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 Side 4 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 

2016. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 

31. december 2016.  

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 
 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

 
Otterup, den 1. marts 2017 
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 Side 5 

Til medlemmerne af Det Nordfynske Kystsikrings-  Dige og Pumpelag 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Det Nordfynske Kystsikrings- 

Dige og Pumpelag for perioden 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og 

noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 

finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 1. januar - 

31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 
Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i 

revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af 

foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 

henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 

egnet som grundlag for vores konklusion. 

 
Fremhævelse af forhold ved revisionen 

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med foreningens sædvanlige praksis, de af bestyrelsen 

godkendte resultatbudgetter. Vi skal fremhæve, at resultatbudgetterne, som de også fremgår af 

årsregnskabet, ikke har været underlagt revision. 

 
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. 

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte 

driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet 

på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 

foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 

der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 

gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan 

opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 

forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 

regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover: 

 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 
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 Side 6 

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for 

ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 

udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 

om effektiviteten af foreningens interne kontrol. 

 
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 

forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte 

driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 

opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 

modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til 

datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen 

ikke længere kan fortsætte driften. 

 
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 

sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

 
Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 

konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 

opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 

årsregnskabsloven. 
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 Side 7 

 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

 
Otterup, den 1. marts 2017 

 
Danrevi, VH Revision, Registrerede Revisorer ApS 

CVR nr.: 1787 1080 

 

 
Steen Søgaard 

Registreret revisor  
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Foreningens væsentligste aktiviteter 

Foreningens hovedaktivitet er vedligeholdelse og stenlægninger (høfder, bølgebrydere, skråningsanlæg og 

fod sten) samt strandfodring for, at hæmme havets nedbrydning af kysten og lade sandets vandring langs 

denne for, at beskytte ikke blot digerne og den øvrige kystsikring men hele det bagved liggende 

sommerhusområde med derværende anlæg, samt i tilknytning hertil at administrere pumpelag inden for 

lagets område. 

 

 
Udviklingen i foreningens aktiviteter og økonomiske forhold 

Regnskabet er opdelt i 3 delregnskaber for: 

 Det nordfynske kystsikringslag 

 Hasmark mellemste pumpelag 

 Hasmark vestre pumpelag 

 
Kystsikringslaget 

Foreningen har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Udover at udgifter til dige anlæg er faldet med t. 

kr.1.074 og udgifter til stenlægninger er øget med t. kr. 515, har der ikke været enkeltstående begivenheder i 

regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen. 

 
Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende. 

 
Hasmark mellemste pumpelag 

Foreningen har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Udover udgifter til nødstrømsgenerator t. kr. 132, har 

der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver 

omtale i ledelsesberetningen. 

 
Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende. 

 
Hasmark vestre pumpelag 

Foreningen har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Udover udgifter til kanalvedligeholdelse t. kr. 75, har 

der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver 

omtale i ledelsesberetningen. 

 
Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende. 

 
Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 

foreningens finansielle stilling. 

 
Lagets forventninger til fremtiden: 

Kystsikringslaget: 

Der forventes udgifter til sandfodring i 2017 

 
Mellemste pumpelag: 

Der forventes ikke ekstraordinære omkostninger i 2017 

 
Venstre pumpelag: 

Forventer udskiftning af pumpe, der dog først vil blive udskiftet, når den gamle bryder sammen. 
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GENERELT 

 
Årsregnskabet for Det Nordfynske Kystsikrings-, Dige og Pumpelag for 2016 er udarbejdet i 

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med tilvalg af enkelte 

regler for regnskabsklasse B.  

 
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 

 
Generelt om indregning og måling 

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer 

af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 

i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 

nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af 

beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, 

og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 

som beskrevet for hver enkelt. 

 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant 

effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og 

tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.  

 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. 

 
Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. 

 
RESULTATOPGØRELSEN 

 
Nettoomsætning 

Partsbidrag fra foreningens medlemmer vedrørende regnskabsperioden indregnes i nettoomsætningen. 

 
Omkostninger til vedligeholdelse mm. 

Omkostninger til genopretning af diger, bølgebrydere, stenlægninger, flisebelægninger, kanaler og pumper. 

