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Introduktion 

 

 

Selskabet Tørresø Strands Vandværk 

Skibhusvej 88, 5000 Odense C. (administrationsadresse) 

Kundenr. 339 

 

CVR nr.:    3424 3514 

Telf. nr.:     6613 9877 

Email:        klok@post9.tele.dk 

Hjemmeside: www.ts-vand.dk 

Kunde nr.: 339 

 

Bestyrelse Nels Birkenfeldt, formand 

Henrik Lehn, næstformand 

Ole Klok, kasserer 

Niels P. Aalund, sekretær 

Carl Aage Clausen 

 

Revision MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed 

Mogens Stougaard, registreret revisor 

Medlem af FSR – Danske Revisorer 

Thygesensvej 2, 5450 Otterup 

 

Telefon 6487 1489 

E-mail info@ms-revision.dk 

www.ms-revision.dk 

CVR nr. 5804 7414 

 
 

Intern revisor Ib Haug 

Sletten 22, 5450 Otterup 

 

Pengeinstitut Danske Bank A/S 

Rugvang 36-38, 5210 Odense NV. 
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Ledelsespåtegning 

 

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Vandværket for Tørresø Strand Vandværk.   

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. 
 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stil-

ling pr. 31. december 2016 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016. 

 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af 

vandværkets finansielle stilling. 

 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 

Odense, den 9. februar 2017 

 

Bestyrelse: 

 

      

Nels Birkenfeldt, formand  Henrik Lehn, næstformand  Ole Klok, kasserer  

 

 

    

Niels P. Aalund, sekretær  Carl Aage Clausen 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

 

 

Til selskabets andelshavere  

 

Vi har revideret årsregnskabet for Tørresø Strands Vandværk for perioden 1. januar - 31. december 2016, der omfatter 

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

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

31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016 i overensstem-

melse 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 

"Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen 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 

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 
Fremhævelse af forhold ved revisionen 

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med foreningens sædvanlige praksis, de af bestyrelsen godkendte budgetter 

for 2016. Budgettallene, som fremgår af en særskilt note, i tilknytning til årsrapporten, har 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 nødvendig for at udarbejde et års-

regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse 

om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-

cippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, 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 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 standar-

der om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan 

findes. Fejlinformation 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 regnskabsbrugerne træf-

fer 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 foreningens in-

terne 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 

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

eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens 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 el-

ler, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det 

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

dog medføre, at foreningen 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 retvisen-

de billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisio-

nen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi iden-

tificerer 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 

sikkerhed om ledelsesberetningen. 

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

je, 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. 

Otterup, den 13. marts 2017 

 

MS-Revision, Registret Revisionsvirksomhed 

Medlem af FSR – Danske Revisorer  

CVR. nr. 5804 7414 

 

 

Mogens Stougaard 

Registreret revisor 

Medlem af FSR – Danske Revisorer 
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Intern revisorerklæring: 
Jeg har dags dato gennemgået den reviderede årsrapport for 2016, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. 

 

Odense, den 12. marts 2017 

 

Ib Haug 

Intern revisor 
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Ledelsesberetningen 

 

Vandværkets hovedaktivitet 
Vandværkets hovedaktiviteter er drift af alment nyttigt vandforsyningsanlæg. 

 

Udviklingen i vandværkets aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets resultat udviser et underskud på t. kr. 334, mod et underskud på 123 sidste år, som overføres til nedskrivning af over-

dækningssaldoen. 

 

Likviditetsmæssigt resultat er et underskud på t. kr. 334. Efter tilbageførsel af afskrivninger på t. kr. 189, er det faktiske 

likviditetstræk t. kr. 145.  

 

Afvigelserne i forhold til sidste år på t. kr. 211, kan i hovedtal forklares med øget omkostninger til ledningsnet er øget med 

t. kr. 193. 

 

Afvigelser i forhold til budgettet t. kr. 150, øget omkostninger til ledningsnet t. kr. 164. 

