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Finn Gustafsson 
(formand) 

en 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for Rørvig Vandværk I/S. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov og vejledning om årsregn-
skaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten giver et retvisende bil-
lede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. 

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

Rørvig, den 4. marts 2019 

Bestyrelse 

Mogens Bjerre  

Peter Ellegaard Larsen 
(næstformand) 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til repræsentantskabet i Rørvig Vandværk I/S 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter og pengestrømme for 
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og vejledning om 
årsregnskaber for mindre vandvandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven. 

Vi har revideret årsregnskabet for Rørvig Vandværk I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, 
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, samt pengestrøms-
opgørelse for selskabet ("regnskabet"). 

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 beskrevet 
i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af vand-
værket 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 hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-
net som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Vandværket har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke 
været underlagt revision. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-
bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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 årsregnskabsloven. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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 væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-
melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-
ser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere vandværkets evne til at fortsætte drif-
ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
vandværket, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, 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 brugerne træffer på grundlag af 
regnskabet. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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 regnskabet, uanset om denne skyl-
des 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. Risiko-
en for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, be-
vidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-
sion om effektiviteten af vandværkets 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 regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-
sat 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 vandværkets evne til at 
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspå-
tegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, 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 vandværket ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

• Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger og forretningsaktiviteter 
for vandværket til brug for at udtrykke en konklusion om regnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre 
tilsyn med og udføre revisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige pla-

 

cering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

København, den 4. marts 2019 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-flj33 77 12 31 

Poul Madsen 
statsautoriseret revisor 
mne 10745 
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Virksomhedsoplysninger 

Virksomheden 

Bestyrelse 

Revision 

Rørvig Vandværk I/S 
Vandværksvej 18 

4581 Rørvig 

Telefon: 5991 8382 

Telefax: 5991 8610 
Hjemmeside: www.rorvigvand.net 
E-mail: kontor@rorvigvand.dk 

CVR-nr.: 12 63 40 56 

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 
Hjemstedskommune: Odsherred Kommune 

Finn Gustafsson (formand) 
Peter Ellegaard Larsen (næstformand) 
Henrik Sønksen 
Mogens Bjerre 
Bjarne Petersen 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44 
2900 Hellerup 
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Ledelsens beretning 

Hovedaktivitet 

Virksomhedens hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i oppumpning og levering af drikke-
vand til virksomhedens interessenter. 

Udvikling i regnskabsåret 

Virksomhedens resultat og økonomiske udvilding levede i al væsentlighed op til forventningerne for året 
og anses for tilfredsstillende. 

I forhold til budgettet er der flere mindre afvigelser i resultatopgørelsen. 

Indtægter ved fast bidrag og kubikmeterafgift er realiseret ca. TDKK 182 højere end budgetteret. 

Der er afholdt i alt TDKK 2 mindre i omkostninger til at vedligeholde installationer og inventar end bud-
getteret, mens omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnettet er realiseret TDKK 65 under budget. 
Samlet set er omkostninger afholdt til produktion og distribution af vand TDKK 87 under det vedtagne 
budget. Administrationsomkostningerne er realiseret netto TDKK 58 over budgettet, hvilket primært kan 
henføres til at der har været et merforbrug på omkostninger til revision og regnskabsassistance på TDKK 
37 samt en mindre forbrugsafvigelse på mange andre poster. 

De samlede investeringer har i 2017 udgjort TDKK 2.013 fordelt med TDKK 1.008 på ledningsanlæg, 
TDKK 902 på nye vandmålere samt TDKK 37 vedrørende inventar m.v. og TDKK 65 i forbedringer på 
vandværket. Investeringerne blev dermed samlet set TDKK 887 lavere end budgetteret, hvilket bl. a. skyl-
des at en investering, som var planlagt til efteråret 2018, først gennemføres i vinteren 2019. De realisere-
de afskrivninger blev TDKK 21 lavere end budgetteret. 

Samlet set blev årets resultat realiseret med en overdækning på TDKK 1.200 mod en budgetteret over-
dækning på TDKK 975. 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finan-
sielle stilling. 

