
ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S
(Spildevandsforsyningen)

År til dato Forv. Opr.

Beløb i t.kr. Real. Budg.   Afv. Real. Budg.   Afv. resultat budget

  Vandafledningsbidrag 42 0 42 69.729 69.740 -11 155.284 140.681

  Trappemodel -90 0 -90 3.734 3.463 271 6.926 6.926

  Særbidrag 0 0 0 123 150 -27 300 300

  Vejafvanding 0 0 0 2.561 2.595 -34 7.523 7.523

  Andre indtægter 0 25 -25 -24 50 -74 100 100

Omsætning i alt -48 25 -73 76.124 75.998 126 170.133 155.530

Lønomkostninger -1.566 -1.657 91 -9.280 -9.798 518 -19.240 -19.740

Personaleomkostninger -37 -93 56 -366 -474 108 -877 -877

Heraf overført til projekter 1.485 1.459 26 8.737 8.586 151 17.171 17.171

Løn- og personaleomk. i alt -119 -291 172 -909 -1.686 777 -2.946 -3.446

  Ledninger -470 -504 34 -2.397 -3.087 690 -5.645 -5.645

  Pumper -482 -727 245 -3.303 -3.536 233 -7.651 -7.651

  Bassiner -243 -107 -136 -682 -566 -116 -1.199 -1.199

Renseanlæg -1.556 -1.819 263 -11.657 -10.698 -959 -24.419 -24.419

Produktions- og distributionsomk. i alt -2.750 -3.157 407 -18.039 -17.887 -152 -38.914 -38.914

Energi Viborg A/S -709 -709 0 -4.253 -4.254 1 -8.306 -8.506

Kontingenter og abonnementer -106 -95 -11 -339 -434 95 -495 -495

It -18 -31 13 -555 -368 -187 -715 -715

Revision og juridisk bistand -9 -75 66 -9 -127 118 -256 -256

Tab på debitorer 0 -2 2 -2 -30 28 -51 -51

Måleroplysninger 0 0 0 -489 -481 -8 -976 -976

Øvrige omkostninger -26 -46 20 -339 -280 -59 -745 -745

Salgs- og administrationsomk. i alt -868 -958 90 -5.986 -5.974 -12 -11.544 -11.744

Resultat før afskrivninger -3.785 -4.381 596 51.190 50.451 739 116.729 101.426

Afskrivninger -5.609 -5.609 0 -33.655 -33.655 0 -67.305 -67.305

Resultat af primær drift -9.393 -9.990 597 17.535 16.796 739 49.424 34.121

Finansielle poster -45 0 -45 136 250 -114 500 500

Resultat før skat og overdækning -9.439 -9.990 551 17.671 17.046 625 49.924 34.621

Skat af årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat -9.439 -9.990 551 17.671 17.046 625 49.924 34.621

Investeringer til dato -56.248 -127.000 -106.700

Tilslutningsbidrag til dato 1.079 15.000 5.000

Rådnetank - drift, Bruunshåb Renseanlæg 0 88 -88 219 338 -119 -75 -75

Tømningsordning -161 -86 -75 678 410 268 -549 -549

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30/06-2018 og budget for 2018.

Omsætningen er baseret på a'conto opkrævninger og reguleres først, når det endelige vandforbrug kendes ved regnskabets

afslutning i marts 2019.

Løn- og personaleomkostningerne er i perioden lavere end budgetteret, blandt andet som følge af overførsel af disse til projekter.

Hertil kommer 2 fratrædelser til pension, hvoraf kun 1 stilling genbesættes. Derfor indarbejdes en reduktion i det forventede

årsresultat på 500 t.kr.

Der er en beskeden negativ afvigelse i perioden, som primært relaterer til produktions - og distributionsomkostninger.

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til ledninger, bassiner, pumpestationer og renseanlæg varierer over året, og der er derfor 

ikke indregnet en ændring i det forventede resultat på trods af den negative afvigelse.

Selskabets investeringer udgør 56.248 t.kr. pr. 30.6.2018. Investeringsbudgettet er ikke periodedelt. Forbruget svarer

til, at der er anvendt 52,7% af årets investeringsbudget pr. 30.6.2018.

Der forventes i 2018 gennemført investeringer for 127 mio kr. Nyt investeringsprogram er fremlagt til med budgetopfølgningen 

til bestyrelsens godkendelse. Det er særligt opgaver indenfor byggemodning, der fører til et øget investeringsprogram. De mange 

nye tilslutning betyder også, at indtægterne fra tilslutningsbidrag forventes at udgøre 15.000 t.kr. Oprindeligt budget er 5.000 t.kr. 

01.06.18 - 30.06.18

Budgetopfølgning pr. 30.06.18


