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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et refuisende
billede af andelsselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat

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

vurderingen af vandværkets fi nansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til Generalforsamlingens godkendelse.

Just Larsen
Bestyrelsesmedlem

Lirle Næstved, den 6' ^ 2 - .2. /i

Anders Hillerup
Formand

.fucil*
Peter Falk

Næstformand

,ø"%' d,*t*;
Caia Keis

Bestyrelsesmedlem

Revisionspåtegning

Som vandværkets generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået bestyrelsens årsregnskab for 2018.
Vi har foretaget en kritisk bilagsrevision i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Gennemgangen har
ikke givet anledning til bemærkninger.

LilleNæstved, aen /l /.:1tc.-n' 21 't7
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Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet

Til medlemmerne i Andelsselskabet Lille Næstved Vandværk.

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Andelsselskabet Lille Næstved Vandværk for regnskabsåret 1.

januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance

og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af andelsselskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusionen
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 andelsselskabet 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 vedrørende revisionen
Skatteregnskab el 2018, budget 2018 og budget 2019, der fremgår af årsrapporten, har ikke 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden vaesentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelse af årsregnskabet er Iedelsen ansvarlig for at vurdere andelsselskabets evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde et årsregnskab på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at Iikvidere andelsselskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.

Vejlesby & Jensen - Olsgaard & Seeding - Flevisionsf irmaet Ole Traberg
Godkendt Revisionsakiieselskab
Vadestedet6 Telelon 55721522 CVR-nr.27433863
4700 Næstved feletax 5577 1522 E-mail: revisor@vadestedeto.dk



Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj g"ad 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 gaeldende iDanmark, 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 lndflydelse 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:

. ldentificerer 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 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 vaesentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, beviste 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 andelsselskabets 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 andelsselskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at
der er en væsentligt 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 medfører, at andelsselskabet 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 transaktloner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.



Den uafhængige revisors påtegning på
årsregnskabet

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.

Næstved, den 28. januar 2019

Revision Vadestedet
God kendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 27 43 38 63

Regist6ret revisor



Andelsselskabef
Lille Næsfued vandvæ*

Væsentli gste akiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at forsyne ejendomme i vandværkets forsyningsområde med godt og

tilstrækketigt vand aihøj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsynings§ikkerhed og
naturen, samt at varetage forbrugernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte
forhold.

Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten er aflagt efter principperne i årsregnskabslovens regnskabsklasse A med enkelte tilvalg fra
regnskabsklasse C.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

I medfør af vandsektorloven blev vandværket skattepligtigt i henhold til selskabsskatteloven fra 1. januar
2010, ligesom vi er omfattet af en statslig prisregulering, som varetages af Forsyningssekretariatet under
Konkunence- og Forbrugerstyrelsen.

Der er udarbejdet særskilt skatteregnskab på grundlag af en særlig åbningsbalance udarbejdet i henhold til
bestemmelserne i vandsektorloven og skaitelovgivningen.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.
I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
andelsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
andelsselskabet, og forpligtigelsen kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Nettoomsætning
lndtægter indregnes i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt
indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.
Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Udgifter
Udgifter omfatter omkostninger til andelsselskabets primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder
omkostninger til salgsfremmende aktiviteter, driftsmidler, lokaler, lønninger til bestyrelse, administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelse med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter samt realiserede og urealiserede kursgevinster og
-tab vedrørende værdipapir.

Materielle anlægsaktiver
Ejendommen måles til seneste offentlige ejendomsvurdering. Der afskrives ikke på ejendommen.

øvrige aktiver er opført til anskaffelsespris og der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af
de enkelte aktivers brugstider samt en vurdering af restværdi.



Boringer, faste anlæg og ledningsnet 20 åt
Driftsmidler, lT mv. 5 år
Vandmålere 10 år

Nye forsynings- og siikledninger i forbindelse med tilslutning af nye forbrugsenheder betales ved opkrævning
af forsyningslednings- og stiklednlngsbidrag.
Anlægsudgifterne hertil afskrives fuldt ud i anlægsåret.

Omsætningsaktiver

Likvide beholdninger
Likvide midler omfatter indestående i pengeinstitutter samt på kassekreditkonto.
Kassekreditten har i 2019 et maksimum på 840-000 kr.

Tilgodehavender
Tilgodehavende hos debitorer er opført til de beløb, det formodes at indgå.

Ej forfalden slutafregning for vandforbrug og vandafgift er opgjort på grundlag af vandværkets aflæsning af
forbrugsmålerne pr. 31112 2018.