Den forventede udvikling 

Som en væsentlig del af investeringerne er det besluttet at udskifte vandbehandlingsanlægget i 2021. Den 
investering forventes at udgøre ca. DKK 14,5 mio., som er indarbejdet i vandværkets budgetter og progno-
ser. Tidspunktet for investeringen er dog afhængig af en række beslutninger om den fremtidige vandfor-
syning i Odsherred, og der er derfor risiko for, at investeringen gennemføres senere end 2021. 
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Ledelsens beretning 

Der forventes i de kommende år et årligt investeringsniveau på DKK 2,2 - 3,3 mio. i vandledninger, 
vandmålere og vandværksanlæg, hvortil kommer den planlagte investering i et nyt vandbehandlingsanlæg 
i 2021 på DKK 14,5 mio. 

Der er budgetteret med en overdækning i 2019 på TDKK 2.560, som skal bidrage til finansieringen af de 
kommende års investeringer. 
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Regnskabspraksis 

Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Fra regnskabsklasse C er tilvalgt le-
delsesberetning og udarbejdelse af pengestrømsopgørelse. 

Regnskabet er tilpasset efter den af Erhvervsstyrelsen udarbejdede vejledning om årsregnskaber for min-
dre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven. 

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulerin-
ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-
under afskrivninger og nedskrivninger. 

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 fordele vil fragå 
vandværket, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

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

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Nettoomsætningen er opgjort som acontoopkrævningerne vedrørende regnskabsåret samt årets regule-
ringer vedrørende acontoopkrævningerne fra året før. I nettoomsætningen indgår den faste afgift og m3-
afgiften ekskl. statsafgift og moms. 

Tilslutningsbidrag indtægtsføres under nettoomsætningen i det år, de modtages. 
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Regnskabspraksis 

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 underdæk-
ning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt"). 

Andre indtægter 

Andre indtægter består af indtægter fra udlejning af antennepositioner. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger består af de til indvinding af vand direkte henførbare omkostninger, herunder 
omkostninger til løn, vedligeholdelse og afskrivninger på vandværk, boringer og SRO-anlæg. 

Distributionsomkostninger 

Distributionsomkostninger består af de til distribution af vand direkte henførbare omkostninger, herun-
der omkostninger til løn, vedligeholdelse og afskrivninger på ledningsnet og vandmålere. 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger består af omkostninger til administration, herunder omkostninger til løn, 
vedligeholdelse og afskrivninger på inventar. 

Finansielle poster 

Finansielle poster vedrører renter af bankindestående samt bankgæld. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde måles til kostpris med fradrag af eventuelle nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

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

Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargø-
ring. Der indregnes ikke renter. 
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Regnskabspraksis 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, 
fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: 

Vandværk 
Ledningsanlæg og boringer 
Vandmålere og distriktsmålerbrønde 
Inventar og biler 
SRO-anlæg 

10 - 20 år 
3o år 

7 år 
3 - 5 år 

5 -  10 år 

Anlægsaktiver med en kostpris på DKK 25.000 eller mindre omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af 
tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 

Egenkapital 

Overført resultat indeholder akkumuleret resultat. 

Henlæggelser til investeringer indeholder de af bestyrelsen forventede investeringer for de kommende 
5 F. Henlæggelsen opdateres årligt i henhold til bestyrelsens forventninger og den af bestyrelsen udar-
bejdede prognose. 

Overdækning 

Overdækning er 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. 

Gældsforpligtelser 

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgen-
de opgøres de til kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for 
variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi. 
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Regnskabspraksis 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og fi-
nansieringsaktiviteter, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likvider. 

Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som virksomhedens resultat regule-
ret for ikke kontante driftsposter som afskrivninger. 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, mate-
rielle og finansielle anlægsaktiver. 

Pengestrømme fra finansiering omfatter indbetaling af anlægsbidrag og indskud fra nye interessenter. 

Likviditet består af posterne "Likvide beholdninger", under aktiver og "Bankgæld", under gældsforpligtel-
ser. 
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Resultatopgørelse 

 

Note 
Realiseret 

2018 
Realiseret 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 

 

DKK DKK DKK DKK 

Bruttoomsætning i 5.433.757 5.274.699 5.252.000 6.268.000 
Overdækning 

 

-1.200.486 -1.150.865 -975.000 -2.560.000 

Nettoomsætning 

 

4.233.271 4.123.834 4.277.000 3.708.000 
Produktionsomkostninger 3 -1.126.477 -1.226.442 -1.189.000 -966.000 

Bruttoresultat 

 

3.106.794 2.897.392 3.088.000 2.742.000 

Distributionsomkostninger 4 -1.884.059 -1.734.636 -1.909.000 -1.708.000 
Administrationsomkostninger 5 -1.279.388 -1.211.804 -1.221.000 -1.090.000 

