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Introduktion 

 
 

Laget Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag 
Thygesensvej 2, 5450  Otterup. 
 
CVR nr.: 3013 9712 
Tlf. nr.: 6487 1489 
E-mail: nkl@ms-revision.dk 
 

Bestyrelse Bent Dyssemark, formand 
Povl Guldbrandt, næstformand 
Mikkel Boelck 
Frede Kruse 
Søren Holm 
Keld Styrbak 
Bjarne P. Nielsen 
Paul Hansen 
 

Tillidsmænd for Pumpelag 
 
 

Søren Sløvborg, Hasmark vestre pumpelag 
Erland Redtz Jensen, Hasmark mellemste pumpelag 

Administration MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, 
medlem af FSR - Danske Revisorer 
Thygesensvej 2, 5450  Otterup 
 
Telf: 6487 1489 
E-mail: info@ms-revision.dk 
www.ms-revision.dk 
CVR 5804 7414 
Kunde nr. 172 
 

Revision Danrevi, VH Revision, Registrerede Revisorer ApS 
Børstenbindervej 12 B 
5230 Odense M 
Tlf. 6615 4960 
CVR 1787 1080 
 

Pengeinstitut Danske Bank A/S 
Flakhaven 1, 5100 Odense C. 
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Ledelsens påtegning 

 
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2014 for Det 
Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag.  
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af lagets aktiver, passiver og finansielle stilling 31. 
december 2014 samt resultatet af lagets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2014. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Otterup, den 19. marts 2015 
 
Bestyrelsen: 
 
      
Bent Dyssemark  Povl Guldbrandt Jensen  Mikkel Boelck 
Formand  Næstformand  
 
 
      
Frede Kruse  Søren Holm  Keld Styrbak 
 
 
     
Bjarne P. Nielsen  Paul Hansen   
 
 
Tilldsmænd for pumpelag: 
 
 
    
Erland Redtz Jensen  Søren Sløvborg 
Mellemste Pumpelag  Vestre Pumpelag 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

 

Til Det Nordfynske Kystsikrings-, dige- og pumpelag medlemmer 
 
Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven, tilpasset lagenes behov. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar  
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores 
revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj 
grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig 
fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer 
revisor intern kontrol, der er relevant for lagets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet 
hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om 
ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede 
præsentation af årsregnskabet. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af lagets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 
31. december 2014 samt af resultatet af lagets aktiviteter for perioden 1. januar – 31. december 2014 i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen 
Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for laget det af bestyrelsen godkendte 
resultatbudget for 2014 - 2016. Budgettallene, som fremgår i særskilt bilag i tilknytning til årsrapporterne, har ikke 
været underlagt revision. 

Udtalelse om ledelsesberetningen  
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i 
tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 
Otterup, den 25. marts 2015 
Danrevi, VH Revision, Registrerede Revisorer ApS 
 
Steen Søgaard 
Registreret revisor  
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Ledelsesberetning 

 
Væsentligste aktiviteter: 
Lagets hovedaktivitet er vedligeholdelse og stenlægninger (høfder, bølgebrydere, skråningsanlæg og fod stens anlæg) 
samt strandfodring for, at hæmme havets nedbrydning af kysten og sandets vandring langs denne for derved at 
beskytte ikke blot digerne og den øvrige kystsikring, men hele det bagved liggende sommerhusområde med 
derværende anlæg, samt i tilknytning hertil at administrere lag inden for lagets område. 
 
Årsregnskabet er derfor opdelt i 3 delregnskaber for henholdsvis Det Nordfynske Kystsikringslag, Hasmark mellemste 
pumpelag og Hasmark vestre pumpelag. 
 
Parter: 2016 2015 2014 

Kystsikringslaget 25.526 25.526 25.516 

Hasmark mellemstræknings pumpelag 3.620 3.620 3.620 

Hasmark vestre pumpelag 3.176 3.176 3.176 

 
Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold: 
Ingen. 
 
Driften i årets løb 
 
Det Nordfynske Kystsikringslag 
Laget har i det forløbne år haft et driftsresultat på t. kr. 1.490 (kr. -1.201), mod budgetteret resultat på t. kr. 2.082, 
hvilket er en forøgelse i forhold til sidste år på t. kr. 2.692, men en negativ afvigelse i forhold til budgettet t. kr. 992. 
 