 

Formue er formindsket med t. kr. 334, svarende til årets underskud på t. kr. 334 og udgør nu t. kr. 2.638. 

 

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 nogenlunde uændret resultat i det 

kommende år. 

 

Bestyrelsen vil arbejde på opretning af vandværkets anlæg og ledningsnet. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 

Generelt 

Årsregnskabet for Tørresø Strands Vandværk for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser 

for selskaber i 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. 

 

 

Resultatopgørelsen 

Opstillingsform 

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

 

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

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

 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning fra vandsalg m.v. 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 et tillæg til indtægterne (”der er op-

krævet for lidt”). 

 

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 bankindeståender samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer. 

 

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

de kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån. 

 

 

 

 



8 

 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

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

ikke på grunde. 

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper: 

 

I 2001 i forbindelse med renovering og nye boringer, blev boringer og bygninger ansat til kr. 4.725.000. 

 

Der er fra år 2001 afskrevet på anlægsaktiver med 4 % af værdiansættelsen. 

 

 Brugstid Restværdi 

Bygning og boringer 25 år 0 kr. 

 

Ejendom: 

Hybenvej 22. Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2013 kr. 110.000 heraf grundværdi kr. 73.300. 

 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Posten inde-

holder også tilgodehavender vedrørende leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende regnskabsår. 

 

Overdækning/underdækning 

Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til ”hvile i sig selv”- princippet.  

Underdækning er et udtryk for, at vandværket 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”). 

 

Øvrige gældsforpligtelser 
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2016 

 

 

 

Noter  2016 2016 2015 

  hele kr. budget t. 
kr. ej revi-

deret 

hele kr. 

     

1 OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER 1.042.934 888 844.255 

2 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER -227.645 -237 -229.046 

     

 BRUTTORESULTAT I 815.289 651 615.209 

     

3 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER -644.557 -481 -453.493 

     

 BRUTTORESULTAT II 170.732 170 161.716 

     

4 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER -179.226 -180 -170.630 

     

 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -8.494 -10 -8.915 

     

5 ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER 8.494 5 8.649 

     

 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 0 -5 -266 

     

6 FINANSIELLE POSTER 0 5 266 

     

 ÅRETS RESULTAT I ALT 0 0 0 
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Balance pr. 31. december 2016 

 

 

Noter   2016  2015 

  hele kr.   hele kr. 

     

 ANLÆGSAKTIVER    

8 Bygningsanlæg m.m. - produktion 1.701.000   1.890.000 

     

 ANLÆGSAKTIVER - I ALT 1.701.000   1.890.000 

     

9 Tilgodehavender 23.108  3.201 

10 Likvide midler 991.496   1.158.075 

     

 OMSÆTNINGSAKTIVER - I ALT 1.014.604   1.161.276 

     

 AKTIVER - I ALT 2.715.604   3.051.276 

     

     

Noter  2016  2015 

  hele kr.   hele kr. 

     

11 Overdækning/underdækning 2.637.510   2.971.879 

     

 GÆLDSFORPLIGTELSER    

12 Kortfristet gæld 36.528  29.406 

13 Merværdiafgift (moms) 0  0 

14 Afgift af ledningsført vand (statsafgift) 41.566   49.991 

     

 GÆLD I ALT 78.094   79.398 

     

 PASSIVER I ALT 2.715.604   3.051.276 
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Noter 

 

Note  2016 2016 2015 

  hele kr. budget t. 
kr. ej revi-

deret 

hele kr. 

     

1 OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER    

 Fastbidrag    

 Fast driftsbidrag 575.575 574 572.456 

 Fast bidrag i alt 575.575 574 572.456 

     

 Variabel bidrag    

 Kubikmeterafgift 132.991 130 149.160 

 Variabel bidrag i alt 132.991 130 149.160 

     

 Overdækning/underdækning    

 Overdækning/underdækning 334.369 184 122.639 

  334.369 184 122.639 

     

 OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER 1.042.934 888 844.255 

     

2 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER    

 Boringer, bygninger m.v.    

