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VRIST PUMPELAG
Selskabsoplysninger

SELSKAB:

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

20104415
bk-damm@mail.tele.dk
34151989

Regnskabsår:

1. januar - 31.december

Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Kasserer:

Bendt Bjergaard Nielsen
Svend Pedersen
Bjarne Glargaard
Jens Hansen-Møller
Karsten Damm

Vestervangen 30, 8620 Kjellerup
Rosenhaven 32, 7870 Roslev
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 2018

marts 2019:

________________________________________
Bendt Bjergaard Nielsen

________________________________________
Svend Pedersen

________________________________________
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 2019:

_____________________________
Mikael Mikkelsen
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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.

2.
3.

Resultatopgørelse
(udgiftsregnskab)
Indtægter
Bidrag fra grundejerne

Regnskab
2018
inkl. moms
--928.000,00
-928.000,00

-926.000
-926.000

Udgifter

876.186,45

1.815.886

Driftsudgifter pumpeanlæg m.v.
Teknisk drift og vedligeholdelse af anlæg
Teknisk rådgivning og Lemvig Kommune
Betaling til Harboøre Pumpelag
El, pumpestationer

258.450,78
55.389,67
8.450,32
70.566,25
124.044,54

384.000
300.000
9.000
40.000
35.000

4.
5.
6.

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

75.564,92
33.254,92
10.260,00
32.050,00

81.900
35.000
15.000
31,900

7.

Renter
Renteudgifter
Renteindtægter

13.786,63
13.786,63

15.000
15.000

528.384,12
185.600,00
-57.202,00
399.986,09
0,03

334.986
185.000
-250.000
399.986

9.

Finansforskydninger
Udgående moms (salgsmoms)
Indgående moms (købsmoms)
Afdrag på anlægslån
Øreafrundinger
Anlægsudgifter
Reserveret til anlægsudgifter

Resultat 2018
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Budget
2018
inkl. moms

1.000.000
1.000.000

-51.813,55

889.886

VRIST PUMPELAG
Bemærkninger til årsregnskabet:
Vrist Pumpelag er jo som bekendt etableret med det formål at sørge for at området, som pumpelaget
omfatter, ikke generes af oversvømmelser ved voldsomme regnvejr, storme eller andre ekstreme
vejrsituationer.
Derfor er det også relevant at oplyse om den mængde overfladevand, som pumpelagets anlæg årligt
pumper væk. Vandmængder har de sidste 3 år, altså fra pumpelagets start og til nu, været således:
Afledning 2016 ............................................ ca. 240.000 m3
Afledning 2017 ............................................ ca. 920.000 m3
Afledning 2018 ............................................ ca. 650.000 m3
Kommende års regnskaber vil også indeholde oplysning om afledte vandmængder.
Harboøre Pumpelag har gennem nogen tid klaget over udledning af okker fra Vrist Pumpelag. Dette
er baggrunden for, at Vrist Pumpelag har haft overvejelser om hvorledes udledningen af okker
eventuelt kunne begrænses. Spørgsmålet om okkerudledningen har været drøftet ved flere
generalforsamlinger, herunder også sidste års generalforsamling. I den forbindelse har der været
reserveret et beløb på 1,0 mio. kr. til okkerfældning.
Bestyrelsen havde oprindeligt forventet, at der skulle igangsættes arbejde med okkerfældning, men
grundet flere forskellige oplysninger, valgte bestyrelsen sidste år at meddele Lemvig Kommune, at
man ikke pt. var indstillet på at igangsætte tiltag til okkerfældning.
På grund af Harboøre Pumpelags klager og på grund af Vrist Pumpelags stillingtagen og
dokumentation af udledning af okker fra andre udløb til kanaler administreret af Harboøre
Pumpelag, har Lemvig Kommune igangsat undersøgelser af okkerudledningen til flere kanaler. De
første prøver er udtaget til analyse i efteråret 2018, og nye prøver udtages i foråret 2019.
Bestyrelsen forventer, at Lemvig Kommune i 2019 indbyder til en nærmere drøftelse når de
endelige analyser foreligger, og at kommunen derefter beslutter, hvad der eventuelt efterfølgende
skal ske i sagen.
Der er nu desuden fremkommet oplysninger om, at der i afløbet fra de gamle drænudløb også
tidligere er konstateret et ikke helt uvæsentligt okkerindhold. Så okkerproblematikken er altså ikke
ny, i øvrigt som tidligere påpeget af bestyrelsen.
Bestyrelsen for Vrist Pumpelag har derfor valgt at afvente nærmere i sagen, hvilket også er
baggrunden for, at der endnu ikke er foretaget investeringer i hverken jordkøb, projektering eller
andet i relation til spørgsmålet om okkerfældning.
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En udgift, som i dette års regnskab er markant højere en sidste år, er udgift til el. Som nævnt i sidste
års regnskab var udgiften her præget af, at der fra start af pumpelagets drift var opkrævet for høje a
conto rater. Dette blev så udlignet i 2017 og sammenholdt med en ændring i opkrævningsperioder
har det alt i alt betydet, at der i 2018 er betalt mere i el end der normalt vil blive opkrævet i et
regnskabsår.
Så 2018 sluttede også med en usikkerhed om de nøjagtige tal for kommende års budgetposter, dog
tegner der sig mere og mere et billede af et samlet udgiftsniveau.
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Noter til resultatopgørelse:
Note
1.