 
Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til annoncering, administration. 

 
Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter vederlag og øvrige lønrelaterede omkostninger, til foreningens ledelse. 

 

 
Finansielle indtægter og omkostninger 
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Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 

regnskabsåret.  

 
BALANCEN 

 
Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på anlægsaktiver. 

 
Finansielle anlægsaktiver (katastrofefond): 

Indestående i pengeinstitut og udlån 

Indestående i pengeinstitut måles til nominel værdi. 

 
Udlån til Kystsikringslagets drift, måles til nominel værdi. 

 
Tilgodehavender 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til 

imødegåelse af forventede tab. 

 
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 

 
Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende 

efterfølgende regnskabsår. 

 
Hensatte forpligtelser (katastrofefond) 

Hensatte forpligtelser omfatter opsparede midler i katastrofefonden.  

 
Hensatte forpligtelser måles til kapitalværdi. 

 
Gældsforpligtelser 

Gæld måles til nominel restgæld 

 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret 

kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

 
Periodeafgrænsningsposter 

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 

 
   

 



 

 RESULTATOPGØRELSE 

 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016 

       

 2016 2015 2016 2015   

 Det Nordfynske Det Nordfynske Hasmark Hasmark 2016 2015 

 Kystsikrings og Kystsikrings og Mellemste Mellemste Hasmark Vestre Hasmark Vestre 

 Digelag Digelag Pumpelag Pumpelag Pumpelag Pumpelag 

 

 Side 11 

   Nettoomsætning ...........................  3.066.720 3.064.320 289.600 289.600 49.640 49.640 

 1 Andre stykomkostninger ..............  -838.304 -1.396.547 -165.628 -76.975 -91.655 -16.267 
             

   DÆKNINGSBIDRAG ...............  2.228.416 1.667.773 123.972 212.625 -42.015 33.373 

   

   Personaleomkostninger ................  -39.147 -40.226 -3.000 -1.000 -3.000 -1.000 

   Administrationsomkostninger ......  -143.625 -119.879 -13.394 -7.228 -9.702 -8.685 
             

 KAPACITETSOMKOSTNI- 

 NGER ..........................................  -182.772 -160.105 -16.394 -8.228 -12.702 -9.685 
             

 DRIFTSRESULTAT ..................  2.045.644 1.507.668 107.578 204.397 -54.717 23.688 

   

   Andre finansielle 

  omkostninger ................................  -11.185 -10.076 0 0 0 0 
             

 ORDINÆRT RESULTAT 

 FØR SKAT..................................  2.034.459 1.497.592 107.578 204.397 -54.717 23.688 
             

 RESULTAT ................................  2.034.459 1.497.592 107.578 204.397 -54.717 23.688              

   

   FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING  

   Overført resultat ...........................  2.034.459 1.497.592 107.578 204.397 -54.717 23.688 
             

 DISPONERET I ALT ................  2.034.459 1.497.592 107.578 204.397 -54.717 23.688              
 



 

 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 

 AKTIVER 

       

 2016 2015 2016 2015   

 Det Nordfynske Det Nordfynske Hasmark Hasmark 2016 2015 

 Kystsikrings og Kystsikrings og Mellemste Mellemste Hasmark Vestre Hasmark Vestre 

 Digelag Digelag Pumpelag Pumpelag Pumpelag Pumpelag 

 

 Side 12 

   Grunde og bygninger ....................  0 0 0 0 3.400 3.400 
             

   Materielle anlægsaktiver ...........  0 0 0 0 3.400 3.400 
             

   Kapitalandele i tilknyttede 
  virksomheder ................................  18.810.226 18.845.144 0 0 0 0 
             

 Finansielle anlægsaktiver ..........  18.810.226 18.845.144 0 0 0 0 
             

 ANLÆGSAKTIVER .................  18.810.226 18.845.144 0 0 3.400 3.400 
             

   

   Tilgodehavender hos 

  tilknyttede virksomheder ..............  49.592 175.735 0 0 131.301 194.758 

   Andre tilgodehavender .................  0 0 0 0 851 0 
             

 Tilgodehavender .........................  49.592 175.735 0 0 132.152 194.758 
             

   Likvide beholdninger .................  2.973.252 401.314 0 0 0 0 
             

 OMSÆTNINGSAKTIVER .......  3.022.844 577.049 0 0 132.152 194.758 
             

   