 Vedligeholdelse udenomsareal 3.000 12 5.100 

 El  12.878 15 14.004 

 Ejendomsskatter 1.233 1 1.239 

 Forsikring produktionsanlæg 11.399 5 12.186 

 Afskrivning bygninger 189.000 189 189.000 

 Boringer, bygninger m.v. i alt 217.509 222 221.529 

     

 Miljø og analyser    

 Vandanalyse 10.136 15 7.518 

 Miljø og analyser i alt 10.136 15 7.518 

     

 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I 

ALT 
227.645 237 229.046 

     

 BRUTTORESULTAT I 815.289 651 615.209 
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3 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER    

     

 Ledningsnet    

 Ledningsnet vedligeholdelse 224.781 95 149.736 

 Vandmåler vedligeholdelse 415.414 383 294.239 

 Afledningsafgift 4.362 3 4.098 

 Vandafgift for spild 0 0 5.420 

 Ledningsnet i alt 644.557 481 453.493 

     

 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER I 

ALT 
644.557 481 453.493 

     

 BRUTTORESULTAT II 170.732 170 161.716 

     

4 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER    

     

 Administration herunder bestyrelse    

 Honorar til formand 8.759 12 8.804 

 Bogføringsassistance 45.079 45 49.241 

 Diæter til bestyrelsen i forbindelse med 

møder 
16.810 15 12.555 

 Telefon og kørselsegodtgørelser 8.417 12 8.093 

 Omkostninger til bestyrelses møder 15.985 14 11.541 

 Kursus personale 520 2 100 

 Gaver 5.808 5 5.250 

 Porto u/ moms 9.284 12 16.750 

 Annoncer inkl. hjemmeside 735 1 0 

 Kontorartikler 5.418 8 6.961 

 Telefonudgifter 528 2 621 

 Kontingenter m/ moms 200 6 450 

 EDB-serviceaftale 21.660 18 21.240 

 Abonnement / licensafgift 0 1 678 

 EDB udgifter 639 0 0 

 PBS udgifter / gebyrer 12.180 7 5.022 

 Revision af regnskab / antaget 

revision 
22.068 14 17.963 

 Generalforsamling 5.136 6 5.361 

 ADM.OMKOSTNINGER I ALT 179.226 180 170.630 
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 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -8.494 -10 -8.915 

     

5 ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER    

 Indtægter    

 Indvundet og tab på debitor 

fordringer m/ moms 
1.294 0 -1.351 

 Gebyr 7.200 5 10.000 

 Indtægter i alt 8.494 5 8.649 

     

 ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER 8.494 5 8.649 

     

 RESULTAT FØR FINANSIELLE PO-

STER 
0 -5 -266 

     

6 FINANSIELLE POSTER    

 Renteindtægter fra pengeinstitutter 0 5 266 

 FINANSIELLE POSTER 0 5 266 

     

7 FORDELINGSKONTI    

     

 Elektricitet    

 El indkøb excl. moms og 

elafgift 
29.921 30 31.843 

 - El og el / distributionsafgift -17.044 -15 -17.838 

 El til fordeling 12.878 15 14.004 

 Overført til produktion -12.878 -15 -14.004 

 Saldo (skal være 0) - ved regnskabsafslut-

ning 
0 0 0 

     

 ÅRETS RESULTAT I ALT 0 0 0 

     

 BALANCEN    

 ANLÆGSAKTIVER    

8 Bygningsanlæg m.m. - produktion    

 Investeret primo 4.725.000  4.725.000 

 Vurdering kr. 110.000       

 Saldo til afskrivning 4.725.000  4.725.000 

 Afskrevet primo -2.835.000  -2.646.000 

 Årets afskrivning -189.000  -189.000 

 Bygningsanlæg m.m. i alt 1.701.000   1.890.000 
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 ANLÆGSAKTIVER - I ALT 1.701.000   1.890.000 

     

