
Hammerum Vand A.m.b.a.
HI-Park 475, Hammerum, 7400 Herning

CVR-nr. 31 64 43 13

Årsrapport 2021



Hammerum Vand A.m.b.a.
Årsrapport 2021

EY Godkendt Revisionspartnerselskab - Dalgasgade 27, 3. sal - 7400 Herning - CVR-nr. 30 70 02 28
8596063_1.docx

1

Indhold

Bestyrelsespåtegning 2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 3

Ledelsesberetning 5

Årsregnskab 1. januar – 31. december 6
Resultatopgørelse 6
Balance 7
Pengestrømsopgørelse 8
Noter 9





Hammerum Vand A.m.b.a.
Årsrapport 2021

3

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Andelsselskabet Hammerum Vand A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hammerum Vand A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-
ber 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Års-
regnskabet 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.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IES-
BA'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.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som be-
styrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort-
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen 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 fejlin-
formation, 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 revi-
sion, 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. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne 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, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
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Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn
Adresse, postnr. by

Hammerum Vand A.m.b.a.
HI Park 475, Hammerum, 7400 Herning

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

31 64 43 13
25. august 1911
Herning
1. januar – 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.hammerumvand.dk
hammerumvand@mail.tele.dk

Bestyrelse Esben Madsen, formand
Svend Skov Olesen, næstformand
Lasse Sundgaard, kasserer
Poul Sørensen, sekretær
Kristian Jakobsen

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dalgasgade 27,3, 7400 Herning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for
vandværket fastsatte regulativ at anlægge, udbygge og drive vandværk i Hammerum by til byens og det
naturlige oplands forsyning med vand - alt i overensstemmelse med den med Herning Kommune aftalte
forsyningsplan.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle
stilling.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Resultatopgørelse

Note 2021 2020

Nettoomsætning
Salg af vand 1.033.068 1.034.204
Målerafgift 1.431.430 1.426.009
Øvrige indtægter, regningsarbejder 37.513 20.296

8 Indtægtsført tilslutningsbidrag 873.285 810.095

Nettoomsætning i alt 3.375.296 3.290.604

Produktionsomkostninger
Vedligeholdelse af ledningsnet 63.688 178.870
Vedligeholdelse af vandværk 343.435 261.613
Energiforbrug 94.184 70.385
Vandprøver, indsatsplanlægning m.v. 34.997 44.416
Autodrift, varevogn 47.575 35.578
Småanskaffelser 7.611 11.511
Produktionslønninger 276.567 279.448

5 Afskrivninger 1.175.518 1.141.9450 0

Produktionsomkostninger i alt 2.043.575 2.023.766

Produktionsbidrag 1.331.721 1.266.838

Administrationsomkostninger
Administrationsløn 365.646 533.428
Andre administrative omkostninger 639.889 347.089

6 Vandsektorloven 0 75.415
5 Afskrivninger 213.039 253.404

Administrationsomkostninger i alt 1.218.574 1.209.336

2 Andre driftsindtægter 213.140 144.368

Driftsresultat 326.287 201.870
3 Finansielle poster, netto -29.897 -75.140

Årets resultat før skat 296.390 126.730
4 Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat 296.390 126.730

Forslag til resultatdisponering:
Overført resultat 296.390 126.730

296.390 126.730
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Årsregnskab 1. januar – 31. december.

Balance
Note 2021 2020

AKTIVER
Langfristede aktiver

5 Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger inkl. vandværk 6.847.614 7.191.692
Ledningsnet og vandmålere 12.845.770 12.892.731
Driftsmateriel og inventar 252.994 51.812

Langfristede aktiver i alt 19.946.378 20.136.235

Kortfristede aktiver
Varebeholdninger
Reservedelslager 243.000 287.576

243.000 287.576

Tilgodehavender
Tilgodehavende selskabsskat 1.343.006 1.343.006
Tilgodehavender hos forbrugerne 187.669 447.885
Andre tilgodehavender 47.023 51.394

1.577.698 1.842.285

Likvide beholdninger 695.127 4.657

Kortfristede aktiver i alt 2.515.825 2.134.518

AKTIVER I ALT 22.462.203 22.270.753

PASSIVER
7 Egenkapital

Overført resultat 6.737.818 6.441.429

Egenkapital i alt 6.737.818 6.441.429

Langfristede forpligtelser
8 Periodiseret tilslutningsbidrag 14.234.258 13.144.935

14.234.258 13.144.935

Kortfristede forpligtelser
Gæld til pengeinstitutter 0 636.219
Skyldig moms og vandafgift 1.257.447 1.627.294
Kreditorer 130.541 93.082
Anden gæld 102.139 327.794

1.490.127 2.684.389

Forpligtelser i alt 15.724.385 15.829.324

PASSIVER I ALT 22.462.203 22.270.753

1 Anvendt regnskabspraksis
9 Medarbejderforhold

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Pengestrømsopgørelse
2021 2020

Årets resultat før skat 296.390 126.730
Indtægtsført tilslutningsbidrag -873.285 -810.095
Afskrivninger 1.388.557 1.395.349
Gevinst ved salg af anlægsaktiver -55.338 0

Pengestrøm fra primær drift 756.324 711.984
Ændring i varebeholdninger 44.576 -53.965
Ændring i øvrige tilgodehavender 4.372 -8.620
Ændring i leverandører af varer og tjenesteydelser 91.296 23.990
Ændring i kortfristet gæld -649.339 778.608
Ændring i tilgodehavender/gæld til forbrugerne 260.216 -542.855

