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Selskabsoplysninger 

 

 

SELSKAB: Vrist Pumpelag 

 co. Kasserer Karsten Damm 

 Fuglsangparken 6 

 7000 Fredericia 

 

 Telefon: 20104415 / 21771054 

 E-mail: bk-damm@mail.tele.dk 

 CVR-nr.: 34151989 

 

 Regnskabsår: 1. januar - 31.december 

 

 

 

BESTYRELSE: 

  

Formand: Tina Lund Egebjergvej 101, 8220 Brabrand 

  Charlottevej 18 A 7673 Harboøre 

Næstformand: Svend Pedersen Rosenhaven 32, 7870 Roslev 

  Themisvej 15, 7673 Harboøre 

Sekretær: Bjarne Glargaard Themisvej 1A, 7673 Harboøre 

Bestyrelsesmedlem: Jens Hansen-Møller Dalgasvej 11, 8800 Viborg 

  Fourmivej 48, 7673 Harboøre 

Kasserer: Karsten Damm Fuglsangparken 6, 7000 Fredericia 

  Slettevej 11, 7673 Harboøre 

 

SUPPLEANTER: Henning Koch 

 Ejvind Koch 

 

REVISORER: Mikael Mikkelsen 

 Keld Koldby (revisorsuppleant) 
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Bestyrelsens påtegning 

 
Bestyrelsen for Vrist Pumpelag har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 2019 

 

 

marts 2020: 

 

 

________________________________________ 

Tina Lund 

 

 

________________________________________ 

Svend Pedersen 

 

 

________________________________________ 

Bjarne Glargaard 

 

 

________________________________________ 

Jens Hansen-Møller 

 

 

________________________________________ 

Karsten Damm 

 

 

 

 

 

 

 

REVISORS PÅTEGNING: 

 

Årsregnskab for Vrist Pumpelag, der består af resultatopgørelse og balance inkl. tilhørende noter, er 

gennemgået og fundet i orden. Bilag er gennemgået i det omfang det er skønnet nødvendigt. 

 

 

marts 2020: 

 

 

_____________________________ 

Mikael Mikkelsen 
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Anvendt regnskabspraksis 

Driftsregnskab 

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger 

Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører. 

 

Faktiske driftsudgifter, og reelle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, de 

vedrører, uanset om de er afregnet. Det vil sige, at årsregnskabet er periodiseret i forhold til det 

reelle tidspunkt, hvor udgiften / omkostningen er afholdt eller opstået. 

 

Momsforhold 

Vrist Pumpelag er ifølge gældende lovgivning en momspligtig virksomhed. Driftsregnskabet poster 

vises dog inkl. moms og selve momsopgørelsen indgår derfor som en selvstændig post i 

driftsregnskabet. 

 

Bemærkninger til regnskabet 

Regnskabet forsynes med bemærkninger i det omfang det findes nødvendigt.   

    

Balancen 

Præsentation af balancen 

Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort ultimo regnskabsåret, altså 

samlede aktiver, hvad ejer pumpelaget, og samlede passiver, hvad skylder pumpelaget samt 

egenkapitalen, hvad er pumpelaget god for. 
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Note 
Resultatopgørelse 

(udgiftsregnskab) 

Regnskab 

2019 

inkl. moms 

Budget 

2019 

inkl. moms 

 Indtægter --930.000,00 -926.000 

1. Bidrag fra grundejerne -930.000,00 -926.000 

    

    

 Udgifter 903.065,35 2.065.951 

    

 Driftsudgifter pumpeanlæg m.v. 301.636,01 459.000 

2. Teknisk drift og vedligeholdelse af anlæg 217.046,22 250.000 

3. Teknisk rådgivning og Lemvig Kommune 8.497,51 9.000 

 Betaling til Harboøre Pumpelag 29.673,75 50.000 

 El, pumpestationer 46.418,53 100.000 

 Diverse uforudsete  50.000 

    

 Administration / bestyrelsen 77.070,91 86.600 

4. Administration og bestyrelsesarbejdet 26.185,91 35.000 

5. Generalforsamlinger 18.685,00 17.000 

6. Vederlag bestyrelsen 32.200,00 34.600 

 Diverse uforudsete udgifter   

    

 Renter 7.785,19 15.000 

7. Renteudgifter 7.785,19 15.000 

 Renteindtægter   

    

