
ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S
(Drikkevandsforsyningen)

År til dato Års-

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

Salg af vand 2.891 2.820 71 8.466 8.460 6 12.480 11.280

Fast afgift 3.685 3.440 245 10.889 10.319 570 14.329 13.759

Andre indtægter 18 19 -1 388 279 109 1.138 1.138

Omsætning i alt 6.594 6.279 315 19.743 19.058 685 27.947 26.177

Lønomkostninger -439 -455 16 -4.066 -4.189 123 -5.700 -5.700

Personaleomkostninger -10 -92 82 -76 -381 305 -483 -483

Heraf overført til projekter 400 402 -2 3.371 3.550 -179 4.502 4.502

Løn- og personaleomk. i alt -48 -145 97 -771 -1.020 249 -1.681 -1.681

Vandindvinding -45 -3 -42 -209 -194 -15 -296 -296

Vandbehandling -103 -231 128 -1.137 -2.010 873 -1.823 -2.723

Distribution -33 -33 0 -328 -527 199 -671 -771

Hoved- og stikledninger -99 -133 34 -1.096 -1.324 228 -1.848 -1.948

Målere -20 -5 -15 -66 -73 7 -100 -100

Produktions- og distributionsomk. i alt -301 -405 104 -2.836 -4.128 1.292 -4.738 -5.838

Energi Viborg A/S -426 -426 0 -3.836 -3.836 0 -5.115 -5.115

Kontingenter og abonnementer -5 0 -5 -307 -270 -37 -325 -275

It 0 -14 14 -188 -243 55 -300 -300

Revision og juridisk bistand 0 -13 13 -14 -83 69 -140 -140

Tab på debitorer 2 -13 15 -5 -37 32 -50 -50

Øvrige omkostninger -14 -43 29 -307 -346 39 -538 -588

Salgs- og administrationsomk. i alt -443 -509 66 -4.657 -4.815 158 -6.468 -6.468

Resultat før afskrivninger 5.802 5.220 582 11.478 9.095 2.383 15.060 12.190

Afskrivninger -466 -466 0 -4.196 -4.196 0 -5.595 -5.595

Resultat af primær drift 5.336 4.754 582 7.282 4.899 2.383 9.465 6.595

Finansielle poster -48 -49 1 -107 -110 3 -128 -128

Resultat før skat og overdækning 5.288 4.705 583 7.175 4.789 2.386 9.337 6.467

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

Årets resultat 5.288 4.705 583 7.175 4.789 2.386 9.337 6.467

Investeringer til dato -15.357 -19.305 -19.305

Tilslutningsbidrag til dato 3.312 7.400 7.400
Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30.09.18 og budget for 2018.

Der er en positiv afvigelse i omsætningen for perioden, baseret på a'conto opkrævninger for de 3 første rater. Ud fra 

udpumpede vandmængder på vandværkerne forventes et mersalg af 250.000 m3 svarende til 1.200 t.kr. 

Mersalget kan ikke ses under "År til dato", da vandforbruget først opgøres på aflæsningstidspunktet ved årsskiftet. 

Indtægten fra fast afgift - målerafgift - er 570 t.kr. større end budgetteret. Afvigelsen er overført til det forventede års-

resultat.

Afvigelsen i løn- og personaleomkostninger skyldes især besparelser på kurser og uddannelse ift. budgettet.  

Der er overført færre lønomkostninger til anlægsprojekter end forventet. Med et stort investeringsprogram i 2018 

forventes det fortsat, at de budgetterede omkostninger i hele året vil blive overført til anlægsopgaver.

De positive afvigelser i perioden relaterer primært til produktions- og distributionsomkostninger. Dette forhold har

resulteret i, at der forventes reducerede omkostninger på området på 1.100 t.kr. i årsresultatet. En væsentlig årsag til

budgetafvigelsen er, at der både i 2016 og i 2017 er konteret mange flere timer på vandværkerne, end der er registreret

i 2018. Det hænger sammen med vandforureningen i 2017 og med opgaver i forbindelse med ombygningen af vand-

værker i 2016. 

Selskabets investeringer udgør 15.357 t.kr. pr. 30.09.18. Investeringsbudgettet er ikke periodeopdelt. Forbruget

svarer til, at der er anvendt 79,5% af årets korrigerede investeringsbudget pr. 30.9.2018.
Der forventes i 2018 gennemført investeringer for 11,9 mio kr. fratrukket tilslutningsbidrag. 
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Budgetopfølgning pr. 30.09.18