Slutafregningen opkræves på årsopgørelsen for 2018 som afregnes den 1. marts 2019 sammen med
aconto-opkrævning for januar kvartal 2019.

Overdækning
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter fra driften end nødvendigt i forhold til
vandforsyningslovens "hvile i sig selv" princip. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning.

Overdækning indeholder herudover også en åndel vedrørende tilslutningsbidrag, hvor årets opkrævede
tilslutningsbidrag overstiger årets investering i nye forsyningsledninger og stikledninger. Taksten er beregnet,
så vandværkets indtægter fra tilslutningsbidrag over årene skal dække samtlige udgifter til anlæg af
forsyningsledninger og stikledninger vedrørende nye tilsluttede forbrugere.

Gæld

Gælden er optaget til nominel værdi



Arrdersserskabef
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RESULTATOPGøRELSE FOR PERIODEN

INDTÆGTER:

Opkrævet fast afgift
Opkrævet forbrugsafgift
Adminisiationsgodtgørelse NK Spildevand A,/S

Rykker- og f lyttegebyrer
Tilslutningsafgifter nye forbrugere
Ekstraordinære indtægter

lndtægter i alt

UDGIFTER:

Vedr. værk og boringer mv.
Vedr. ledningsnet
Vandanalyser
EI

Kontorhold
Porto
Gebyrer - banker og Nets
Mødeudgifter
Generalforsamling
Repræsentation og gaver
Kørselsgodtgørelse
Forsikring og kontingent
Bestyrelseshonorar mv.
Revision
Kursusudgifter
Tab på debitorer
Vandsektorloven
øvtig dtift
Udgifter i alt

RESULTAT FøR RENTER OG AFSKRIVNING

RENTER
Renteindtaegter + kursregulefi ng
Renteudgifter

RESULTAT FøR AFSKRIVNINGER

AFSKRIVNINGER:
Faste anlæg
Straksafskrivning nyanlæg nye forbrugere
Vandmålere
Driftsmidler

Selskabsskat

ÅRETS RESULTAT:

38.671
334.986
29.010
75.814

136.046
4.669

46.829
6.382
4.993
4.000
4.026

31 .317
333.500

17.500
'1.905

448
z.Ott

71 .472---1l44.

2.031.886

1.1. -31.12.20',18

2018

621 .817
892.810
6''.698
33.400

1.563.711
2.690

3.176.126

20'17

621 635
895.978

60.508
29.600

9.516

1.617.237

14.701
109.225
35.110
72.562
80.001

2.980
47 .051

4.022
5.671
4.304

o23
IJ VZA

348.500
19.000

795
857

2.893
131.543

905.765

711.472

122.492

--W-122@
588.980

341.924

221 .727
4.276

----567æ-

114.265
(114 265)

1.9'17 .621

341 .924
1.363.225

221 .727
20.236

1 .947 .112

(29.491) 21.053



Andelsselskabet
Lille Næstved Vandværk

AKTIVER:

Materielle anlægsaktiver
Ejendomsværdi Møllevej 7
Faste anlæg og ledningsnet
Vandmålere
Driftsmidler og lT
Materielle anlægsaktiver i alt

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilqodehavender
Ej afregnet slutafregning mv.
Tilgode debitorer
Tilgodehavende NK Spildevand A,/S

Forudbetalte omkostninger
Tilgodehavender i alt

Likvide beholdninEer
Kasse
Spk. Sjælland - 2631148
Møns Bank - 4223788
Likvide beholdninger i alt

AKTIVER I ALT

PASSIVER:

Eqenkapital
Egenkapital primo
Egenkapital i alt

Lanqfristet Gæld
Overdækning:
Saldo primo inkl. kortfristet del
Arets over-/underdækning
Budgefteret anvendt kommende år

Nykredit, 3 %, 2034

Kortfristet qæld
Skyldig A-skat
Skyldig AM-bidrag
Skyldige omkostninger
Skyldig revisor
Skyldig årsregulering vand og vandafgift
Skyldig NK Spildevand A,/S

Skyldig vandafgifi
Moms
Kortfristet del overdækning
Kommende års afdrag Nykredit-lån
Kortfristet gæld i alt

PASSIVER I ALT

BALANCE PR. 31.12,2018

2014

750.000
3.660.288
1.108.635

76.668
-- 5595591

179.246
24.207

3.600
207 .053

526.868
699.470

i.216338

7.02A.982

2.854.765
LS54-765

427 .493
(29.491)
(81.500) 316.502

2.563.668

406.440
21.053
(82.000) 345.493

2017

750.000
4.077.212
1.330.361

17.104
6;174.6n

sr ioz
14.258

112.500---nsE

552.394
292.905
845.299

7.198.241

L854.765

2.880.170

32.191
6.640

203.879
16.500

2.927
768.O12

16.608
81.500

165.790
1.;294.047

7.024.942

2.729.920
3"075.413

31 .423
6.440

125.981
19.000
36.188

707 .094
99.937
82.000

160.000
1268.o63

7.198.241
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Noter til årsrapporten

