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VRIST PUMPELAG
Selskabsoplysninger

SELSKAB:

Vrist Pumpelag
co. Kasserer Karsten Damm
Fuglsangparken 6
7000 Fredericia
Telefon:
E-mail:
CVR-nr.:

75931915
bk-damm@mail.tele.dk
34151989

Regnskabsår:
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Næstformand:
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Bendt Bjergaard Nielsen
Svend Aage Larsen
Bjarne Glargaard
Jens Hansen-Møller
Karsten Damm

Vestervangen 30, 8620 Kjellerup
Hesseltoft 8, 7100 Vejle
Teglvænget 29, 6622 Bække
Dalgasvej 11, 8800 Viborg
Fuglsangparken 6, 7000 Fredericia

SUPPLEANTER:

Henning Koch
Ejvind Koch

REVISORER:

Mikael Mikkelsen
Inge Jensen (revisorsuppleant)

BESTYRELSE:
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VRIST PUMPELAG
Bestyrelsens påtegning
Bestyrelsen for Vrist Pumpelag har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 2013

Fredericia, februar 2014

________________________________________
Bendt Bjergaard Nielsen

________________________________________
Svend Aage Larsen

________________________________________
Bjarne Glargaard

________________________________________
Jens Hansen-Møller

________________________________________
Karsten Damm

REVISORS PÅTEGNING:
Årsregnskab for Vrist Pumpelag, der består af resultatopgørelse og balance inkl. tilhørende noter, er
gennemgået og fundet i orden. Bilag er gennemgået i det omfang det er skønnet nødvendigt.

marts 2014

_____________________________
Mikael Mikkelsen
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VRIST PUMPELAG
Anvendt regnskabspraksis
Driftsregnskab
Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger
Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører.
Faktiske driftsudgifter, og reelle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, de
vedrører, uanset om de er afregnet. Det vil sige, at årsregnskabet er periodiseret i forhold til det
reelle tidspunkt, hvor udgiften / omkostningen er afholdt eller opstået.
Momsforhold
Vrist Pumpelag er ifølge gældende lovgivning en momspligtig virksomhed. Driftsregnskabet poster
vises dog inkl. moms og selve momsopgørelsen indgår derfor som en selvstændig post i
driftsregnskabet.
Bemærkninger til regnskabet
Regnskabet forsynes med bemærkninger i det omfang det findes nødvendigt.

Balancen
Præsentation af balancen
Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort ultimo regnskabsåret, idet
der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.
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Note

1.

Resultatopgørelse
Indtægter
Bidrag fra grundejerne
Øvrige driftsindtægter

Udgifter

2.

Driftsudgifter pumpeanlæg m.v.
Vedligeholdelse og reparationer
Andre driftsomkostninger
Teknisk rådgivning og Lemvig Kommune

Regnskab
2013
inkl. moms

Budget
2013
inkl. moms

-1.155.000,00
-1.155.000,00

-1.155.000,00
-1.155.000,00

339.127,80

2.005.000,00

4.562,50

25.000,00

4.562,50

25.000,00

115.934,45
59.971,95
14.062,50
41.900,00

182.000,00
115.000,00
25.000,00
42.000,00

-7.758,52

-3.000,00

Forbrugsafgifter
El, pumpestationer

3.
4.
5.

Administration / bestyrelsen
Administration og bestyrelsesarbejdet
Generalforsamlinger
Vederlag bestyrelsen
Diverse uforudsete udgifter

Renter
Renteudgifter, bank
Renteindtægter, bank
Finansforskydninger
Udgående moms (salgsmoms)
Indgående moms (købsmoms)
øreafrunderinger moms

226.389,37
231.000,00
-4.610,79
0,16

Anlægsudgifter
Anlægsudgifter nyt drænanlæg

0,00
0,00

1.801.000,00
1.801.000,00

-815.872,20

850.000,00

Resultat 2013
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-3.000,00

VRIST PUMPELAG
Bemærkninger til årsregnskabet:
Driftsresultat for regnskabsåret 2013 i Vrist Pumpelag er jævnfør resultatopgørelsen markant bedre
end forventet. I det udarbejdede langtidsbudget var der indarbejdet en forventning om at en
væsentlig del af projektets samlede anlægsudgifter ville forfalde til betaling sidst i regnskabsåret.
Dette er som bekendt ikke sket som følge af forsinkelser i tidsplanen for anlægsprojektet. En
forventet forringelse af egenkapitalen på 850 t.kr. er derfor vendt til en næsten tilsvarende
forbedring, primært som følge af, at budgetterede anlægsudgifter på 1,8 mio. kr. ikke er opkrævet i
regnskabsåret 2013.
På 2 andre områder skyldes forskel mellem budget og regnskabsresultat
 At der også i 2013 kan konstateres noget lavere udgifter til administration generelt
 Momsforskydningen er ikke budgetmæssigt indregnet
Kommende års budgetter vil naturligvis blive justeret / rettet til i forhold til de nu kendte
regnskabsårs resultater.

Noter til resultatopgørelse:
Note
1.

2.
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Årets bidrag fra hver grundejer kr. 2.500 opkræves via ejendomsskatteafregningen af Lemvig
Kommune.
Ved budgetlægningen var antal grundejerbidrag opgjort til 462.
Der er tale om betaling til Lemvig Kommune for ajourføring af pumpelagets kortmateriale

3.

Udgiften indeholder samtlige udgifter til pumpelagets løbende administration, f.eks.
kontorartikler, trykning af materiale til pumpelagets medlemmer, drift af pumpelagets
hjemmeside, porto ved udsendelse af materiale til medlemmer, udgifter til afholdelse af
bestyrelsesmøder, kørselsgodtgørelse til bestyrelse

4.

Der er i regnskabsåret 2013 afholdt 1 ordinær generalforsamling.

5.

Posten udgør vederlag til bestyrelsen udbetalt ifølge pumpelagets forretningsorden godkendt
på den ordinære generalforsamling.
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Balance
Aktiver

Ultimo
2012

Ultimo
2013

510.993,37

1.363.857,09

Bankbeholdning
Nordea driftskonto
Vestjysk Bank, tidsindskud

510.993,37
107.931,56
403.061,81

1.363.857,09
613.036,76
750.820,33

Passiver

510.993,37

1.363.857,09

Egenkapital

432.894.89

1.248.767,09

78.098,48
13.472,85

115.090,00

64.625,63

115.090,00

Materielle anlægsaktiver
Ledningsnet
Pumpestationer, tekniske anlæg m.v.
Omsætningsaktiver
Kortfristede tilgodehavender

Kortfristede tilgodehavender
Ikke afregnede udlæg og kørselsgodtgørelse
Kreditortilgodehavender
Ikke afregnet moms
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