
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 22.551 21.238 1.313 22.494 21.238 1.256 146.134 146.134

  Trappemodel 608 380 228 608 380 228 8.046 8.046

  Særbidrag 0 0 0 0 0 0 300 300

  Vejafvanding 0 0 0 0 0 0 10.675 10.675

  Andre indtægter 13 50 -37 6 50 -44 100 100

Omsætning i alt 23.173 21.668 1.505 23.109 21.668 1.441 165.255 165.255

Lønomkostninger -1.369 -1.557 188 -4.390 -4.779 389 -19.219 -19.219

Personaleomkostninger -83 -88 5 -212 -209 -3 -638 -638

Heraf overført til projekter 1.262 1.401 -139 3.620 4.226 -606 16.945 16.945

Løn- og personaleomk. i alt -190 -244 54 -982 -762 -220 -2.912 -2.912

  Ledninger -289 -357 68 -997 -1.397 400 -5.645 -5.645

  Pumper -259 -649 390 -811 -1.653 842 -7.651 -7.651

  Bassiner -80 -114 34 -138 -209 71 -1.199 -1.199

Renseanlæg -1.863 -2.179 316 -4.840 -5.698 858 -23.877 -23.877

Produktions- og distributionsomk. i alt -2.491 -3.299 808 -6.785 -8.957 2.172 -38.372 -38.372

Energi Viborg A/S -618 -619 1 -1.855 -1.855 0 -7.420 -7.420

Kontingenter og abonnementer -101 -33 -68 -338 -262 -76 -507 -507

It -52 -93 41 -339 -359 20 -733 -733

Revision og juridisk bistand 0 -39 39 -14 -52 39 -262 -262

Tab på debitorer 0 -7 7 -9 -7 -2 -52 -52

Måleroplysninger -3 0 -3 -3 0 -3 -976 -976

Øvrige omkostninger -19 -37 18 -110 -277 167 -764 -764

Salgs- og administrationsomk. i alt -793 -828 35 -2.668 -2.812 144 -10.714 -10.714

Resultat før afskrivninger 19.699 17.297 2.402 12.673 9.137 3.536 113.257 113.257

Afskrivninger -5.304 -5.304 0 -15.912 -15.912 0 -63.642 -63.642

Resultat af primær drift 14.395 11.993 2.402 -3.239 -6.775 3.536 49.615 49.615

Finansielle poster -14 -61 47 -15 -61 46 -300 -300

Resultat før skat og overdækning 14.381 11.932 2.449 -3.254 -6.836 3.582 49.315 49.315

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

Årets resultat 14.381 11.932 2.449 -3.254 -6.836 3.582 49.315 49.315

Investeringer til dato -13.811 -13.253 -558 -133.700 -133.700

Tilslutningsbidrag til dato 2.401 1.500 901 6.000 6.000

Rådnetank - drift, Bruunshåb Renseanlæg 124 111 13 257 156 101 0 0

Tømningsordning -5 -76 71 -62 -392 330 -471 -471

Budgetopfølgningen er udarbejdet på basis af balancen pr. 31/3-2019 og budget for 2019.

Indtægter fra vandafledning er højere end budgetteret. Aconto for 2019 fastsættes ud fra forbruget i 2018, og da vandforbruget i 

sommerperioden var højt, er de første acontorater udskrevet med et forventet forbrug for 2019, som er større end det budgetterede

grundlag. 

Lønomkostningerne i pr. 31.3. under det budgetterede niveau, men der skal tages højde for, at lønstigninger først træder i kraft 

1.4., og at der i foråret desuden udbetales feriegodtgørelse samt betaling for ikke afholdte feriefridage. 

Der er overført færre timer til drifts- og anlægsprojekter end forudsat i budgettet. Det skyldes bl.a. et højt sygefravær i 1. kvartal, 

som for spildevandsselskabet udgør 5,8 %. 

Der er generelt mindreforbrug på drift og vedligeholdelse af ledninger, pumpestationer, bassiner og renseanlæg. Omkostningerne

fordeler sig ujævnt over året, og der er på nuværende tidspunkt ikke belæg for at indregne en forventet årlig besparelse.

Selskabets investeringer udgør 13.811 t.kr. pr. 31.3.2019. Investeringsbudgettet er ikke periodedelt. Forbruget svarer

til, at der er anvendt 10% af årets investeringsbudget pr. 31.3.2019.
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Budgetopfølgning pr. 31.03.19