Materielle anlægsaktiver

Kostpris primo
Arets tilgang
Aconto tilgang 2019
Årets afgang
Kostpris ultimo

Afskrivninger primo
Af- og nedskrivnlng afhændede aktiver
Straksafskrevet ved anlægsbidrag forbrugere
Årets af- og nedskrivninger
Afskrivninger ultimo

Regnskåbsm€essig værdi, ultimo

Kostpris primo
Årets tilgang
Årets afgang
Kostpris ultimo

Afskrivninger primo
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver
Arets af- og nedskrivninger
Afskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi, ultimo

Kostpris primo
Årets tilgang
Årets afgang
Kostpris ultimo

Afskrivninger primo
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver
Arets af- og nedskrivninger
Afskrivninger ultimo

Regnskabsmæssig værdi, ultimo

Gæld efter 5 år:
Restgælden efter 5 år udgør kr. 1.834.000.

Sikke.hedsstillelser
Der er tinglyst pantebrev nom. kr- 3.680.000 til sikkerhed for realkreditgæld.

Overdækning
Saldo 01.01.2018
Underdækning 2018
Saldo 31 .12.2018

Heraf vedrørende tilslutningsbidrag (bidrag 2018 - ny anlæg)

Faste anlæg og lednlngsnei

12.026.826
1.288.225

0

13.315.051

7.949.614

1.363.225
341 .924

9.654.763

3.660.288

Driftsmidler og lT

771.407
79.800

85',t.?07

754.303

20.236
774.539

76.668

Vandmålere

2.217 .269
0
0

2.217.269

886.908
0

221 .727
1.108.635

1.108.634

427 .493
-29.491
398.002

200.486



Andelsselskabet
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Specifi kationer til årsregnskab 201 8

Skatteregnskab 201 8 (ej revideret)

Bemærkninger:

Vandværket blev i medfør af vandsektorloven skattepligtigt med virkning fra 1 . januar 2010

Til brug i skatteregnskabet blev vandværkets aktiver ansat til den kontante handelsværdi pr. 1. Januar 2010,
og disse værdier kan herefter afskrives i henhold til reglerne i lov om skattemæssige afskrivninger.

Vandværket har udarbejdet sin skattemæssige åbningsbalance på grundlag af de værdier, som Forsynings-

sekretariatet har godkendt som grundlag for reguleringsregnskabet i henhold til vandsektorloven.

SKAT har i 2014 ændret vandværkets skattemæssige åbningsbalance, idet skattemyndigheden ikke aner-
kende den reguleringsmæssige åbningsbalance som aktivernes handelsværdi pr. 1. januar 2010.

Vandværkets skattemæssige værdier blev derfor nedsat væsentligt, i alt ca. 16 mio. kr., og det har betydning
for vandværkets fremtidige skaitemæssige afskrivninger, idet vi kun kan afskrive skattemæssigt på de ned-

satte vaerdier.
Dermed ville vi, hvis SKATS afgørelse fastholdes, miste skattemæssigt fradrag for 16 mio. kr'

Vandværket påklagede SKATS afgørelse til Landsskatteretten, men indtil der foreligger en afgørelse derfra,
vil vi opgøre skatteregnskabet på grundlag af de værdier som SKAT har fastsat.

Højesteret har i november 2018 afgjort 2 sager vedrørende den skattemæssige værdiansættelse afvandsel-
skabers driftsmidler i forbindelse med overgang til skattepligtig virksomhed.
Højesteret underkendte klart skattemyndighedernes metode til værdiansættelse og afgjorde, at den pris som
blev fastsat som grundlag for reguleringsregnskabet i henhold til vandsektodoven, de såkaldte POLKA-
værdier, kan ånses som handelsværdi og anvendes ved fastsættelse åf skattemæssigt aiskrivningsgrundlag.

Vi forventer nu, åt vandværkets skattemæssige afskrivningsgrundlag ændres, således at vores åbningsba-
lance pr. 1- januar 2010 godkendes som oprindeligt selvangivet. Når det sker, vil skafteregnskabet blive kor-
rigeret.

Skattemæssig afskrivning på driftsmidler, indvindingsanlæg og infrastrukturanlæg kan foretages med op til
henholdsvis 25 Yo, 15 o/o og 7 Yo.