Årets bidrag i 2018 fra hver grundejer kr. 2.000 inkl. moms opkræves via
ejendomsskatteafregningen af Lemvig Kommune.
Antallet af grundejerbidrag er opgjort til 464.
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2.

Udgifter til eftersyn og vedligeholdelse af pumper og til andet løbende
vedligeholdelsesarbejde på anlægget.

3.

Betaling til Lemvig Kommune for administrations- og landinspektørudgifter. Der er
tale om en årlig udgift til opgørelse af ejendomme indenfor pumpelagets afgrænsning,
samt udarbejdelse af liste over ejere af ejendomme.

4.

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.

5.

Der er i regnskabsåret 2018 afholdt 1 ordinær generalforsamling.

6.

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

7.

Posten består dels af betaling af rente til Nordea for indestående på pumpelagets
løbende bankkonto, dels af renteudgifter på anlægslån i Kommunekredit.
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Noter til resultatopgørelse:
8.

Der vil i kommende års regnskaber indgå en oversigt over beregnet afskrivning på det
samlede drænanlæg.
Beregningen sker ud fra en gennemsnits betragtning, da der er tale om en anlæg som
både består af ledningsnet, pumpestationer og andre tekniske installationer.
Der vil normalt være forskellige afskrivningsforløb, altså antal af år, for de elementer,
som indgår i det samlede anlæg, men da afskrivning i Vrist Pumpelags årsregnskab
alene er vist som en supplerende oplysning og ikke som sådan indgår i selve
årsregnskabet, så benyttes en gennemsnitlig levealder, for hele anlægget.
Afskrivningsforløb for drænanlægget:
Total anlægssum
Afskrivningsperiode (gennemsnitlig levealder)
År
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

9.

Afskrivning
133.500
133.500
133.500
133.500
133.500
133.500
133.500

4.005.638 kr.
30 år
Nedskrevet værdi
3.872.138
3.738.638
3.605.138
3.471.638
3.338.138
3.204.638
3.071.138

Afdragsprofil for lån optaget den 30. december 2015 i Kommunekredit.
Der er ingen etableringsomkostninger, stempeludgifter eller lignende.
År
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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Afdrag

Renter

Ydelse i alt

395.297,43
397.634,86
399.986,09
402.351,24
404.730,38

10.926,48
8.589,06
6.257,82
3.872,68
1.493,54

406.223,91
406.223,92
406.223,91
406.223,92
406.223,92

Restgæld
2.000.000,00
1.604.702,57
1.207.067,71
807.081,62
404.730,38
0,00

VRIST PUMPELAG
Balance

8.

Ultimo
2017

Aktiver

5.518.114,67

5.495.832,93

Materielle anlægsaktiver
Ledningsnet, pumpestationer og tekniske anlæg

4.005.638,00
4.005.638,00

4.005.638,00
4.005.638,00

Omsætningsaktiver
Kortfristede tilgodehavender
Momstilgodehavende
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4.059,00
4.059,00

Bankbeholdning
Nordea driftskonto
Nordea anlægskonto (tidsindskud)

1.512.476,67
1.512.476,67

1.486.135,93
486.135,93
1.000.000,00

Passiver

5.518.114,67

5.495.832,93

Egenkapital

4.171.658,26

4.623.457,93

139.388,70
72.361,70
67.027,00

65.293,38
65.293,38

1.207.067,71
1.207.067,71

807.081,62
807.081,62

Kortfristet gæld
Kreditortilgodehavender
Ikke afregnet moms

9.

Ultimo
2018

Langfristet gæld
Lån Kommunekredit

