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Virksomhedsoplysninger 

 

 

Selskabet Nordfyns Vandværk 

Thygesensvej 2, 5450 Otterup  
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CVR nr.:    5870 1718 
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Jens Rasmussen, næstformand 

Mogens Stougaard, kasserer 
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Revision Danrevi, VH Revision 

Steen Søgaard, registreret revisor  

Medlem af FSR Danske Revisorer 

Børstenbindervej 12 B, 5230 Odense M 
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Folkevalgt revisor Kristian Iversen 

Thygesensvej 9, 5450 Otterup 

Telf.: 64 87 19 41 
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Bestyrelsespåtegning 

 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017 for Nordfyns 

Vandværk.  

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 

31. december 2017 samt af resultatet for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017. 

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.  

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Otterup, den 4. september 2018 

 

Bestyrelse: 

 

      

Frans Tange, formand  Mogens Stougaard, kasserer  Jens Rasmussen, næstformand  

 

 

    

Palle Knudsen  Kristian Andersen 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

 

Til Andelshaverne i Nordfyns Vandværk 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Nordfyns Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017, der omfatter resul-

tatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.  

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 

31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven. 

 

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 ”Re-

visors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet 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 tilstræk-

keligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen  
Vandværket har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens gældende vejledning om årsregnskaber for mindre vandvær-

ker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. 

Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven. 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 selskabets 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet reali-

stisk 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. 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 til-

strækkeligt 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. 
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 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 selskabets 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 pas-

sende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder 

eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 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 konklusioner er baseret på det revi-

sionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 

medføre, at selskabet 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 identifice-

rer under revisionen. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sik-

kerhed om ledelsesberetningen. 

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, 

om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden 

måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabs-

loven. 

 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er 

udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberet-

ningen. 

 

 

Odense, den 4. september 2018 

Danrevi, VH Revision, Registrerede Revisorer ApS  

CVR 1787 1080 

 

Steen Søgaard 

Registreret revisor, medlem af Danske Revisorer FSR 

Mne6529 
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Folkevalgt revisors påtegning 
 

Som folkevalgt revisor for Nordfyns Vandværk har jeg revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december 2017. Revisio-

nen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper. 

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter 

min opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet 

 

Otterup, den 4. september 2018 

 

Kristian Iversen 

Folkevalgt 
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Ledelsesberetningen 

 

Vandværkets hovedaktivitet 
Vandværkets hovedaktiviteter er drift af alment nyttigt vandforsyningsanlæg. 

 

Udviklingen i vandværkets aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets resultat blev et underskud på t. kr. 884 hvilket er t. kr. 381 større end sidste år, og t. kr. 463 mindre end budgetteret.  

 

Afvigelserne i forhold til sidste år på t. kr. 381, kan i hovedtal forklares med øget omsætning på t. kr. 62, mindre produkti-

onsomkostninger t. kr. 12, øget distributionsomkostninger t. kr. 477, mindre administrationsomkostninger t. kr. 10. øget an-

dre driftsindtægter t. kr. 12. 

 

Afvigelser i forhold til budgettet t. kr. 513, øget omsætning t. kr. 134, øget produktionsomkostninger t. kr. 8, øgede distribu-

tionsomkostninger t. kr. 633, mindre administrationsomkostninger t. kr. 5, mindre andre indtægter og renter t. kr. 12. 

 

Egenkapitalen består af indskudskapital t. kr. 31.731 og underdækning på t. kr. 4.143 (for lidt opkrævet hos medlemmerne), 

øget i årets løb med t. kr. 884. 

  

 Driftsmæssig udvikling 

 Den udpumpede vandmængde var i 2017 på 149.357 m3. mod sidste år 158.232 m3. 

 Forbrug hos forbrugere 136.041 m3. mod sidste år 137.395 m3. 

 Svindprocenten er opgjort til 8,92 mod 13,17 sidste år, hvorfor vi fortsat arbejder med at flytte målerbrønde til 

skel. 

 Der er 1.002 (999) forbrugere. (1.014 (1011) målepunkter). 

 

Nyt kildefelt 

Vi har nu fundet et nyt kildefelt, som desværre ligger længere væk fra vandværket end det først udpegede kildefelt, som vi 

ikke kunne få lov til at anvende. Det nye kildefelt ligger ca. 8 km i luftlinje fra vandværket, og vores først estimere pris på 

kr. 7 millioner, er derfor ud fra en investering på kr. 10 millioner. 

