
Rise Vandværk a.m.b.a.
Rødegårdsvej 4, 5970 Ærøskøbing 

Årsrapport for 2020

CVR-nr. 30 19 88 16

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 28/3 2021

Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Intern revisions påtegning 2

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 4

Statistik 5

Beretning 6

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7

Balance 31. december 8

Noter til årsregnskabet 10



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2020 for Rise Vandværk a.m.b.a..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at

undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ærøskøbing, den 28. marts 2021

Bestyrelse      

Ulrik Petersen

formand

Jens Chr. Jensen

næstformand

Kasserer Kurt Mikkelsen

Sekretær Geir Hauksson Kurt Jensen Rasmus Rasmussen

Michael Thomsen
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Intern revisions påtegning

Undertegnede generalforsamlingsvalgte revisorer har dags dato gennemgået regnskabet for Rise
Vandværk a.m.b.a. for regnskabet 1. januar - 31. januar 2020. Beholdninger er afstemt med kontoudtog fra
Rise Spare- og Lånekasse, Danske Bank og Kommunekredit. Mellemregning med Ærø Vand A/S er
afstemt. Vi har modtaget alle begærede oplysninger og anser regnskabet for at give et retvisende billede af
vandværkets økonomiske stilling pr. 31. december 2020. Gennemgangen har ikke givet anledning til
bemærkninger.

Ærøskøbing, den 28. marts 2021

Inger-Marie Albertsen

Generalforsamlingsvalgt revisor

Anne Mette N. Pedersen

Generalforsamlingsvalgt revisor
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Rise Vandværk a.m.b.a.

Vi har opstillet årsregnskabet for Rise Vandværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020

på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysnin-

ger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og

IESBA’s etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompeten-

ce og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af

årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke

forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug

for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt års-

regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 28. marts 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Claus Dalager

statsautoriseret revisor

mne26745

Mette Plambech

statsautoriseret revisor

mne34162
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Selskabsoplysninger

Selskabet Rise Vandværk a.m.b.a.

Rødegårdsvej 4

5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 30 19 88 16

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Ærø Kommune

Bestyrelse Ulrik Petersen, formand

Jens Chr. Jensen

Kurt Mikkelsen

Geir Hauksson

Kurt Jensen

Rasmus Rasmussen

Michael Thomsen

Revisor PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Munkebjergvænget 1, 3. og 4. sal

5230 Odense M

4



Statistik

2020 2019 2018 2017 2016

Antal forbrugere 496 493 489 487 490
Antal målere 503 500 498 495 498
Udpumpet vand (1.000 m3) 54,4 52,4 55,8 57,8 59,8
Solgt til forbrugere (1.000 m3) 50,9 50,5 52,4 50,9 53,7 
Vandspild (i pct.) 4,7 3,6 6,1 12,0 10,2 
Årets over-/underdækning (t.kr.) 280 -73 -85 36 -252
Overdækning (t.kr.) 3.255 2.976 3.048 3.133 3.097
Drift- og vedligeholdelsesomkostninger (t.kr.) 410 414 475 494 635
Administrationsomkostninger (t.kr.) 177 167 148 127 152
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Beretning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive almen vandforsyning.

Udvikling i året

Der er i 2020 realiseret et resultat på DKK 0 efter indregning af overdækningen (overskud) på DKK

280.303. Resultatet anses for værende tilfredstillende. Overdækningen pr. 31.12.2020 udgør DKK

3.255.826.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note 2020

DKK

2019

DKK

Nettoomsætning 859.209 1.012.552

Produktions- & distributionsomkostninger -647.020 -812.589

Bruttoresultat 212.189 199.963

Administrationsomkostninger -177.874 -167.222

Resultat af ordinær primær drift 34.315 32.741

Resultat før finansielle poster 34.315 32.741

Finansielle omkostninger -34.315 -32.741

Resultat før skat 0 0

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 0 0
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Balance 31. december

Aktiver

Note 2020

DKK

2019

DKK

Grunde og bygninger 769.020 788.314

Produktionsanlæg og maskiner 3.598.736 3.473.003

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 556.647 590.565

Materielle anlægsaktiver 1 4.924.403 4.851.882

Anlægsaktiver 4.924.403 4.851.882

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 94.921 57.322

Andre tilgodehavender 78.426 183.736

Tilgodehavender 173.347 241.058

Likvide beholdninger 356.647 0

Omsætningsaktiver 529.994 241.058

Aktiver 5.454.397 5.092.940
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Balance 31. december

Passiver  

Note 2020

DKK

2019

DKK

Egenkapital 0 0

Kreditinstitutter 1.388.098 1.533.419

Overdækning 3.255.826 2.975.495

Langfristede gældsforpligtelser 3 4.643.924 4.508.914

Kreditinstitutter 3 145.322 335.081

Anden gæld 665.151 248.945

Kortfristede gældsforpligtelser 810.473 584.026

Gældsforpligtelser 5.454.397 5.092.940

Passiver 5.454.397 5.092.940

Anvendt regnskabspraksis 4
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Noter til årsregnskabet

1 Materielle anlægsaktiver

Grunde og byg-

ninger

Produktionsan-

læg og maski-

ner

Andre anlæg,

driftsmateriel og

inventar

DKK DKK DKK

Kostpris 1. januar 964.700 7.241.333 646.033

Tilgang i årets løb 0 278.479 30.685

Kostpris 31. december 964.700 7.519.812 676.718

Ned- og afskrivninger 1. januar 176.386 3.768.330 55.467

Årets afskrivninger 19.294 152.746 64.604

Ned- og afskrivninger 31. december 195.680 3.921.076 120.071

Regnskabsmæssig værdi 31. december 769.020 3.598.736 556.647

2020

DKK

2019

DKK

2 Overdækning

Saldo primo 2.975.523 3.048.081

Årets over-/underdækning 280.303 -72.558

3.255.826 2.975.523
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Noter til årsregnskabet

3 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er

indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

2020

DKK

2019

DKK

Kreditinstitutter

Efter 5 år 832.928 832.928

Mellem 1 og 5 år 555.170 700.491

Langfristet del 1.388.098 1.533.419

Inden for 1 år 145.322 143.788

Øvrig kortfristet gæld til kreditinstitutter 0 191.293

Kortfristet del 145.322 335.081

1.533.420 1.868.500

Overdækning

Langfristet del 3.255.826 2.975.495

Kortfristet del 0 0

3.255.826 2.975.495
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Noter til årsregnskabet

4 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Rise Vandværk a.m.b.a. for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for

regnskabsperioden og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Der er sket enkelte tilpasninger til opstil-

lingen, så regnskabet følger Erhvervsstyrelsens vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker.

Årsregnskab for 2020 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-

ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere

indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå

selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har

fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter.

Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv" princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller

underdækning. Denne beregnes som årets (øvrige) indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel

overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel

underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").
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Noter til årsregnskabet

4 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Produktions- og distributionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets

indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på an-

læg.

Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets

distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på

anlæg.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører

regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende

prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver ind-

regnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i

resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over

aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Produktionsbygninger 50 år

Anlæg før 1. januar 2005 15-25 år

Produktionsanlæg 10-25 år
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Noter til årsregnskabet

4 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Målere 10 år

Ledningsnet 75 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til  imødegåelse af

tab. Posten indeholder også tilgodehavender vedrørende leveret vand, der endnu ikke er faktureret til

forbrugerne.

Overdækning

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til "hvile i sig

selv" princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet

"nettoomsætning").

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af

afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes prioritetsgælden til

amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente.

Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i resultatopgørelsen over lånets

løbetid.

Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for aftalelån svarer til lånets restgæld.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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