Væsentlige ændringer i forhold til sidste år t. kr. 2.692: 
 
� Vedligeholdelse t. kr. 1.388 (t. kr. 4.081) 
 
� Formindskelsen skyldes mindre strandfodring med t. kr. 3.730 
� Øget øvrige vedligeholdelsesudgifter t. kr. 1.038, stormen “Bodil” og igangværende skråningsbeskyttelse af 

Pilevej. 
 
Væsentlige ændringer i forhold til budgettet for 2014: 
 
� Vedligeholdelse t. kr. 1.388 budget t. kr. 800 
 
� Digeanlæg, der blev t. kr. 589 dyre end budgetteret, på grund af stormen “Bodil” og igangværende skrånings-

beskyttelse på Pilevej. 
 
Formuen udgør pr. 31.12.2014 t. kr. 11.751 (t. kr. 10.245),  fordelt i en katastrofefond på t. kr. 18.858 (t. kr. 18.843) og 
overført resultat på t. kr. -7.102 (t. kr. -8.598). 
 
Resultatet betegnes som tilfredsstillende. 
 
Hasmark mellemstræknings pumpelag: 
Laget har i det forløbne år haft et driftsresultat på t. kr. -485 (t. kr. 27), mod budgetteret resultat på t. kr. -495.  
 
Væsentlige ændringen i forhold til budgettet: 
� Mindre vedligeholdelse t. kr. 10 end budgetteret. 
 
Væsentlige ændringer i forhold til sidste år: 
� Vedligeholdelse er øget med t. kr. 512, på grund af oprensning af sidekanalerne. 
 
Lagets formue udgør pr. 31.12.2014 t. kr. -380 (t. kr. 105). 
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Resultatet betegnes som tilfredsstillende, idet oprensningen af sidekanalerne blev besluttet efter at budgettet for 2014 
var vedtaget. 
 
 
Hasmark vestre pumpelag: 
Laget har i det forløbne år haft et driftsresultat på kr. 20 (t. kr. 63), mod budgetteret t. kr. 18.  
 
Væsentlige ændringen i forhold til budgettet: 
� Ingen 
Væsentlige ændringer i forhold til sidste år: 
� Vedligeholdelse faldet med t. kr. 6  
 
Lagets formue udgør pr. 31.12.2014 t. kr. 174 (t. kr. 155) 
 
Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning: 
Vi er i gang med den afsluttende skråningsbeskyttelse foran Pilevej, der er påbegyndt i 2014 og afsluttes i 2015. 
 
Lagets forventninger til fremtiden: 
 
Kystsikringslaget: 
På grund af skråningsbeskyttelsen i 2015 samt udbedring af nogle overkørsler forventes der større omkostninger i 
2015, budget for 2015 er derfor korrigeret med t. kr. 1.000 og budget for 2014 med t. kr. 500. 
 
Mellemste pumpelag: 
Der forventes ikke ekstraordinære omkostninger i 2015 
 
Venstre pumpelag: 
Forventer udskiftning af pumpe, der dog først vil blive udskiftet, når den gamle bryder sammen. 
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Anvendt regnskabspraksis 

 
Generelt: 
 
Årsregnskabet for lagene for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 
selskaber i regnskabsklasse B, tilpasset lagenes behov.  
 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 
 
Årsregnskabet består af 3 delregnskaber: Kystsikringslaget, Hasmark mellemste pumpelag og Hasmark vestre 
pumpelag. 
 
Kystsikringslaget administrerer pumpelagene via en mellemregningskonto til individuelle regnskaber. 
 
Nettoomsætningen: 
Partsbidrag medtages i det regnskabsår de opkræves. 
 
Andre eksterne omkostninger (kapacitetsomkostninger): 
Omkostninger til sikring af kysten, flisebelægninger på diger, bestyrelse og generalforsamling samt administration. 
Omkostningerne udgiftsføres i det år arbejdet udføres, men årlige udgifter er periodiseret til det år de vedrører. 
 