 

Det betyder desværre en prisstigning på vores vand på ca. 250 %, mod forventet en fordobling. Det er dog muligt, at prisen 

kan blive mindre når vi har afholdt licitation. 

 

Vores bank har givet tilsagn om at låne os kr. 7 millioner over 7 år, men vi håber at få forhandlet lånet op på kr. 10 millio-

ner, hvilket de mundtligt har tilkendegivet skulle være muligt. 

 

Pesticider 
Som noget nyt er der undersøgt Chloridazon, desphenyl der I prøven viste 3.0 og Cloridazon, methyl-desphenyl der i prøven 

viste 0.48, grænseværdien er også her 0,1. 

 

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabet finansielle 

stilling. 

 

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer 

Ledelsen forventer en stabilisering i udviklingen i det kommende år, og forventer et positivt resultat i det kommende år. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Generelt 

Årsrapporten for Nordfyns Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-

klasse 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. 

 

Resultatopgørelsen 

 

Generelt om indregning og måling 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle 

aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle om-

kostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt 

tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige 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 forpligtel-

sens værdi kan måles pålideligt. 

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

for hver enkelt. 

 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og 

som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

 
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 

 

 

Opstillingsform 

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår. 

 

I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og de kommende år. De er udelukkende medtaget til 

orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og realiserede tal. 

 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning fra vandsalg mv. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet sted i løbet af 

regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv 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 nega-

tiv indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som er tillæg til indtægterne (”der er 

opkrævet for lidt”). 
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Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, 

herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på anlæg. 

 

Distributionsomkostninger 

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. 

 

Andre driftsindtægter og omkostninger 

Andre driftsindtægter og –omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vandværkets primære 

aktivitet, herunder eksempelvis udleje af jord eller antenneplads. 

 

Finansielle poster 

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

 

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindestående samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer. 

 

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortise-

rede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån. 

 

Skat af årets resultat 

Vandværket har ingen skattepligtige indtægter. 

 

Balancen 

 

Materielle anlægsaktiver 

Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives 

ikke på grunde. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.  

 

 Brugstid Restværdi 

Bygning 10 – 75 år 0 kr. 

Inventar og installationer 10 – 75 år 0 kr. 

Ledningsnet 8 – 50 år 0 kr. 

Råvandsledning 8 – 50 år 0 kr. 

 

Ejendomme: 

Agernæsvej 48. Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2017 kr. 480.000 heraf grundværdi kr. 91.800. 

Bogført værdi kr. 1.025.160. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab, samt leveret 

vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne. 

 

Underdækning 

Underdækning er et udtryk for, at vandværkets har haft mindre indtægter end krævet i forhold til ”hvile i sig selv” –princip-

pet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet ”nettoomsætning”) 
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Egenkapital 

Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruger vandværket kun begrebet over-/under-

dækning. Egenkapital svarer til den kapitalisere værdiansættelse, der blev foretaget i 2010. 

 

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”).  

 

Øvrige gældsforpligtelser 

Øvrige gældforpligtigelser værdiansættes til nominel værdi.  
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Resultatopgørelse for 2017 

 

  Realiseret Realiseret 

Budgettal 
(ej revide-
rede) 

Budgettal 
(ej revide-
rede) 

  2017 2016 2017 2018 

 Note kr. kr. t.kr. t.kr. 

        

Nettoomsætning 1 2.197.233 1.753.821 1.179 1.337 

Produktionsomkostninger 2 -323.944 -335.679 -316 -238 

        

Bruttoresultat  1.873.288 1.418.142 863 1.099 

        

Distributionsomkostninger 3 -1.508.884 -1.031.558 -876 -1.050 

Administrationsomkostninger 4 -378.352 -388.356 -383 -400 

        

Resultat af primær drift  -13.948 -1.771 -396 -351 

        

Andre driftsindtægter 5 13.951 1.771 20 0 

        

Resultat før finansielle poster  3 0 -376 -351 

Finansielle indtægter 6 0 0 5 0 

Finansielle omkostninger 7 -3 0 0 -200 

        

Årets resultat  0 0 -371 -551 

      

Likviditet      

Resultat efter afskrivninger    -371 -551 

Afskrivninger    717 709 

Likviditetsfremskaffelse    346 158 
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Balance pr. 31. december 2017 

  2017 2016 

Aktiver Noter kr. kr. 