Pengestrøm fra drift 507.445 909.142

Tilgang ledningsnet -982.134 -717.930
Indgået tilslutningsbidrag 1.962.608 386.733
Køb af materielle anlægsaktiver -281.105 0
Sag af materielle anlægsaktiver 119.875 0

Pengestrøm fra investering 819.244 -331.197

Årets samlede pengestrøm 1.326.689 577.945

Likvider og kreditinstituttet primo -631.562 -1.209.507
Årets pengestrøm 1.326.689 577.945

Likvider og kreditinstitutter ultimo 695.127 -631.562

Likvider jf. regnskab 695.127 4.657
Gæld til pengeinstitutter jf. regnskab 0 -636.219

Likvider i alt jf. regnskab 695.127 -631.562
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hammerum Vand A.m.b.a. for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde vand-
værket, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå
vandværket, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelse til kostpris. Efterfølgende måles aktier og forpligtel-
ser, som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskriv-
ninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter årets leverance af vand for det afsluttede vandår, som løber fra 1. december
2020 til 31. december 2021. Nettoomsætningen måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse
med salget. I nettoomsætningen indregnes desuden målerafgift samt årets andel af periodiseret tilslut-
ningsbidrag.

Nettoomsætningen reguleres med en eventuel over-/underdækning.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager der afholdes for at
opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til produktion af vand,
reparation og vedligeholdelse, gager samt afskrivninger på produktionsanlæg og ledningsnet.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration
af selskabet, herunder omkostninger til regnskabsførelse, administrativ it-anvendelse til det administra-
tive personale, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger.

Andre driftsindtægter og –omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens hovedaktivitet.

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og gebyrer fra forbrugerne samt renteindtæg-
ter af likvide beholdninger.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan hen-
føres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Grunde og vandværk, ledningsnet, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumule-
rede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af akti-
vernes forventede brugstider:

Bygninger og vandværk 10-30 år
Ledningsnet 30 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år

Der afskrives ikke på anlæg under opførsel.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regn-
skabsmæssige værdi.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs-
pris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforrin-
gelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis grupper af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostpri-
sen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for reservedelslager omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskri-
ves til imødegåelse af forventede tab.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Periodiseret tilslutningsbidrag

Omfatter endnu ikke indtægtsførte tilslutningsbidrag. Modtagne tilslutningsbidrag indtægtsføres syste-
matisk over ledningsnettets levetid, der er anslået til 30 år. Herved tilstræbes en systematisk resultatfø-
ring af indtægter og udgifter.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af tid-
ligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af
skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, må-
les til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtje-
ning eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventu-
elle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts- og investeringsaktivitet, årets
forskydning i likvider samt selskabets -likvider ved årets begyndelse og slutning.
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter
2021 2020

2 Andre driftsindtægter
Herning Vand, forbrugeroplysninger 2021 29.124 0
Herning Vand, forbrugeroplysninger 2020 0 54.383
Gebyr ved indbetalinger, lukninger og aflæsninger 37.000 22.914
Flyttegebyr 29.200 29.100
Gebyrer ved opkrævning (PBS) 62.478 37.971
Gevinst ved salg af anlægsaktiver 55.338 0

213.140 144.368

3 Finansielle poster, netto
Renteudgifter og gebyrer, bank -32.204 -77.602
Renteindtægter, debitorer 2.307 2.462

-29.897 -75.140

4 Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0 0

0 0

5 Materielle anlægsaktiver
Grunde og
vandværk

Ledningsnet og
vandmålere

Driftsmateriel
og inventar

Kostpris 1. januar 2021 15.068.973 27.857.954 1.182.842
Tilgang 0 982.134 281.105
Afgang 0 0 -430.2480
Kostpris 31. december 2021 15.068.973 28.840.088 1.033.699

Ned- og afskrivninger 1. januar 2021 7.877.281 14.965.224 1.131.031
Årets afskrivninger 344.814 1.029.094 15.385
Tilbageførsel afskrivninger afhændede driftsmidler 0 0 -365.711

Ned- og afskrivninger. 31. december 2021 7.877.281 15.994.318 780.705

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 6.847.614 12.845.770 252.994
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Årsregnskab 1. januar – 31. december

Noter
2021 2020

6 Vandsektorloven
Afgift til forsyningssekretariatet 0 4.361
Revisorassistance, erklæringer m.v. 0 16.500
Ledelsesopgaver på vandværket 0 44.715
Egne lønomkostninger 0 9.839

0 75.415

7 Egenkapital
Egenkapital 1. januar 6.441.428 6.314.699
Årets resultat 296.390 126.730

Egenkapital 31. december 6.737.818 6.441.429

8 Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag fra vandforbrugere 1. januar 27.572.895 27.186.162
Årets tilgang 1.962.608 386.733

Tilslutningsbidrag fra vandforbrugere 31. december 29.535.503 27.572.895

Indtægtsført tilslutningsbidrag 1. januar 14.427.960 13.617.865
Årets indtægtsførelse 873.285 810.095

Indtægtsført tilslutningsbidrag 31. december 15.301.245 14.427.960

Regnskabsmæssig værdi 31. december 14.234.258 13.144.935

9 Medarbejderforhold
Gager og lønninger 754.302 1.002.328
Pensioner 100.897 135.169
Andre omkostninger til social sikring 13.297 17.686

868.496 1.155.183

Personaleomkostninger indgår i regnskabsposterne vedligeholdelse
af vandværk, produktionslønninger, administrationsløn, vandsektor-
loven.
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 2 2

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger i selskabets aktiver.


