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Ledelsesp5tegning
Bestyrelsen har daps dato behandlet og godkendt Arsrapporten for Andelsselskabet Losning Vandvaerk
for regnskabsket 1. januar - 31. december 2021.

Arsrapporten aflaegges i overensstemmelse med grsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at ksregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsket
1. januar - 31. december 2021.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegorelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Losning, den 8. marts 2022
Bestyrelse:

Ole
Peter Hi ttel
formand

n Rasmussen

Thorkil Nielsen
naestformand

3/ bolfr/

Ole Trap Jakobien

af'aus Husballe
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Den uafhwngige revisors revisionspategning
Til andelshaverne i Andelsselskabet Losning Vandvwrk
Konklusion
Vi har revideret arsregnskabet for Andelsselskabet Losning Vandvrk for regnskabsaret 1. januar 31. december 2021, der omfatter resultatopgorelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med arsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Vi har udfort vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gaeldende i Danmark. Vores ansvar ifolge disse standarder og krav er nwrmere
beskrevet i revisionspategningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet". Det er
vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrwkkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Uafhwngighed
Vi er uafhwngige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfrd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gwIdende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores ovrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.
Ledelsens ansvar for arsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nodvendig for at udarbejde et arsregnskab uden vsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af arsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at
fortstte driften; at oplyse om forhold vedrorende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde arsregnskabet pa 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
gore dette.
Revisors ansvar for revisionen af arsregnskabet
Vores mai er at opna hoj grad af sikkerhed for, om arsregnskabet som helhed er uden vwsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspategning med en
konklusion. Hoj grad af sikkerhed er et hojt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gwIdende i Danmark, altid vil afdwkke vwsentlig fejlinformation, nar sadan findes. Fejlinformationer kan opsta som folge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som vsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse pa de okonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne traeffer pa grundlag af arsregnskabet.
Som led i en revision, der udfores i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:
Identificerer og vurderer vi risikoen for vwsentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udforer revisionshandlinger som reaktion pa
disse risici samt opnar revisionsbevis, der er tilstreekkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage vaasentlig fejlinformation forarsaget af besvigelser
er hojere end ved vsentlig fejlinformation forarsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensvwrgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsideswttelse af intern
kontrol.
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Den uafhngige revisors revisionspategning
Opriar vi forstaelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstndighederne, 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 regnskabsmaassige slum og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af arsregnskabet pa grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der pa grundlag af det opnaede revisionsbevis er vwsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortswtte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vwsentlig usikkerhed, skal vii vores
revisionspategning gore opmrksom pa oplysninger herom i arsregnskabet eller, hvis sadanne
oplysninger ikke er tilstrkkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret pa
det revisionsbevis, der er opnaet frem til datoen for vores revisionspategning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medfore, at selskabet ikke Ingere kan fortstte driften.
Tager vi stilling til den samlede prEesentation, struktur og indhold af arsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om arsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder pa en sedan made, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den overste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmwssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om arsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af arsregnskabet er det vores ansvar at lease ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er vsentligt inkonsistent med arsregnskabet eller
vores viden opnaet ved revisionen eller pa anden made synes at indeholde vwsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krvede oplysninger i
henhold til arsregnskabsloven.
Baseret pa det udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med arsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med arsregnskabslovens kray. Vi har ikke
fundet vsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Horsens, den 8. marts 2022
EY Godkendt Reyisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 0

.nd
statsaut. revisor
mne31413
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Ledelsesberetning
Oplysninger om selskabet
Navn
Adresse, postnr., by

Andelsselskabet Losning Vandvaark
Fasanvej 2, 8723 Losning

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsar

28 86 24 15
3. juli 1967
Hedensted
1. januar - 31. december

Hjemmeside

www.losningvand.dk

Telefon

75 65 11 55

Bestyrelse

Peter Mittel, formand
Thorkil Nielsen, Nstformand
Ole Trap Jakobsen
Jan Rasmussen
Claus Husballe