    

Grunde og bygninger 8 1.025.160 1.077.759 

Inventar og installationer  588.297 562.172 

Ledningsnet  25.447.626 25.966.347 

Råvandsledning  415.892 0 

    

Materielle anlægsaktiver  27.476.974 27.606.278 

    

Anlægsaktiver i alt  27.476.974 27.606.278 

    

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9 117.176 157.419 

    

Tilgodehavender i alt  117.176 157.419 

    

Likvide beholdninger  768.091 1.467.002 

    

Omsætningsaktiver i alt  885.267 1.624.420 

    

Aktiver i alt  28.362.241 29.230.698 
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Balance pr. 31. december 2017 

 

  2017 2016 

Passiver Noter kr. kr. 

Andelskapital  31.730.759 31.730.759 

Overført resultat  0 0 

Egenkapital i alt 10 31.730.759 31.730.759 

    

Overdækning / underdækning 11 -4.143.304 -3.258.869 

    

Leverandører af varer og tjenesteydelser 12 774.786 758.808 

    

Gældsforpligtelser i alt  -3.368.518 -2.500.061 

    

Passiver  28.362.241 29.230.698 

    

    

    

    

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13 Ingen aktuelle  
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Noter til resultatopgørelsen for 2017 

 

 2017 2016 

  kr.   kr.  

Note 1 Netto omsætning   

Fast afgift 1.002 medlemmer (999) 901.844 900.373 

Kubikmeterafgift, 136.041 m3 (137.395 m3) 278.468 280.840 

Tilslutningsbidrag 54.000 0 

Salg til andre forsyninger 0 2.457 

Salg af målerbrønde 51.186 28.400 

Gebyrer u. moms 27.300 38.650 

Eftergivet vandafgift 0 0 

Underdækning 884.434 503.101 

Netto omsætning i alt 2.197.233 1.753.821 

   

   

Note 2 Produktionsomkostninger   

Vedligeholdelse bygninger 6.609 5.305 

Vedligeholdelse råvandsledning, installationer og inventar 36.805 30.827 

Vedligeholdelse boringer 0 97.844 

Vedligeholdelse udenoms arealer 30.384 11.400 

El til produktion 71.336 kWh (73.092) 104.717 109.113 

Elafgift produktion overført til balance -64.630 -64.394 

Vandanalyser og boringskontrol 116.255 61.677 

Forsikringer 4.976 4.758 

Køb af inventar 0 0 

Jordleje  3.093 3.045 

Ejendomsskatter 55 54 

Afskrivninger i alt 85.680 76.050 

Produktionsomkostninger i alt 323.944 335.679 

   

Note 3 Distributionsomkostninger   

Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger 870.986 364.412 

Statsafgift, ledningstab 0 34.463 

Afskrivninger i alt 637.898 632.682 

Distributionsomkostninger i alt 1.508.884 1.031.558 

   

Note 4 Administrationsomkostninger   

Honorar bestyrelse 42.098 41.979 

Km. Godtgørelse 1.271 1.534 

Kursus bestyrelse 5.880 0 

Øvrige udgifter bestyrelsesmøder mv.  380 800 
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Generalforsamling og vandværkssamarbejde 3.138 3.175 

Kurser personale 495 15.560 

Annoncer 1.252 1.230 

Porto og gebyrer 30.558 36.455 

Kontorartikler og telefon 0 0 

IT, hjemmeside, server mv. 52.137 65.459 

Licenser, faglitteratur og kontingenter 20.981 19.111 

Revisor og anden rådgivning 214.800 202.200 

Vandværkssamarbejde 2.250 0 

Forsikringer 2.101 1.964 

Tab på debitorer 1.012 -1.110 

Administrationsomkostninger i alt 378.352 388.356 

   

Note 5 Andre driftsindtægter   

Målerdata 13.951 1.771 

Andre driftsindtægter i alt 13.951 1.771 

   

Note 6 Finansielle indtægter   

Renteindtægter, bank 0 0 

Finansielle indtægter i alt 0 0 

   

Note 7 Finansielle omkostninger   

Renteudgifter anden gæld 3 0 

Finansielle omkostninger i alt 3 0 
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Noter til balancen for 2017 

 

Note 8 Materielle anlægsaktiver     

 

Grunde og  
bygninger 

Inventar og  
installationer Ledningsnet 

Råvands 
Ledning 

Kostpris 1. januar 1.460.469 611.790 30.456.875 0 

Tilgange 0 53.964 119.177 421.132 

Kostpris 31. december 1.460.469 665.755 30.576.052 421.132 

     

Afskrivninger pr. 1. januar 382.710 49.618 4.490.528 0 

Årets afskrivninger 52.599 27.840 637.898 5240,76 

     

Afskrivninger pr. 31. december 435.309 77.458 5.128.426 5.241 

     

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 1.025.160 588.297 25.447.626 415.892 

     

   2017 2016 

    kr.   kr.  

