167.055

468.102

Boringer, bygninger m.v.
Vedligeholdelse boringer
Vedligeholdelse inventar 4.304
Vedligeholdelse bygning /udenomsarealer
Vedligeholdelse installationer
El
Refunderet elafgift

26.750
42.659
44.043

-22.100

5,0 9.164
1.595

14,0
20,0
52,0

-25,0

7.010
171.654
23.068

-23.805
Renovation/rengøring
Ejendomsskat
Køb vand andre forsyninger
Diverse småanskaffelser

3.473

Afskrivning bygning
Afskrivning inventar og installationer
Afskrivning rentvandsbeholder
Afskrivning filteranlæg/SRO

10.855

2.808
19.436

3,5 3.473

13,6

36,7

10.855

2.808
19.436

Boringer, bygninger m.v. i alt

Ledningsnet
Vedligeholdelse ledningsnet

132.228

62.264
Diverse ledningsarbejder
vedligeholdelse målere
Afskrivning målere
Graveerstatning

71.236

30.067

119,8

75,0

225.258

62.403

24,1
4.208

24.590
3.879

Ledningsregistrering
Afskrivning ledningsnet
Ledningsnet i alt

2.728
11.575

177.870

Miljø og analyser
Vandanalyser
Miljø og analyser i alt

25.236
25.236

3,0
19,1

121,2

3.345
18.090

116.515

16,0
16,0

17.820
17.820

Administrationsomk.
Kontorartikler
Småanskaffelser
SMS-abonnement 5.446

0,5
2,0

Note

1

2

3

4

5
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Telefon
Internet
Målerabbonnement
Hjemmeside

1.559
4.696
5.014
2.352

2,0
8,0

1.707
4.458
5.000
2.352

telefongodtgørelse
porto
SRO abbonement
PBS omkostninger

11.550
124

1.992
12.285

Honorar bestyrelse
Møder m.v.
Kørsel / diæter
Kurser

39.240
9.150

795

1,0

12,0

11.550
130

2.729
11.887

44,0
15,0
3,5
1,0

39.048
11.008

736
640

Tabt arbejdsfortjeneste
Regnskabsassistance
Regnskabsdifference
Driftsforsikringer

37.537

6.413
Annoncer/forbrugerinfo
Gaver/blomster
Faglitteratur
Kontingenter

7.792
3.831

8.304

40,0

5,0

34.705

5.619
5,0
2,5

9,0

6.750
2.748

7.642
Gebyrer
Administrationsomk. ialt

Andre indtægter og omkostninger

628
158.708

Kommunal måleraflæsning
Rykkergebyr
Diverse gebyrer
Flyttegebyrer

11.211
1.000

80
1.700

2,0
152,5

533
149.242

10.310
1.200

120
900

Genåbningsgebyrer
Lukkeudgifter
Salg målere
Montering målere
Andre indtægter og omkostninger i alt

Nytilslutninger
Nytilslutninger stikledningsbidrag

13.991

39.600

2.000

14.530

92.400
Udgifter nytilslutninger
Nytilslutninger i alt 39.600 92.400

6

7
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Anlægsaktiver

Grunde og
bygninger

Inventar og in-
stallationer

Ledningsnet

Kostpris 1. januar
Tilgang
Afgang
Kostpris 31. december

548.071

548.071
Afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger
Afskrivninger pr. 31. december

88.200
10.855
99.055

1.102.766

1.102.766

1.179.337

1.179.337
366.221
22.245

388.466

516.581
23.587

540.168

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december

Offentlig ejendomsvurdering 1. januar

449.016

190.000

Egenkapital
Overdækning primo
Årets resultat
Årets over/underdækning

2.064.418

102.951

714.300 639.169

1.834.794

167.055
Ændring tilgodehavende tilslutningsbidrag
Nye interessenter

Overdækning ultimo

-51.300
11.700

2.127.769

Hensættelser
Hensat til indfrielse af KK-Lån 2022
Andre hensættelser

396.000
110.000

31.369
31.200

2.064.418

396.000
20.000

Hensættelser ultimo

Kortfristet gæld
Varekreditorer

506.000

27.716
skyldig forbrugerdepositum
Anden gæld
Skyldige omkostninger
Skyldig moms

12.200

50.739
35.023

416.000

12.200
1.092

24.718
111.309

Skyldig A-skat
Skyldig AM, ATP m.v.
Skyldig Statsafgift vand
Kortfristet gæld i alt

9.469
0

143.228
278.375

Tilgodehavende tilslutningsbidrag i alt 219.470

14.387
0

145.444
309.150

270.770

Hovedanlægsbidrag og stikledningsbidrag
Højager Allé nr.:  6
 

17.100

Hovedanlægs-, forsynings og stikled-
ningsbidrag
Egebjerg nr:  2, 4, 6, 8, 10, 12

Nyborgvej 31

173.460

28.910

8

Målere

396.788
19.320

416.108
143.619
30.067

173.686

242.422

9

11

10

11
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