 OMSÆTNINGSAKTIVER    

9 Tilgodehavender    

 Andre tilgodehavender 0  1.626 

 Tilgodehavende moms  23.108  1.575 

 Tilgodehavender m.m. i alt 23.108   3.201 

     

10 Likvide midler    

 Løbende driftskonti 466.572  633.151 

 Netopsparing  524.924  524.924 

 Likvide midler i alt 991.496   1.158.075 

     

 OMSÆTNINGSAKTIVER - I ALT 1.014.604   1.161.276 

     

 AKTIVER - I ALT 2.715.604   3.051.276 

     

 PASSIVER    

11 GÆLDSFORPLIGTELSER    

 Overdækning/underdækning    

 Overdækning/underdækning pr. 1. januar 2.971.878  3.094.518 

 Årets underdækning, jf. note 1 -334.369  -122.639 

 Overdækning pr. 31. december 2.637.510   2.971.879 

     

12 Kortfristet gæld    

 A-skat tilbageholdt 14.941  14.835 

 AM-bidrag - tilbageholdt 3.251  3.248 

 Anden gæld 8.336  1.323 

 Leverandørgæld 10.000  10.000 

 Kortfristet gæld - i alt 36.528   29.406 
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13 Merværdiafgift (moms)    

 Primo saldo -1.575  -8.832 

 Udgående moms 200.906  206.562 

 Indgående moms -185.962  -135.168 

 Elafgift / energiafgifter -17.044  -17.838 

 Momsafregning til skat -19.434  -46.299 

 Overført til tilgodehavende 23.108  1.575 

 Skyldig merværdiafgift (moms) i alt 0   0 

     

14 Afgift af ledningsført vand (statsafgift)    

 Afgift opkrævet a'conto 90.480  104.703 

 Faktureret og opkrævet 90.480  104.703 

 Primo saldo 49.991  41.560 

 Afregning af afgift til skat -98.905  -96.272 

 Skyldig afgift af ledningsført vand (stats-

afgift) i alt 
41.566   49.991 

     

 GÆLD I ALT 78.094   79.398 

     

 PASSIVER I ALT 2.715.604   3.051.276 
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Budget 2016 – 2018 

 

 

Noter  2016 2018 2017 2016 

  hele kr. budget t. 
kr. ej revi-

deret 

budget t. 
kr. ej revi-

deret 

budget t. 
kr. ej revi-

deret 

      

1 OMSÆTNING I ALT / INDTÆGTER 1.042.934 888 888 888 

2 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER -227.645 -237 -237 -237 

      

 BRUTTORESULTAT I 815.289 651 651 651 

      

3 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER -644.557 -481 -481 -481 

      

 BRUTTORESULTAT II 170.732 170 170 170 

      

4 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER -179.226 -180 -180 -180 

      

 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT -8.494 -10 -10 -10 

      

5 ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER 8.494 5 5 5 

      

 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 0 -5 -5 -5 

      

6 FINANSIELLE POSTER 0 5 5 5 

      

 ÅRETS RESULTAT I ALT 0 0 0 0 
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Takst blad 

 

 

  2019 2018 2017 2016 

          

Anlægsbidrag samlet 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugs-
enhed 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Forsyningsledningsbidrag pr. ejen-
dom 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 

Stikledningsbidrag pr. stk. 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 

          

Drifsbidrag         

Fastafgift, inkl. målergebyr, pr. for-
brugsenhed 850,00 850,00 850,00 850,00 

Målergebyr for ekstra måler 180,00 180,00 180,00 180,00 

Kubikmeter pris 9,50 9,50 9,50 9,50 

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

          

Gebyrer         

Restancegebyr 100,00 100,00 100,00 100,00 

Gebyr ved ejerskifte sælger 100,00 100,00 100,00 100,00 

Gebyr ved ejerskifte køber 100,00 100,00 100,00 100,00 

Lukkegebyr  1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Gebyr for manglende aflæsning 400,00 400,00 400,00 400,00 

Gebyr aflæsningskort rykker 130,00 130,00 130,00 130,00 

          

Alle beløb er excl. moms         

     

 