Finansielle indtægter:  
Renteindtægter. 
 
Finansielle omkostninger:  
Renteomkostninger. 
 
Materielle anlægsaktiver: 
Materielle anlægsaktiver afskrives (udgiftsføres) over resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvori de er afholdt, bortset 
fra Hasmark vestre pumpelag, hvor grunden er opført med en grundværdi. 
 
Finansielle anlægsaktiver (katastrofefond): 
Katastrofefonden føres som et internt regnskab. Lån til ordinær drift samt tilbagebetalinger føres over 
mellemregningskonto. Renteindtægter af katastrofefondens midler tilskrives katastrofefonden og føres ikke over 
resultatopgørelsen. 
 
Tilgodehavender: 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af 
forventede tab. 
 
Gældsforpligtigelser generelt: 
Gæld måles til nominel restgæld.  
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2014 

 
 

Note     2014 2013 
      hele kr. hele kr. 
  Indtægter       

  Partsbidrag 25.516 parter á  kr. 120,00   3.061.920 3.061.920 
          
      3.061.920 3.061.920 
          
  Kapacitetsomkostninger       

  Bestyrelse og generalforsamling   -39.602 -46.250 
  Annoncering mv.   -2.337 -11.960 
  Vedligeholdelsesomkostninger   -1.388.424 -4.080.913 
  Administrationsomkostninger   -137.317 -120.908 
          
      -1.567.680 -4.260.031 
          
  Resultat før finansielle poster   1.494.240 -1.198.111 
          
  Finansielle poster       
  Finansieringsomkostninger   -3.361 -2.650 
          
  Årets resultat   1.490.879 -1.200.761 
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Balance pr. 31. december 2014 

 
Note     2014 2013 
      hele kr. hele kr. 
  AKTIVER       
          
  Anlægsaktiver       
          
  Finansielle anlægsaktiver       
7 Katastrofefondsmidler   18.857.920 18.842.903 
          
  Anlægsaktiver, i alt   18.857.920 18.842.903 
          
  Omsætningsaktiver       
          
8 Tilgodehavender   380.700 2.267 
9 Likvide beholdninger   1.440.626 2.022.507 
          
  Omsætningsaktiver, i alt   1.821.326 2.024.775 
          
  AKTIVER, i alt   20.679.246 20.867.678 
          
  PASSIVER       
          
  Egenkapital       
          
10 Egenkapital katastrofefondsmidler   18.857.920 18.842.903 
11 Overført overskud eller tab   -7.107.316 -8.598.194 
          
  Egenkapital, i alt   11.750.604 10.244.708 
          
  Gæld       
          
  Kortfristet gæld       
12 Leverandører af varer- og tjenesteydelser   104.562 86.706 
13 Lån fra katastrofefond   8.414.921 10.314.921 
14 Mellemregning pumpelag   171.071 256.237 
15 Moms og afgifter   229.399 -45.189 
16 Skatter og sociale bidrag   8.688 10.294 
          
  Gæld, i alt   8.928.641 10.622.969 
          
  PASSIVER, i alt   20.679.245 20.867.678 
          
17 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger       
          
18 Kautions- og garantiforpligtigelser m.v.       
          
19 Forpligtigelser i øvrigt       
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Noter 

 
1 Katastrofefondsmidler       

  Danske Bank  pengemarkedskonto   9.439.501 7.519.357 
  Danske Bank  netopsparing   1.003.497 1.008.625 
  Udlån til laget   8.414.921 10.314.921 
          
      18.857.920 18.842.903 
          

2 Tilgodehavender       
  Hasmark mellemste pumpelag   380.131 0 
  Diverse tilgodehavender   569 2.267 
          
      380.700 2.267 
          

3 Likvide beholdninger       
  Danske Bank  driftskonto   1.439.626 2.021.507 
  Danske Bank Business   1.000 1.000 
          
      1.440.626 2.022.507 
          

4 Egenkapital katastrofefondsmidler       
  Saldo primo   18.842.903 18.822.551 
  Årets rentetilskrivning   15.017 20.351 
          