 AKTIVER ...................................  21.833.070 19.422.193 0 0 135.552 198.158              

   

 



 

 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 

 PASSIVER 

       

 2016 2015 2016 2015   

 Det Nordfynske Det Nordfynske Hasmark Hasmark 2016 2015 

 Kystsikrings og Kystsikrings og Mellemste Mellemste Hasmark Vestre Hasmark Vestre 

 Digelag Digelag Pumpelag Pumpelag Pumpelag Pumpelag 

 

 Side 13 

   

   Virksomhedskapital ......................  18.810.226 18.845.144 0 0 0 0 

   Overført resultat ...........................  -3.575.263 -5.609.722 -68.157 -175.735 143.441 198.159 
             

 2 EGENKAPITAL ........................  15.234.963 13.235.422 -68.157 -175.735 143.441 198.159 
             

   

   Leverandører af varer og 

  tjenesteydelser ..............................  93.388 103.651 6.311 0 5.548 0 

   Gæld til tilknyttede 
  virksomheder ................................  6.146.222 5.709.679 49.592 175.735 0 0 

   Anden gæld ..................................  358.498 373.440 12.255 0 -13.437 0 
             

 Kortfristede 

 gældsforpligtelser .......................  6.598.108 6.186.770 68.158 175.735 -7.889 0 
             

   GÆLDSFORPLIGTELSER .....  6.598.108 6.186.770 68.158 175.735 -7.889 0 
             

   

 PASSIVER ..................................  21.833.071 19.422.192 1 0 135.552 198.159              

   

   

 



 

 NOTER 

  

       

 2016 2015 2016 2015   

 Det Nordfynske Det Nordfynske Hasmark Hasmark 2016 2015 

 Kystsikrings og Kystsikrings og Mellemste Mellemste Hasmark Vestre Hasmark Vestre 

 Digelag Digelag Pumpelag Pumpelag Pumpelag Pumpelag 

 

 Side 14 

 1 Andre stykomkostninger  

 Kraftforbrug .................................  0 0 3.387 1.755 10.214 4.289 

 Refunderet energiafgift ................  0 0 -1.437 -668 -4.999 -1.986 

 Pumpestation ................................  0 0 131.549 42.541 11.173 9.799 

 Vedligeholdelse, kanaler ..............  0 0 32.129 33.347 75.267 4.165 

 Dige anlæg mv. ............................  322.827 1.396.547 0 0 0 0 

 Høfder og Bølgebrydere ...............  515.477 0 0 0 0 0 
             

 838.304 1.396.547 165.628 76.975 91.655 16.267 
             

   



 

 NOTER 

  

       

 2016 2015 2016 2015   

 Det Nordfynske Det Nordfynske Hasmark Hasmark 2016 2015 

 Kystsikrings og Kystsikrings og Mellemste Mellemste Hasmark Vestre Hasmark Vestre 

 Digelag Digelag Pumpelag Pumpelag Pumpelag Pumpelag 

 

 Side 15 

 2 Egenkapital  

 Egenkapital primo ........................  13.235.422 11.750.605 -175.735 -380.131 198.158 174.471 

 Årets resultat ................................  2.034.459 1.497.593 107.578 204.396 -54.717 23.688 

 Tilskrevne renter ..........................  -34.918 -12.776 0 0 0 0 
             

 Egenkapital ultimo .....................  15.234.963 13.235.422 -68.157 -175.735 143.441 198.159              

 Egenkapitalen specificeres således:  

 Virksomhedskapital primo ...........  18.845.144 18.857.920 0 0 0 0 

 Tilskrevne renter ..........................  -34.918 -12.776 0 0 0 0 
             

 Virksomhedskapital ultimo  18.810.226 18.845.144 0 0 0 0 
             

 Overført resultat, primo ................  -5.609.722 -7.107.315 -175.735 -380.131 198.158 174.471 

 Årets resultat ................................  2.034.459 1.497.593 107.578 204.396 -54.717 23.688 
             