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Holmboes Alle 12, 8700 Horsens
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Ledelsesberetning
Virksomhedens vsentligste aktiviteter
Det er selskabets formal at forsyne andelshaverne og andre forbrugere i vandvrkets naturlige
forsyningsomrade med vand i tilfredsstillende kvalitet samt pa alle mader at virke for en varetagelse af
andelshavernes interesser.
Udvikling i aktiviteter og okonomiske forhold
Vrkets drift har i 2021 generelt forlobet tilfredsstillende.
Regnskabet udviser en underdkning pa 172 t.kr., hvilket er 91 t.kr. bedre end budgetteret.
Bestyrelsen anser arets underdwkning for tilfredsstillende.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af vwsentlig betydning for virksomhedens
finansielle stilling.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgorelse
Note

kr.

2021

2020

1.920.417
-1.633.104

1.735.854
-1.472.197

287.313
-259.799

263.657
-269.620

27.514
7.317
-34.831

-5.963
17.346
-11.383

Arets resultat

0

0

Forslag til resultatdisponering
Overfort resultat

0

0

0

0

2
9

Nettoomsaetning
Produktions- og distributionsomkostninger

9

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

3
4

Resultat of primr drift
Finansielle indtgter
Finansielle omkostninger
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Arsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
Note

5

2021

2020

208.808
2.387.600
2.364.210

208.808
1.614.489
77.686

4.960.618

1.900.983

341.459

827.320

341.459

827.320

5.302.077

2.728.303

431.076
680.325

778.179
32.000

1.111.401

810.179

Likvide beholdninger

1.184.914

1.206.328

Omstningsaktiver i alt

2.296.315

2.016.507

AKTIVER I ALT

7.598.392

4.744.810

PASSIVER
Egenkapital
Stamkapital

1.088.213

1.088.213

Egenkapital i alt

1.088.213

1.088.213

Gldsforpligtelser
Langfristede gwIdsforpligtelser
Overdwkning

1.579.299

1.727.789

1.579.299

1.727.789

3.340.061
252.636
239.000
501.897
597.286

0
93.235
263.000
522.425
1.050.148

4.930.880

1.928.808

Gldsforpligtelser i alt

6.510.179

3.656.597

PASSIVER I ALT

7.598.392

4.744.810

kr.
AKTIVER
AnIwgsaktiver
Materielle anIgsaktiver
Grunde og bygninger
Produktions- og distributionsanlaeg
Materielle anIgsaktiver under udforelse

Finansielle anIgsaktiver
Vwrdipapirer

AnIwgsaktiver i alt
Omsaetningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender vedrorende salg af vand
Andre tilgodehavender

6

7

Kortfristede gldsforpligtelser
Kreditinstitutter i ovrigt
Forudbetaling fra kunder (tilbagebetaling arsopgorelser)
Overdkning
Leverandorer af varer og tjenesteydelser
Anden gaeld