      18.857.920 18.842.903 
          

5 Overført overskud eller tab       
  Overført overskud eller tab, primo   -8.598.194 -7.397.434 
  Årets overførte overskud/tab   1.490.879 -1.200.761 
          
      -7.107.316 -8.598.194 
          

6 Mellemregning pumpelag       
  Hasmark mellemste  pumpelag   0 104.740 
  Hasmark vestre pumpelag   171.071 151.497 
          
      171.071 256.237 
          

7 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger   Ingen   
          

8 Kautions- og garantiforpligtigelser m.v.   Ingen   
          

9 Forpligtigelser i øvrigt   Ingen   
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Hasmark mellemste pumpelag 
 
 
 

Thygesensvej 2, 5450  Otterup 
 

CVR-nr. 3013 9712 
 
 

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2014 

 
 

Note 2014 2013 

hele kr. hele kr. 

Indtægter     

Partsbidrag 3.620 parter á kr. 10,00 36.200 36.200 

    

Kapacitetsomkostninger 

Lønninger -1.000 -1.000 

Energiomkostninger -1.075 -1.302 

Vedligeholdelsesomkostninger -511.768 0 

Administrationsomkostninger -7.000 -7.000 

    

-520.843 -9.302 

    

Årets resultat -484.643 26.898 
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Balance 31. december 2014 

 
 

Note 2014 2013 

hele kr. hele kr. 

AKTIVER     

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender 

Mellemregning Kystsikringslaget 0 104.740 

    

Omsætningsaktiver, i alt 0 104.740 

    

AKTIVER, i alt 0 104.740 

    

PASSIVER 

Egenkapital 

1 Overført overskud eller tab -380.131 104.740 

    

Egenkapital, i alt -380.131 104.740 

    

Gæld 

Kortfristet gæld 

Mellemregning Kystsikringslaget 380.131 0 

    

PASSIVER, i alt 0 104.740 

    

2 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 

3 Kautions- og garantiforpligtigelser m.v. 

4 Forpligtigelser i øvrigt 
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Noter 

 

 

Note 2014 2013 

hele kr. hele kr. 

    

1 Overført overskud eller tab 

Overført overskud eller tab, primo 104.740 78.071 

Årets overførte overskud/tab -484.871 26.669 

    

-380.131 104.740 

    

2 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Ingen 

3 Kautions- og garantiforpligtigelser m.v. Ingen 

4 Forpligtigelser i øvrigt Ingen 
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Hasmark vestre pumpelag 
 
 
 

Thygesensvej 2, 5450  Otterup 
 

CVR-nr. 3013 9712 
 
 

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 
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Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2014 

 
 

Note     2014 2013 

      hele kr. hele kr. 

  Indtægter       

  Partsbidrag 3.176 parter á kr. 30,00    47.640 95.280 

  Lejeindtægt   2.000 2.000 

          

      49.640 97.280 

          

  Kapacitetsomkostninger       

  Lønninger   -1.000 -1.000 

  Energiomkostninger   -2.150 -730 

  Vedligeholdelsesomkostninger   -18.232 -23.695 

  Administrationsomkostninger   -8.685 -8.685 

          

      -30.067 -34.109 

          

  Årets resultat   19.573 63.171 
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Balance pr. 31. december 2014 

 
 

Note     2014 2013 

      hele kr. hele kr. 

  AKTIVER       

  Materielle anlægsaktiver       

  Grunde og bygninger   3.400 3.400 

          

  Omsætningsaktiver       

  Tilgodehavender       

  Mellemregning med Det Nordfynske Kystsikringslag   171.071 151.497 

          

  AKTIVER, i alt   174.471 154.897 

          

  PASSIVER       

  Egenkapital       

1 Overført overskud eller tab   174.471 154.897 

          

  Egenkapital, i alt   174.471 154.897 

          

  PASSIVER, i alt   174.471 154.897 

          

          

2 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger       

          

3 Kautions- og garantiforpligtigelser m.v.       

          

4 Forpligtigelser i øvrigt       
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Noter 

 
 

Note 2014 2013 

hele kr. hele kr. 

