
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 2.994 2.801 193 2.992 2.801 191 11.203 11.203

Fast afgift 3.789 3.439 350 3.789 3.439 350 14.659 13.759

Andre indtægter 53 3 50 104 77 27 1.138 1.138

Omsætning i alt 6.836 6.243 593 6.885 6.317 568 27.000 26.100

Lønomkostninger -446 -459 13 -1.304 -1.350 46 -5.632 -5.632

Personaleomkostninger -6 -78 72 -34 -119 85 -483 -483

Heraf overført til projekter 441 404 37 1.342 1.157 185 4.497 4.497

Løn- og personaleomk. i alt -11 -133 122 4 -312 316 -1.618 -1.618

Vandindvinding -4 -53 49 -54 -65 11 -296 -296

Vandbehandling -103 -131 28 -376 -492 116 -1.823 -1.823

Distribution -39 -86 47 -77 -132 55 -671 -671

Hoved- og stikledninger -162 -185 23 -424 -497 73 -1.848 -1.848

Målere 0 -5 5 -1 -15 14 -100 -100

Produktions- og distributionsomk. i alt -308 -460 152 -932 -1.201 269 -4.738 -4.738

Energi Viborg A/S -420 -420 0 -1.259 -1.260 1 -5.037 -5.037

Kontingenter og abonnementer -54 -1 -53 -216 -267 51 -300 -300

It -38 -24 -14 -60 -140 80 -300 -300

Revision og juridisk bistand 0 -33 33 -15 -33 19 -140 -140

Tab på debitorer 0 -12 12 0 -12 12 -50 -50

Øvrige omkostninger -41 -54 13 -207 -126 -81 -588 -588

Salgs- og administrationsomk. i alt -553 -544 -9 -1.757 -1.838 81 -6.415 -6.415

Resultat før afskrivninger 5.964 5.106 858 4.200 2.966 1.234 14.229 13.329

Afskrivninger -496 -496 0 -1.488 -1.488 0 -5.951 -5.951

Resultat af primær drift 5.468 4.610 858 2.712 1.478 1.234 8.278 7.378

Finansielle poster -20 -29 9 -1 -14 13 -113 -113

Resultat før skat og overdækning 5.448 4.581 867 2.711 1.464 1.247 8.165 7.265

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

Årets resultat 5.448 4.581 867 2.711 1.464 1.247 8.165 7.265

Investeringer til dato -4.840 -14.580 -14.580

Tilslutningsbidrag til dato 153 4.407 4.407
Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 28/02-2019 og budget for 2019.

Omsætningen fra salg af vand er højere end budgetteret som følge af det høje vandforbrug i 2018, idet der opkræves
aconto på baggrund af det seneste årsforbrug. De øgede indtægter fra faste bidrag skyldes, at indtægten er budgetsat
for lavt. På baggrund af de seneste års indtægter og udviklingen i antal kunder, er det vurderet, at omsætningen bliver
ca. 900 t.kr. større end oprindeligt budgetteret. Ændringen er indarbejdet i det forventede årsresultat.

Budgetafvigelserne i lønomkostninger skyldes bl.a., at der i april reguleres for lokale lønforhandlinger, og at der i maj
og juni udbetales feriegodtgørelse samt afregnes for ikke benyttede feriefridage. Der er desuden overført flere timer til
drifts- og anlægsprojekter, end der er budgetteret med. 

Budgetafvigelserne på drifts og vedligeholdelse af vandværker og distributionsnet skyldes, at vedligeholdelses-

omkostningerne fordeles ujævnt over året. Der er på nuværende tidspunkt ikke belæg for at indregne afvigelserne i det

forventede årsresultat. 

Investeringerne pr. 31. marts udgør 4.840 t.kr. Det svarer til 33 % af den samlede investeringsramme.

Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 153 t.kr. svarende til 4 % af de budgetterede tilslutningsbidrag i 2019.
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