Resultat af primær drift 

 

-56.653 -49.048 -42.000 -56.000 

Andre driftsindtægter 2 93.484 88.674 92.000 96.000 

Resultat før finansielle omkostninger 

 

36.831 39.626 50.000 40.000 

Finansielle indtægter 

 

1.036 3.461 

  

Finansielle omkostninger 

 

-37.867 -43.087 -50.000 -40.000 

Årets resultat 

 

0 0 0 0 
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Balance 31. december 

Aktiver 
2018 2017 
DKK DKK 

Grunde 6 150.598 150.598 
Vandværk 6 343.869 398.723 
Ledningsanlæg 6 10.457.685 9.902.286 
Boringer 6 1.160.807 1.211.005 
Vandmålere og distriktsmålerbrønde 6 2.375.890 2.043.657 
Inventar og biler 6 25.117 o 
SRO-anlæg 6 341.756 480.283 

Materielle anlægsaktiver 14.855.722 14.186.552 

Anlægsaktiver 14.855.722 14.186.552 

    

Tilgodehavende offentlige afgifter 202.787 0 

Tilgodehavende hos Odsherred Forsyning 646.636 o 
Periodiserede omkostninger 13.099 18.415 

Tilgodehavender 862.522 18.415 

Aktiebeholdning o 33.900 
Garantbeviser 5.000 5.000 
Likvide beholdninger 110.300 107.317 

Likvide beholdninger 115.300 146.217 

Omsætningsaktiver 977.822 164.632 

Aktiver 15.833.544 14.351.184 
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Balance 31. december 

Passiver 

Henlæggelse til investeringer 
Saldo r. januar 
Overført fra overdækning 
Henlagt i året 

Saldo 31. december 

Egenkapital 

Saldo r. januar 
Overført fra anlægsbidrag og indskud o o 
Forældet gæld 0 0 
Overført af årets resultat 1.200.486 1.150.865 
Overført til henlæggelse til investeringer -14.780.000 -130.000 

Over (+)/ Underdækning (-) -13.983.859 -404.345 

Bankgæld 0 0 

Langfristet gæld -13.983.859 -404.345 

Bankgæld 
Vare- og omkostningskreditorer 
Skyldigt vandspild 
Skyldige offentlige afgifter 
Anden gæld 7 

1.319.499 332.004 
449.754 324.934 

28.488 128.500 
709.898 

209.662 230.193 

     

Kortfristet gæld 

 

2.007.403 1.725.529 

Gældsforpligtelser 

 

-11.976.456 1.321.184 

     

Passiver 

 

15.833.544 14.351.184 

     

Andre forpligtelser 

Der er indgået aftaler om leasing af automobiler med løbetid over 6o måneder. 
Restløbetid pr. 31. december 2018 er 54 måneder. 
Forpligtelsen udgør den 31. december 2018 TDKK 197. 

Note 2018 2017 
DKK DKK 

13.030.000 12.900.000 
14.780.000 130.000 

0 0 

27.810.000 13.030.000 

27.810.000 13.030.000 

-404.345 -1.425.210 
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Pengestrømsopgørelse 

 

2018 2017 
DKK DKK 

Årets resultat 0 0 
Overdækning 1.200.486 1.150.865 
Årets afskrivninger 1.343.830 1.228.283 
Ændring af tilgodehavender -844.107 216.441 
Ændring af kreditorer og anden gæld -705.621 518.224 

Pengestrømme fra driften 994.588 3.113.813 

Investeringer i vandværk -65.371 -232.460 
Investeringer i ledningsanlæg -1.007.735 -847.604 
Investeringer i boringer 0 -15.456 
Investeringer i vandmålere og distriktsmålerbrønde -902.217 -937.780 
Investeringer i inventar og biler -37.677 0 
Investeringer i SRO-anlæg 0 0 

Pengestrømme til investeringer -2.013.000 -2.033.300 

Forskel (årets ændring i likviditet) -1.018.412 1.080.513 

Likviditet 1. januar -185.787 -1.266.300 

Likviditet 31. december 

der specificeres således: 

-1.204.199 -185.787 

  

Likvide beholdninger 115.300 146.217 
Bankgæld -1.319.499 -332.004 

 

-1.204.199 -185.787 
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Nettoomsætning 

2018 2017 
DKK DKK 

 

Fast afgift 4.322.006 4.362.859 

 

Kubikmeterafgift 1.011.876 867.990 

 