Skattemæ$ig afskrivning på driftsbygninger kan ske med 4 % årligt af afskrivningsgrundlaget.

Skattemæssige saldi driftsmidler pL 1.1.2018 og afskrivninger i 2018:

Skattemæssigt afskrivningsgrundlag vandværksbygning pr. 1.1.2010 og afskrivning i 2018:

Afskrivningsgrundlag iht. selskabsskattelovens § 5 D
Arlig afskrivning op til 4 %, eller

Afskrevet skattemæssigt efter overgang til skattepligtig virksomhed, 2010
AfsKrivning 2018
Afskrevet i alt

702.300 kr.
28-092 kr.

224.736 kt.
28.092 kr.

252.828 kt.



Tilgang bygninger 201 1 :

Afskrivningsgrundlag ombygning 201 1

Arlig afskrivning op lil 4o/o

Tidligere afskrevet
Afskrevet 20 1 8
Aiskrevet i alt

Skatteregnskab 2018:

Arets resultat i henhold til resultatopgørelse
Afskrivnin ger tilbageført

Resultat før afskrivninger

Afskrivning bygning, 4 o/o af 702.300 kr.
Afskrivning ombygning 2011, 4 % af 1 .553.741 kr.
Afskrivning driftsmidler, 25 % af 3.296.933 kr.
Afskrivning indvindingsanlæg , 15% al 21.855 kt.
Afskrivnin g inf rastrukturan læg, 7 

o/o af 5. 4 1 0.233 kr.

Skattemæssigt resultat 201 8
Fremført underskud fra tidligere år

Selskabsskat heraf

Skattemæssige underskud til fremføEel:

Vedrørende indkomstårct 20'16
Vedrørende indkomståret 20 1 7

Anvendt i 20'18

Samlet underskud til fremførsel

1.553.741 kr.
62.150 kr.

435.050 kr.
62.150 kr.

497.200 kt.

28.092
62.150

824.233
3.278

378.716

-29.491
+1.947.112

1.917 .621

1.296.469

621.152
-621.152

1 .102.432
882.111

-oz t. I cz

1.363.391



INDTÆGTER:

Opkrævet fast afgift
Opkrævet forbrugsafgift
Administationsgodtgørelse NK Spildevand
Tilslutningsbidrag
Opkrævningsgebyrer mv.

Ekstraordinære indtægter

lndtægter i alt

UDGIFTER:

Vedr. værket mv.
Vedr. ledningsnet
Vandanalyser
EI
Kontofiold
Porto
Gebyrer - bank og Nets
Mødeudgifter
Generalforsamling
Repræsentation og gaver
Kørselsgodtgørelse
Forsikring og kontingent
Bestyrelseshonorar mv.
Revision
Kursusudgifter
Tab på debitorer
Vandsektorloven
øvrig drift
Udgifter i alt

RESULTAT FøR RENTER OG AFSKBIVNING

RENTER
Renteindtægter
Renteudgifter

RESULTAT FøR AFSKRIVNINGER

AFSKRIVNINGER:
Faste anlæg
Straksafskrivning nyanlæg
Vandmålere
Driftsmidler

ARETS OVERJUNDERDÆKNING

BUDGET FOR ÅRET 2019 (ej revideret)

Budget 2018

625.000
885.000
60.000

20.000

1.590.000

Resultat 2018

621 .817
892.810

61.698
1.563.711

33.400
2.690

3.176.{26

38.671
334.986

29.010
75.814

136.046
4.669

46.829
6.382
4.993
4.000
4.026

31 .317
333.500

17.500
1.905

448
2.672

71.472
1-.t44-240

2.031.886

Budget 2019

627.500
890.000

60.000
700.000
25.000

2.302.500 *

50.000
200.000
20.000
80.000
80.000

5.000
50.000
10.000
10.000
10.000
5.000

30.000
350.000

15.000
10.000

5.000
50.000---- es0560

610.000

't22.OOO
---]TZZIo6t

488.000

350.000

220.000

570.000

50.000
200.000

28.000
82.000
80-000

5.000
52.000
10.000
10.000
10.000
5.000

30.000
360.000

17.000
10.000

5.000
55.000

1.009.000

1.293.500

105.000

1 .917 .621

341 .924
1.363.225

221 .727
20.236

rema
(29.491)

(105.000)

1 . 188.500

350.000
700.000
220.000

1.270.000

___19!.q9q

lflg. vandværkets økonomiske ramme for 2019 kan der i alt

opkræves ca. 2.210.000 kr. ekskl. moms og statsafgifter

114.265


