
ENERGI VIBORG VAND A/S

Energi Viborg Vand A/S
(Spildevandsforsyningen)

År til dato Forv.

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

  Vandafledningsbidrag 20.910 20.666 244 120.626 120.015 611 155.284 140.681

  Trappemodel 418 376 42 7.156 6.550 606 6.926 6.926

  Særbidrag 0 0 0 246 300 -54 300 300

  Vejafvanding 0 0 0 2.561 2.595 -34 7.523 7.523

  Andre indtægter -6 25 -31 125 75 50 100 100

Omsætning i alt 21.322 21.067 255 130.715 129.535 1.180 170.133 155.530

Lønomkostninger -1.647 -1.657 10 -14.142 -14.769 627 -19.240 -19.740

Personaleomkostninger -63 -115 52 -497 -676 179 -877 -877

Heraf overført til projekter 1.463 1.451 12 12.769 12.868 -99 17.171 17.171

Løn- og personaleomk. i alt -247 -321 74 -1.870 -2.577 707 -2.946 -3.446

  Ledninger -345 -386 41 -3.590 -4.100 510 -5.645 -5.645

  Pumper -639 -610 -29 -4.888 -5.770 882 -8.013 -8.013

  Bassiner -95 -105 10 -946 -895 -51 -1.199 -1.199

Renseanlæg -1.518 -1.639 121 -18.347 -16.625 -1.722 -24.057 -24.057

Produktions- og distributionsomk. i alt -2.596 -2.740 144 -27.771 -27.390 -381 -38.914 -38.914

Energi Viborg A/S -709 -709 0 -6.379 -6.381 2 -8.306 -8.506

Kontingenter og abonnementer -13 -4 -9 -383 -439 56 -495 -495

It 0 -131 131 -525 -513 -12 -715 -715

Revision og juridisk bistand -13 -25 12 -22 -177 155 -256 -256

Tab på debitorer 6 -4 10 -26 -38 12 -51 -51

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

Øvrige omkostninger -19 -71 52 -397 -398 1 -745 -745

Salgs- og administrationsomk. i alt -748 -944 196 -8.223 -8.427 204 -11.544 -11.744

Resultat før afskrivninger 17.731 17.062 669 92.851 91.141 1.710 116.729 101.426

Afskrivninger -5.609 -5.609 0 -50.481 -50.481 0 -67.305 -67.305

Resultat af primær drift 12.122 11.453 669 42.370 40.660 1.710 49.424 34.121

Finansielle poster -20 0 -20 116 375 -259 300 500

Resultat før skat og overdækning 12.103 11.453 650 42.486 41.035 1.451 49.724 34.621

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

Årets resultat 12.103 11.453 650 42.486 41.035 1.451 49.724 34.621

Investeringer til dato -86.223 -127.000 -127.000

Tilslutningsbidrag til dato 1.666 15.000 15.000

Rådnetank - drift, Bruunshåb Renseanlæg 107 96 11 423 607 -184 -75 -75

Tømningsordning 15 -119 134 299 -82 381 -549 -549

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 30/09 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. Det øgede vandforbrug henover sommeren faktureres først ved årets afslutning. 

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 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 86.223 t.kr. pr. 30.9.2018. Investeringsbudgettet er ikke periodedelt. Forbruget svarer

til, at der er anvendt 67,9% af årets forhøjede investeringsbudget pr. 30.9.2018.

Der forventes i 2018 gennemført investeringer for 127 mio kr. Det er særligt opgaver indenfor byggemodning, der fører til et øget

investeringsprogram. De mange nye tilslutninger betyder også, at indtægterne fra tilslutningsbidrag forventes at udgøre

15.000 t.kr. Oprindeligt budget er på 5.000 t.kr. Tilslutningsbidrag opgøres og faktureres sidst på året. 
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Budgetopfølgning pr. 30.09.18


