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Bestyrelsens påtegning
Bestyrelsen for Vrist Pumpelag har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 2020
marts 2021:
________________________________________
Tina Lund
________________________________________
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 2021:
_____________________________
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, altså
samlede aktiver, hvad ejer pumpelaget, og samlede passiver, hvad skylder pumpelaget samt
egenkapitalen, hvad er pumpelaget god for.
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Note

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

9.

Resultatopgørelse
(udgiftsregnskab)
Indtægter
Bidrag fra grundejerne

Regnskab
2020
inkl. moms

Budget
2020
inkl. moms

--694.500,00
-694.500,00

-694.500
-694.500

Udgifter

839.106,58

1.016.630

Driftsudgifter pumpeanlæg m.v.
Drift af anlæg
Vedligeholdelse af anlæg
Betaling til Harboøre Pumpelag
El, pumpestationer
Diverse uforudsete

333.948,73
53.362,44
181.550,00
61.782,50
37.253,79

434.000
309.000
40.000
35.000
50.000

Administration / bestyrelsen
Administration og bestyrelsesarbejdet
Generalforsamlinger
Vederlag bestyrelsen

26.585,08
8.785,08
17.800,00

77.900
35.000
15.000
27.900

Renter
Renteudgifter
Renteindtægter

13.575,39
13.575,39

10.000
10.000

464.997,38
138.900,00
-78.633,00
404.730,38
0,00

494.730
140.000
-50.000
404.730

144.606,58

322.130

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

Resultat 2020
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Bemærkninger til årsregnskabet:
Vrist Pumpelag er etableret med det formål at sørge for at området, som pumpelaget omfatter, ikke
generes af oversvømmelser ved voldsomme regnvejr, storme eller andre ekstreme vejrsituationer.
Det er derfor relevant at oplyse om den mængde overfladevand, som pumpelagets anlæg årligt
pumper væk. Vandmængder har de sidste 5 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. 660.000 m3
Afledning 2019 ............................................ ca. 765.000 m3
Afledning 2020 ............................................ ca. 798.000 m3
Heller ikke i regnskabsåret 2020 blev der truffet nogen beslutning om større anlægsarbejder i
forbindelse med særlig håndtering af den mængde okker, som Vrist Pumpelag udleder. Der vil
derfor i fremtidige budgetter ikke længere være afsat særlige midler til eventuelle anlægsarbejder,
som pumpelaget måtte blive pålagt at betale for.
Selvfølgelig vil vi i bestyrelsen fortsat være parat til en dialog mellem implicerede parter i sagen,
herunder også være klar til en afklaring af fordeling af udgifter til eventuelle foranstaltninger, der
sikrer området på bedst mulige vis.
Udgift til el til lagets pumpestationer er nu tilbage på et normalt gennemsnitsniveau. Denne udgift
vil naturligvis altid være præget af de vandmængder, der årligt bliver afledt, og kan derfor ikke
fastsættes nøjagtig på forhånd. Den årlige budgetterede udgift er derfor fastsat ud fra et forventet
maksimalt forbrug. Årligt udgift til el i de seneste 5 regnskabsår fremgår af følgende tabel:
Hele kr.
Udgift EL
Refusion elafgift
Reel udgift

2016
32.013
-3.811
28.202

2017
27.828
-15.168
12.660

2018
175.107
-51.062
124.045

2019
78.293
-31874
46.419

2020
94.898
-57.644 Gennemsnit:
37.254
49.716

Med endnu et afsluttet årsregnskab, tegner der sig et mere og mere tydeligt billede af Pumpelagets
forventede udgiftsniveau på de forskellige områder. Nogle poster vil der dog fortsat herske nogen
usikkerhed om, specielt den årlige udgift til teknisk drift og vedligeholdelse af hele drænanlægget,
herunder bl.a. løbende drift og vedligehold af pumper. Derfor fastholdes en årlig post i budgettet på
50 t.kr. til netop uforudsete udgifter.
Derimod vil den årlige betaling pr. grundejer nu kunne nedsættes, da pumpelagets kassebeholdning
er alt for stor i forhold til kommende års forventede udgifter. Som nævnt tidligere har der bevidst
været reserveret 1 mio. kr. til eventuelle udgifter til en eller anden form for okkerudfældningsanlæg,
et projekt der imidlertid ikke ser ud til at blive en realitet.
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Derfor foreslås det, at bidrag pr. grundejer fra og med 2022 nedsættes i en årrække, indtil
pumpelagets kassebeholdning når et passende niveau.
Som nævnt i bemærkninger til årsregnskab 2019 besluttede bestyrelsen at indfri det anlægslån, som
blev optaget i 2015 for at finansiere drænanlægget. Vrist Pumpelag er med andre ord gældfri ved
udgangen af 2020.
Sidste afdrag på anlægslånet ville under alle omstændigheder have været den 31. december 2020.
Denne forventede udgift var naturligvis indeholdt i budget 2020, og der var derfor ved en indfrielse
før tid blot tale om en likviditetsmæssig forskydning.
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Noter til resultatopgørelse:
Note
1.

Årets bidrag i 2020 fra hver grundejer kr. 1.500 inkl. moms opkræves via
ejendomsskatteafregningen af Lemvig Kommune.
Antallet af grundejerbidrag er af Lemvig Kommune opgjort til 463.
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2.

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

3.

Udgifter til større løbende vedligeholdelsesarbejder på anlægget, f.eks. spuling af
drænledninger.

4.

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

5.

På grund af corona restriktioner blev der i 2020 ikke afholdt generalforsamling.

6.

Posten udgør vederlag/godtgørelse til bestyrelsen, udbetalt ifølge pumpelagets
forretningsorden godkendt på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har
besluttet, at der fra og med regnskabsåret 2020 alene udbetales maksimal skattefri
vederlag/godtgørelse til alle medlemmer, og dermed ikke særlig vederlag til formand
og næstformand.

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.

Årsregnskabet indeholder en oversigt over beregnet afskrivning på det samlede
drænanlæg. Akkumulerede afskrivninger fremgår desuden af årsregnskabets balance.
Beregningen sker ud fra en gennemsnits betragtning, da der er tale om et 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
driftsregnskabet, 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

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

Lånet er nu her i regnskabsåret 2020 helt og fuldt indfriet.
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Restgæld
2.000.000,00
1.604.702,57
1.207.067,71
807.081,62
404.730,38
0,00
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Balance
8.

Ultimo
2019

Aktiver

5.081.915,95

4.896.629,41

Materielle anlægsaktiver
Ledningsnet, pumpestationer og tekniske anlæg
Akkumulerede afskrivninger

3.605.138,00
4.005.638,00
-400.500,00

3.471.638,00
4.005.638,00
-534.000,00

Omsætningsaktiver
Kortfristede tilgodehavender
Momstilgodehavende
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46.637,00
1.600,00
45.037,00

Bankbeholdning
Nordea driftskonto

1.476.777,95
1.476.777,95

1.378.354,41
1.378.354,41

Passiver

5.081.915,95

4.896.629,41

Egenkapital

4.657.743,82

4.784.367,62

19.441,75
5.948,75
13.493,00

112.261,79
64.601,79
47.660,00

Kortfristet gæld
Kreditortilgodehavender
Ikke afregnet moms
9.

Ultimo
2020

Langfristet gæld
Lån Kommunekredit

404.730,38
404.730,38