     

Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser    

Tilgodehavender brutto   117.176 157.419 

Tilgodehavender i alt   117.176 157.419 

     

Note 10 Egenkapital     

Overført resultat pr. 1. januar    31.730.759 31.730.759 

Årets resultat   0 0 

Egenkapital 31. december   31.730.759 31.730.759 

     

Note 11 Overdækning / underdækning     

Overdækning pr. 1. januar   -3.258.869 -2.755.768 

Årets overdækning, jf. note 1   -884.435 -503.101 

Underdækning pr. 31. december  -4.143.304 -3.258.869 

     

Note 12 Leverandører af varer og tjenesteydelser    

Moms   8.330 80.226 

Afgift af ledningsført vand   520.181 483.938 

Skyldige lønudgifter   16.617 17.890 

Øvrige kreditorer   229.657 176.755 

Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt   774.786 758.808 



 

 

 

Budget 2018 – 2025 

 

 

 

 Realiseret 

Budgettal 
(ej revi-
deret) 

Budgettal 
(ej revi-
deret) 

Budgettal 
(ej revi-
deret) 

Budgettal 
(ej revi-
deret) 

Budgettal 
(ej revi-
deret) 

Budgettal 
(ej revi-
deret) 

Budgettal 
(ej revi-
deret) 

Budgettal 
(ej revi-
deret) 

Budgettal 
(ej revi-
deret) 

 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

                    

Nettoomsætning 2.197.233 1.179 1.337 3.445 3.445 3.445 3.445 3.445 3.445 3.445 

Produktionsomkostninger -323.944 -316 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 -238 

                    

Bruttoresultat 1.873.288 863 1.099 3.207 3.207 3.207 3.207 3.207 3.207 3.207 

                    

Distributionsomkostninger -1.508.884 -876 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 

Administrationsomkostninger -378.352 -383 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 

                    

Resultat af primær drift -13.948 -396 -351 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 

                    

Andre driftsindtægter 13.951 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    

Resultat før finansielle poster 3 -376 -351 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 1.757 

Finansielle indtægter 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finansielle omkostninger -3 0 -200 -448 -388 -325 -259 -189 -117 -43 

                    

Årets resultat 0 -371 -551 1.309 1.369 1.432 1.498 1.568 1.640 1.714 

           

Likviditet           

Resultat efter afskrivninger  -371 -551 1.309 1.369 1.432 1.498 1.568 1.640 1.714 

Afskrivninger  717 726 726 726 726 726 726 726 726 

Afdrag lån  0 0 -1238 -1298 -1361 -1427 -1497 -1569 -1643 

Likviditetsfremskaffelse  346 175 797 797 797 797 797 797 797 



 

 

 

 

Takstblad 

 

  2020 2019 2018 2017 

          

Anlægsbidrag samlet 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsen-
hed 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Forsyningsledningsbidrag pr. ejen-
dom 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Stikledningsbidrag pr. stk. 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

          

Driftsbidrag         

Fastafgift, inkl. målergebyr, pr. for-
brugsenhed 2.500,00 2.500,00 1.000,00 900,00 

Målergebyr for ekstra måler 500,00 500,00 200,00 180,00 

Tillæg for yderligere boligenheder 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kubikmeter pris 7,00 7,00 2,50 2,00 

Kubikmeter pris, Flyvesandets 
Camping 10,00 10,00 6,25 5,00 

Afgift på ledningsført vand 6,37 6,37 6,37 6,25 

          

Gebyrer         

Rykkergebyr 100,00 100,00 100,00 100,00 

Rykkergebyr 2 100,00 100,00 100,00 100,00 

Lukkegebyr 1) 250,00 250,00 250,00 250,00 

Genoplukningsgebyr 1) 300,00 300,00 300,00 300,00 

Manglende selvaflæsningskort 250,00 250,00 250,00 250,00 

          

Alle beløb er excl. moms         

1) Forbruger afholder derudover selv omkostninger til afbrydelse og genåbning. 

          

Drifts- og anlægsbidrag er pr. ejen-
dom.         

          

Værdiansættelse         

Stikledningsbidrag 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Hovedledningsbidrag 23.412,41 24.044,41 24.676,41 25.308,41 

Anlægsbidrag 1.334,29 1.410,29 1.486,29 1.562,29 

  24.746,70 25.454,70 26.162,70 26.870,70 
 