    

1 Overført overskud eller tab 

Overført overskud eller tab, primo 154.897 91.727 

Årets overførte overskud/tab 19.573 63.171 

    

174.471 154.897 

    

2 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Ingen 

3 Kautions- og garantiforpligtigelser m.v. Ingen 

4 Forpligtigelser i øvrigt Ingen 
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Budget for Kystsikringslaget  

 
 
  2016 2015 2014 2014 
  Budget Budget Budget Realiseret 
  t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. 
  ej revideret ej revideret ej revideret  

 Indtægter     
 Partsbidrag 25.526 parter á  kr. 80,00 2.042 2.042 2.042 3.062 
 Partsbidrag til Katastrofefonden 25.526 parter á kr. 

40,00 
1.021 1.021 1.021 0 

      
  3.063 3.063 3.063 3.062 
      
 Kapacitetsomkostninger     
 Bestyrelse og generalforsamling -70 -70 -60 -40 
 Annoncering mv. -30 -30 -20 -2 
 Vedligeholdelsesomkostninger, inkl. fliser -400 -400 -400 -1.388 
 Administrationsomkostninger -100 -100 -100 -137 
      
  -600 -600 -580 -1.568 
      
 Resultat før finansielle poster 2.463 2.463 2.483 1.494 
      
 Finansielle poster     
 Finansieringsomkostninger -3 -3 -1 -3 
      
 Årets resultat 2.460 2.460 2.482 1.492 

      
 Korrektioner til budgetter     
 Anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger 0 0 -400  
 Anlæggelse af skråningssikringer 0 1.000 500  
      
 Korrigeret budget resultat 2.460 3.460 2.582  

      
 Likviditet primo     
 Omsætningsaktiver 0 0 2.025  
 Gæld excl. katastrofefonden 0 0 -308  
      
 Likviditet til rådighed, primo 2.759 1.799 1.717  
 Årets resultat 2.460 3.460 2.582  
      
  5.219 5.259 4.299  
 Afdrag på lån i katastrofefond -2.500 -2.500 -2.500  
 Lån fra katastrofefonden 0 0 0  
      
 Likviditetsoverførsel til næste år 2.719 2.759 1.799  

      
 Gæld til katastrofefonden, ultimo 2.815 5.315 7.815  
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Budget for Hasmark mellemste pumpelag 

 
 

2016 2015 2014 2014 

t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. 

ej revideret ej revideret ej revideret Realiseret t. 

Indtægter         

Partsbidrag 3.620 parter á kr. 80,00 (kr. 10,00) 290 290 36 36 

        

Kapacitetsomkostninger   

Lønninger -2 -2 -2 -1 

Energiomkostninger -1 -1 -1 -1 

Vedligeholdelsesomkostninger -20 -20 -20 -512 

Administrationsomkostninger -8 -8 -8 -7 

        

-31 -31 -31 -521 

        

Resultat før finansielle poster 259 259 5 -485 

  

Finansielle poster   

Finansieringsindtægter 0 0 0 0 

Finansieringsomkostninger 0 0 0 0 

        

Årets resultat 259 259 5 -485 

        

Budget korrektion 

Oprensning af tværkanaler 0 0 -500 

      

Korrigeret resultat 259 259 -495 

      

Egenkapital 

Saldo overført fra sidste år -153 -412 83 

Årets resultat 259 259 -495 

      

Saldo til overførsel 106 -153 -412 
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Budget for Hasmark vestre pumpelag 

 
 
 

2016 2015 2014 2014 

t. kr. t. kr. t. kr. t. kr. 

ej revideret ej revideret ej revideret realiseret 

Indtægter         

Partsbidrag 3.176 parter á kr. 15,00 48 48 48 48 

Lejeindtægt 2 2 2 2 

        

50 50 50 50 

        

Kapacitetsomkostninger   

Lønninger -2 -2 -2 -1 

Energiomkostninger -5 -5 -5 -2 

Vedligeholdelsesomkostninger -15 -15 -15 -18 

Administrationsomkostninger -10 -10 -10 -9 

        

-32 -32 -32 -30 

        

Årets resultat 18 18 18 20 

        

Egenkapital 

Saldo overført fra sidste år 128 110 92 

Årets resultat 18 18 18 

      

Saldo til overførsel 145 128 110 

      
 

 