 Finansforskydninger 516.573,24 505.351 

 Udgående moms (salgsmoms) 186.000,00 185.000 

 Indgående moms (købsmoms) -71.778,00 -82.000 

9. Afdrag på anlægslån 402.351,24 402.351 

 Øreafrundinger 0,00  

    

 Anlægsudgifter  1.000.000 

 Reserveret til anlægsudgifter  1.000.000 

    

    

    

 

Resultat 2019 -26.934,65 1.139.951 
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Bemærkninger til årsregnskabet: 

Vrist Pumpelag er etableret med det formål at sørge for at området, som pumpelaget omfatter, ikke 

generes af oversvømmelser ved voldsomme regnvejr, storme eller andre ekstreme vejrsituationer. 

 

Det er derfor relevant at oplyse om den mængde overfladevand, som pumpelagets anlæg årligt 

pumper væk. Vandmængder har de sidste 4 år, altså fra pumpelagets start og til nu, været således: 

 

Afledning 2016 ............................................ ca. 240.000 m3 

Afledning 2017 ............................................ ca. 920.000 m3 

Afledning 2018 ............................................ ca. 660.000 m3 

Afledning 2019 ............................................ ca. 765.000 m3 

 

Kommende års regnskaber vil også indeholde oplysning om afledte vandmængder. 

 

Det blev heller ikke i 2019, at spørgsmålet om hvorvidt det vand, der udledes fra Vrist Pumpelag, 

indeholder for store mængder af okker, blev afklaret. Vi er fortsat i bestyrelsen for Vrist Pumpelag 

parat til en dialog mellem implicerede parter i sagen, og der er derfor i budget 2020 igen afsat et 

beløb til at kunne betale Vrist Pumpelags eventuelle andel af en kommende investeringsudgift. 

 

Udgift til el til lagets pumpestationer er nu tilbage på et normalt gennemsnitsniveau. Denne udgift 

vil naturligvis altid være præget af de vandmængder, der årligt bliver afledt, og vil derfor aldrig 

kunne fastsættes nøjagtig på forhånd. Den årlige budgetterede udgift er derfor fastsat ud fra et 

forventet maksimalt forbrug. 

 

Den årlige udgift til el reduceres med elafgiftsgodtgørelse, som i 2019 udgjorde 31.874 kr. 

 

Med endnu et afsluttet årsregnskab, tegner der sig et mere og mere tydeligt billede af Pumpelagets 

forventede udgiftsniveau på de forskellige områder. Nogle poster vil der dog fortsat herske nogen 

usikkerhed om, specielt den årlige udgift til teknisk drift og vedligeholdelse af hele drænanlægget, 

herunder bl.a. løbende drift og vedligehold af pumper. Derfor fastholdes en årlig post i budgettet på 

50 t.kr. til netop uforudsete udgifter. 

 

Der tegner sig dog et forholdsvis klart billede af, at den årlige indbetaling pr. grund kan fastholdes 

på samme niveau som i 2020, altså 1.500 kr., og der vil formentlig kunne blive tale om en 

yderligere nedsættelse af denne betaling om nogle år. 

 

Bestyrelsen har på sit møde den 13. februar 2020 besluttet at indfri det anlægslån, som blev optaget 

i 2015 for at finansiere drænanlægget. Lånet var oprindeligt på 2 mio. kr. og er nu pr. 31. december 

2019 nedbragt til 402.351 kr.  

 

Beslutning om indfrielse før tiden skal ses sammen med, at pumpelaget betaler for indestående på 

sin konto i Nordea, og da kassebeholdning ved udgangen af 2019 er forholdsvis høj på grund af 
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midler, der midlertidigt henstår til eventuel finansiering af foranstaltninger til reducering af 

udledning af okker, giver det rigtig god mening af bruge noget af den del af kassebeholdningen, der 

alligevel vil henstå urørt i en tid. 

 

Sidste afdrag på anlægslånet ville under alle omstændigheder have været den 31. december 2020. 

Denne forventede udgift er naturligvis indeholdt i budget 2020, og der er derfor ved en indfrielse 

før tid blot tale om en likviditetsmæssig forskydning. 
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Noter til resultatopgørelse: 

Note  

1. Årets bidrag i 2019 fra hver grundejer kr. 2.000 inkl. moms opkræves via 

ejendomsskatteafregningen af Lemvig Kommune. 