1
10
11

Anvendt regnskabspraksis
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Sikkerhedsstillelser
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Arsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for Andelsselskabet Losning Vandyrk for 2021 er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for
klasse C.
Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste ar.
Prsentationsva luta
Arsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgorelsen
Nettoomstning
Indtgter fra salg af vand, varer og ydelser indregnes i nettoomstning pa tidspunktet for levering og
risikoens overgang, safremt indtwgten kan opgores palideligt og forventes modtaget.
Nettoomsmtningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.
HVILE-I-SIG-SELV-PRINCIPPET:
Vandvrket er underlagt det generelle "hvile-i-sig-selv-princip", hvorfor der arligt opgores en overeller underdkning. Denne beregnes som arets (ovrige) indtgter fratrukket arets omkostninger. En
eventuel overdkning anfores som en negativ indtgt (der er opkrvet for meget), mens en eventuel
underdkning anfores som et tillwg til indt2egterne (der er opkrvet for lidt).
Indtgter fra salg af vand indeholder savel faste som variable afgifter og indregnes i
resultatopgorelsen pa grundlag af opmalte forbrug hos andelshaverne. Indtgten ved salg af vand i
regnskabsaret er beregnet pa grundlag af vandywrkets maling af udpumpede mngder reduceret med
forventet spild.
Tilslutningsbidrag indregnes i nettoomswtningen pa tidspunktet for installationens tilslutning til
vandyrket.
Andre driftsindtgter indeholder regnskabsposter af sekundr karakter i forhold til selskabets
hovedaktivitet.
Produktionsomkostninger
Produktions- og distributionsomkostninger omfatter omkostninger til drift af anIgget, herunder
Ion til driftspersonalet, afskrivning pa produtions- og clistributionsanIg samt vedligeholdelse og
renovering af produktionsanlwg og ledningsnettet.
Adm in istrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag
til bestyrelse, personaleomkostninger, kundeadministration og information, administrativ it, revision,
kontorhold, afskrivning vedrorende aktiver, der benyttes til administration, inkassobehandling og
tab pa kunder.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Afskrivninger

Kostprisen pa et samlet materielt anIgsaktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for
sig, hvis brugstiden pa de enkelte bestanddele er forskellige.
Afskrivningsgrundlaget, der opgores som kostprisen med fradrag af eventuel restvwrdi, afskrives linewrt over den forventede brugstid, baseret pa folgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Bygninger
Produktions- og distributionsanIg

30 ar
10-30 ar

Afskrivningsgrundlaget opgores under hensyntagen til aktivets restvaardi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restywrdien fastsaattes pa anskaffelsestidspunktet og revurderes arligt. Overstiger restvwrdien aktivets regnskabsmwssige vwrdi, ophorer afskrivning.
Ved wndring i afskrivningsperioden eller restvwrdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en aendring i regnskabsmssigt skon.
Grunde afskrives ikke.

Finansielle indtgter og omkostninger
Finansielle indtwgter og omkostninger indregnes i resultatopprelsen med de belob, der vedrorer
regnskabsaret. Finansielle poster omfatter renteindtwgter og -omkostninger samt kursgevinst og tab
pa vwrdipapirer.

Skat
Der pahviler ikke selskabet aktuel eller udskudt skat, idet vandvrket ikke er skattepligtigt.

Balancen

Materielle anIgsaktiver
Materielle anIgsaktiver males til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.
Fortjeneste eller tab opgores som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og
den regnskabsmwssige werdi pa salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver
indregnes i resultatopprelsen under henholdsvis andre driftsindtgter og andre driftsomkostninger.

Andre vrdipapirer og kapitalandele
Vaerdipapirer og kapitalandele, der bestar af banknoterede investeringsbeviser, males til dagsvwrdi
(borskurs) pa balancedagen. Kapitalandele, der ikke er optaget til handel pa et aktivt marked, males til
kostpris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender males til amortiseret kostpris.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Der foretages nedskrivning til imodegaelse af tab, hvor der vurderes at vaere indtruffet en objektiv
indikation pa, at et tilgodehavende eller en portefoUe af tilgodehavender er vwrdiforringet. Hvis der
foreligger en objektiv indikation pa, at et individuelt tilgodehavende er vwrdiforringet, foretages nedskrivning pa individuelt niveau.
Underdwkning:
Underdwkning er udtryk for, at vandvwrket har haft mindre indtwgter end krwvet i forhold til "hvile-isig-selv-princippet". Posten reguleres hvert 6r med arets over- eller underdwkning (se ogsa afsnittet
nettoomswtning).

Periodeafgrwnsningsposter
Periodeafgrwnsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrorende
efterfolgende regnskabsar.

Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede vwrdipapirer, som uden hindring kan omswttes
til likvide beholdninger, og hvorpa der kun er ubetydelige risici for vwrdiwndringer.