Tilslutningsbidrag 98.000 42.000 

 

Gebyrer 1.875 1.850 

  

5.433.757 5.274.699 

2 Andre driftsindtægter 

   

Antennepositioner 91.334 88.674 

 

øvrige indtægter 2.150 

   

93.484 88.674 

3 Produktionsomkostninger 

   

Løn driftspersonale 435.749 446.971 

 

Vedligeholdelse bygninger 32.396 14.101 

 

Vedligeholdelse installationer og inventar 168.425 248.675 

 

Strømforbrug 145.953 158.234 

 

Analyser 30.158 39.345 

 

Ejendomsskat 3.836 3.263 

 

Vandafledningsafgift 1.008 

  

Afskrivninger vandværk 120.227 127.128 

 

Afskrivninger SRO anlæg 138.527 138.527 

 

Afskrivninger boringer 50.198 50.198 

  

1.126.477 1.226.442 

4 Distributionsomkostninger 

   

Løn driftspersonale 227.407 233.264 

 

Vedligeholdelse ledningsnet 284.787 302.528 

 

Vedligeholdelse boringer 

   

Vedligeholdelse vandmålere 

   

Strømforbrug 20.471 22.698 

 

Statsafgift vandspild 47.613 123.644 

 

Måleraflæsning 

 

8.740 

 

Drift af sevieevogne inkl. leasing 281.461 131.332 

 

Afskrivninger ledningsnet 452.336 422.589 

 

Afskrivninger vandmålere 569.984 489.841 

  

1.884.059 1.734.636 
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5 Administrationsomkostninger 

2018 2017 

DKK DKK 

Løn administrativt personale 473.880 486.084 

Kontorhold og tryksager 8.401 29.720 
Telefon og bredbånd 68.417 71.060 
Kontorassistance 52.423 49.116 
Porto og gebyrer 11.250 33.478 
Forsikringer 15.480 16.038 
Revisions- og regnskabsmæssig assistance mv. 124.000 85.807 
Bestyrelseshonorar 181.840 177.590 
Mødeomkostninger 42.913 46.468 
Varmeudgifter 600 8.018 
Kørsel og rejser 40.752 30.021 
Kontingenter og abonnementer 45.855 61.331 
Repræsentation og reklame 0 630 
Personale- og bestyrelsesomkostninger 21.878 0 
Kursus personale 11.016 6.950 
Inventar og småanskaffelser 66.846 49.253 
Vedligeholdelse og rengøring 25.834 28.403 
Ir-udgifter 60.837 33.106 
Internetforbindelse 13.058 0 
Øvrige administrationsomkostninger 1.548 -1.269 
Afskrivninger inventar m.v. 12.560 0 

1.279.388 1.211.804 

6 Materielle anlægsaktiver 

 

Grunde Vandværk Ledningsanlæg. Boringer 

Vandmålere og 
distrikts- 

målerbrønde 
Inventar 
og biler SRO-anlæg 

DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK 

Anskaffelsessum 1. januar 2°18 150.598 18.704.492 16.805.677 1.505.927 5.304.437 193.703 1.013.697 
Tilgang i årets løb 

 

65.371 1.007.735 

 

902.217 37.677 

 

Øvrig tilgang i årets løb 

       

Afgang i årets løb 

       

Anskaffelsessum 31. december 2o18 150.598 18.769.863 17.813.412 1.505.927 6.206.654 231.380 1.013.697 

Akkumulerede afskrivninger 

       

1. januar 2018 

 

18.305.769 6.903.391 294.922 3.260.780 193.703 533.414 
Årets afskrivninger 

 

120.225 452.336 50.198 569.984 12.560 138.527 
Afgang i årets løb 

  

- 

    

Akkumulerede afskrivninger 

       

31. december 2018 

 

18.425.994 7.355.727 345.120 3.830.764 206.263 671.941 
Regnskabsmæssig værdi 
værdi 31. december 2018 150.598 343.869 10.457.685 1.160.807 2.375.890 25.117 341.756 

_kt 
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7 Anden gæld 

2018 2017 

DKK DKK 

Skyldige feriepengehensættelse 72.083 157.856 
Skyldige feriepenge 44.021 0 
Sociale bidrag 3.278 2.794 
Skyldig A-skat og AM-bidrag 72.780 33.740 
Depositum, antennepositioner 17.500 17.500 
Mellemregning Odsherreds Forsyning 0 18.303 

 

209.662 230.193 

pwc 18 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