 

Antallet af grundejerbidrag er opgjort til 465. 

 

2. Udgifter til eftersyn og vedligeholdelse af pumper og til andet løbende 

vedligeholdelsesarbejde på anlægget. 

 

3. Betaling til Lemvig Kommune for administrations- og landinspektørudgifter. Der er 

tale om en årlig udgift til opgørelse af ejendomme indenfor pumpelagets afgrænsning, 

samt udarbejdelse af liste over ejere af ejendomme. 

 

4. Udgiften indeholder samtlige udgifter til pumpelagets løbende administration, f.eks. 

kontorartikler, drift af pumpelagets hjemmeside, herunder godtgørelse til webmaster, 

porto ved udsendelse af materiale til medlemmer, udgifter til afholdelse af 

bestyrelsesmøder, kørselsgodtgørelse til bestyrelse. 

 

5. Der er i regnskabsåret 2019 afholdt 1 ordinær generalforsamling. 

 

6. Posten udgør vederlag til bestyrelsen, udbetalt ifølge pumpelagets forretningsorden 

godkendt på den ordinære generalforsamling. 

 

7. Posten består dels af betaling af rente til Nordea for indestående på pumpelagets 

løbende bankkonto, dels af renteudgifter på anlægslån i Kommunekredit. 
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Noter til resultatopgørelse: 

8. Årsregnskabet indeholder en oversigt over beregnet afskrivning på det samlede 

drænanlæg. Akkumulerede afskrivninger fremgår desuden af årsregnskabets balance. 

 

Beregningen sker ud fra en gennemsnits betragtning, da der er tale om et anlæg som 

både består af ledningsnet, pumpestationer og andre tekniske installationer. 

 

Der vil normalt være forskellige afskrivningsforløb, altså antal af år, for de elementer, 

som indgår i det samlede anlæg, men da afskrivning i Vrist Pumpelags årsregnskab 

alene er vist som en supplerende oplysning og ikke som sådan indgår i selve 

driftsregnskabet, så benyttes en gennemsnitlig levealder, for hele anlægget. 

 

Afskrivningsforløb for drænanlægget: 

Total anlægssum    4.005.638 kr. 

Afskrivningsperiode (gennemsnitlig levealder)  30 år 

 

År  Afskrivning  Nedskrevet værdi 

2017  133.500  3.872.138 

2018  133.500  3.738.638 

2019  133.500  3.605.138 

2020  133.500  3.471.638 

2021  133.500  3.338.138 

2022  133.500  3.204.638 

2023  133.500  3.071.138 

 

9. Afdragsprofil for lån optaget den 30. december 2015 i Kommunekredit. 

 

Der er ingen etableringsomkostninger, stempeludgifter eller lignende. 

 

År Afdrag Renter Ydelse i alt Restgæld 

2015    2.000.000,00 

2016 395.297,43 10.926,48 406.223,91 1.604.702,57 

2017 397.634,86 8.589,06 406.223,92 1.207.067,71 

2018 399.986,09 6.257,82 406.223,91 807.081,62 

2019 402.351,24 3.872,68 406.223,92 404.730,38 

2020 404.730,38 1.493,54 406.223,92 0,00  
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 Balance 
Ultimo 

2018 

Ultimo 

2019 

 

Aktiver 5.495.832,93 5.081.915,95 

    

8. Materielle anlægsaktiver 4.005.638,00 3.605.138,00 

 Ledningsnet, pumpestationer og tekniske anlæg 4.005.638,00 4.005.638,00 

 Akkumulerede afskrivninger  -400.500,00 

    

 Omsætningsaktiver 4.059,00  

 Kortfristede tilgodehavender   

 Momstilgodehavende 4.059,00  

    

 Bankbeholdning 1.486.135,93 1.476.777,95 

 Nordea driftskonto 486.135,93 1.476.777,95 

 Nordea anlægskonto (tidsindskud) 1.000.000,00  

    

 

Passiver 5.495.832,93 5.081.915,95 

    

 Egenkapital 4.623.457,93 4.657.743,82 

    

 Kortfristet gæld 65.293,38 19.441,75 

 Kreditortilgodehavender 65.293,38 5.948,75 

 Ikke afregnet moms  13.493,00 

    

 Langfristet gæld 807.081,62 404.730,38 

9. Lån Kommunekredit 807.081,62 404.730,38 

    

 