GwIdsforpligtelser
Overdwkning:
Overdwkning er udtryk for, at vandvatrket har haft storre indtwgter end krvet i fohold til "hvile-i-sigselv-princippet". Posten reguleres hvert ar med arets over- eller underdwkning (se ogsa afsnittet
nettoomswtning).
Ovrige gwIdsforpligtelser males til nettorealisationsvrdien.

Dagsvrdi
Dagsvwrdianswttelsen tager udgangspunkt i det primaere marked. Hvis et primwrt marked ikke eksisterer, tages udgangspunkt i det mest fordelagtige marked, som er det marked, som maksimerer prisen pa aktivet eller forpligtelsen fratrukket transaktions- og/eller transportomkostninger.
Alle aktiver og forpligtelser, som males til dagsvaerdi, eller hvor dagsvwrdien oplyses, er kategoriseret
efter dagsvwrdihierarkiet, som er beskrevet nedenfor:
Niveau 1: Vwrdi opgjort ud fra dagsvwrdien pa tilsvarende aktiver/forpligtelser pa et velfungerende
marked.
Niveau 2: Vwrdi opgjort ud fra anerkendte vaerdiansttelsesmetoder pa baggrund af observerbare
markedsinformationer.
Niveau 3: Vwrdi opgjort ud fra anerkendte vaerdiansttelsesmetoder og rimelige skein foretages pa
baggrund af ikke-observerbare markedsinformationer.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
2

Nettoomswtning

Arets underdaakning, 172.490 kr. (2020: 383.910 kr.) er indregnet i nettoomswtningen.
kr.
3

4

5

Finansielle indtwgter
Udbytte fra investeringsbeviser

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til pengeinstitutter
Kursreguleringer, investeringsbeviser

2020

7.317

17.346

7.317

17.346

8.811
26.020

4.680
6.703

34.831

11.383

Materielle anIgsaktiver
Grunde og
bygninger

Produktions- og
distributionsanlw
9

Materielle
anlwgsaktiver
under udferelse

I alt

Kostpris 1. januar 2021
Tilgang i arets lob

5.258.748
0

3.007.025
1.104.376

77.686
2.286.524

8.343.459
3.390.900

Kostpris 31. december 2021

5.258.748

4.111.401

2.364.210

11.734.359

Af- og nedskrivninger
1. januar 2021
Arets afskrivninger

5.049.940
0

1.392.536
331.265

O
O

6.442.476
331.265

Af- og nedskrivninger
31. december 2021

5.049.940

1.723.801

O

6.773.741

208.808

2.387.600

2.364.210

4.960.618

kr.

Regnskabsmwssig vwrdi
31. december 2021

6

2021

Stamkapital
Stamkapitalen har vwret uwndret 1.088.213 kr. siden 1. januar 2000.

7

Langfristede gwIdsforpligtelser
Den akkumulerede overdwkning forventes tilbagebetalt til forbrugerne inden 5 ar fra balancedagen.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
8

Afledte finansielle instrumenter og oplysninger om dagsvrdier
Dagsvrdioplysninger
Virksomheden har folgende aktiver og gldsforpligtelser, der males til dagsvwrdi:
Noterede
vwrdipapirer

kr.
Dagsvrdi, ultimo
Vrdireguleringer i resultatopgorelsen
Dagsvrdiniveau

341.459
-13.507
3

Noterede vrdipapirer omfatter investeringsforeninger, som ikke er borsnoterede, men hvor
administrator lobende oplyser markedskurser (handelskurser). Indregning er sket til de of
administrator oplyste kurser pr. statusdagen.

kr.
9

Personaleomkostninger
Lonninger
Andre personaleomkostninger

2021

2020

50.083
5.400

62.666
6.583

55.483

69.249

Virksomheden har ingen ansatte.
Personaleomkostninger vedrorer bestyrelsen.

10 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre eventualforpligtelser
Ingen.

11 Sikkerhedsstillelser
Ingen.
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