 Overført resultat ultimo  -3.575.263 -5.609.722 -68.157 -175.735 143.441 198.159 
             

 Egenkapital ultimo .....................  15.234.963 13.235.422 -68.157 -175.735 143.441 198.159              

   

   

 



 

BUDGET 

Det Nordfynske Kystsikring og digelag 

 

 Side 16 

 
2018 2017 2016 2016 

 

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 2.044 

Partsbidrag til Katastrofefonden 25.526 parter á 

kr. 40,00 1.021 1.021 1.021 1.022 

 

        

 

3.063 3.063 3.063 3.066 

 

        

Kapacitetsomkostninger 

   

  

Vedligeholdelsesomkostninger, inkl. fliser -500 -400 -400 -838 

Annoncering 0 0 0 -4 

Bestyrelse -70 -70 -70 -39 

Annoncering mv. -20 0 0 0 

Anlægsomkostninger, strandfodring mv. 0 0 0 0 

Administrationsomkostninger -140 -130 -130 -140 

 

        

 

-730 -600 -600 -1.021 

 

        

Resultat før finansielle poster 2.333 2.463 2.463 2.045 

    

  

Finansielle poster 

   

  

Finansieringsindtægter 0 0 0 0 

Finansieringsomkostninger -10 -3 -3 -11 

 

        

Årets resultat 2.323 2.460 2.460 2.034 

 

        

Korrektioner til budgetter 

    Anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger 0 -4.500 -438 

 Anlæggelse af skråningssikringer 0 0 0 

 

 

      

 Korrigeret budget resultat 2.323 -2.040 2.022 

 

 

      

 Likviditet primo 

    Omsætningsaktiver 

 

3.094 

  Gæld excl. katastrofefonden 

 

-654 

  

  

  

  Likviditet til rådighed, primo 400 2.440 

  Årets resultat 2.323 -2.040 

  

 

    

  

 

2.723 400 

  Afdrag på lån i katastrofefond -2.000 0 

  Lån fra katastrofefonden 0 0 

  

 

    

  Likviditetsoverførsel til næste år 723 400 

  

 

    

  Gæld til katastrofefonden, ultimo 4.015 6.015 

  

  

  

  



 

BUDGET 

Hasmark Melleste Pumpelag 

 

 Side 17 

 
2018 2017 2016 2016 

 

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. 20,00) 290 72 290 290 

 

        

Kapacitetsomkostninger 

   

  

Udpumpning og kanaler -125 -21 -21 -166 

Lønninger -6 -2 -2 -3 

Administrationsomkostninger -10 -10 -8 -13 

 

        

 

-141 -33 -31 -182 

 

        

Resultat før finansielle poster 149 39 259 108 

    

  

Finansielle poster 

   

  

Finansieringsindtægter 0 0 0 0 

Finansieringsomkostninger 0 0 0 0 

 

        

Årets resultat 149 39 259 108 

 

        

Budget korrektion 

    Parkeringsforhold 0 0 -73 

 

 

      

 Korrigeret resultat 149 39 186 

 

 

      

 Egenkapital 

    Saldo overført fra sidste år -29 -68 

  Årets resultat 149 39 

  

 

    

  Saldo til overførsel 120 -29 

  

 

    

  



 

BUDGET 

Hasmark Vestre Pumpelag 

 

 Side 18 

 
2018 2017 2016 2016 

 

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

 

ej revideret ej revideret ej revideret realiseret 

Indtægter         

Partsbidrag 3.176 parter á kr. 25,00 (kr. 15,00) 79 48 48 48 

Lejeindtægt 2 2 2 2 

 

        

 

81 50 50 50 

 

        

Kapacitetsomkostninger 

   

  

Pumpestation og kanaler -35 -26 -20 -92 

Lønninger -7 -2 -2 -3 

Administrationsomkostninger -10 -10 -10 -10 

 

        

 

-52 -38 -32 -105 

 

        

Resultat før finansielle poster 29 12 18 -55 

    

  

Finansielle poster 

   

  

Finansieringsindtægter 0 0 0 0 

 

        

Årets resultat 29 12 18 -55 

 

        

Egenkapital 

    Saldo overført fra sidste år 158 146 

  Årets resultat 29 12 

  

 

    

  Saldo til overførsel 187 158 

  

 

    

   

 


