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Bestyrelsens beretning for året 2021 
 
 
Efter valget ved repræsentantskabsmødet R2 den 26. oktober konstituerede bestyrelsen sig med ny 
formand og næstformand. Henholdsvis Henrik Sønksen og Finn Gustafsson. 
 
RVV har i 2021 også fået ny revisor, Gert Jensen fra DanskRevision i Holbæk. Motivationen herfor 
var en årlig besparelse på 30.000 kr. 
 
I lighed med andre brancher, har Rørvig Vandværk i 2021 været påvirket af restriktioner og 
anbefalinger pga. corona. Møder er afholdt delvist digitalt og delvist analogt. Ny formand. 
 
Rørvig Vandværk fik i 2021 14 nye interessenter. Pr. 31. december 2021 er der i alt registreret ca. 
4.000 interessenter, som har betalt indskud. Mellem 900 og 1000 forbrugere er fastboende, af disse er 
904 kloakerede. 
 

 
 
Vandforbruget 
 
 

Lidt statistik 2020 2021 Ændring Pct. 
ændring 

Udpumpet rent vand m3 205.426 209.975 +4.333 +2,11 

Målerafregnet forbrug m3 183.695 189.956 +6.261 +3,41 

Samlet vandspild m3 21.731 19.803  - 1.928 - 8,87 

 
 

 
Vandforbruget toppede som vanligt i juli, hvor der blev udpumpet 32547 m3. 
Det beregnede vandspild/ledningstab i 2021 udgør 9,4 % af den udpumpede vandmængde. Der er 
10 % afgiftsfrit vandspild, svarende til 20.998 m3, og dermed skal vi i år ikke betale nogen afgift for 
vandspild i henhold til Vandafgiftslovens § 7, stk. 3. Det er første gang i nyere tid at vi er under de 
10%. Forklaringen skal dels søges i det højere forbrug end tidligere år og dermed bliver spildet en 
relativt mindre del. Samtidig ser vi også er en effekt af vores renovering af ledningsnettet. 
 
Vandkvaliteten 
Kvaliteten af det rene vand blev i 2021 kontrolleret regelmæssigt, både de lovpligtige prøver samt en 
del ekstra prøvetagninger, hvor vandet blev analyseret for bl.a. opløste stoffer, pesticider, bakterier og 
kim. Kim 37 er ikke længere lovbefalet, men vi har valgt at fortsætte med denne analyse, fordi vi 
mener, interessenterne fortjener ekstra oplysninger om kvaliteten. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Gennemsnitlige analyseværdier for udvalgte parametre i 2020 og 2021 

  2020 2021 Maks. Grænseværdier 

Jern 0,014 mg/l 0,015 mg/l 0,1 mg/l 

Mangan 0,0045 mg/l 0,0011 mg/l 0,02 mg/l 

Hårdhed 17 dH 20 dH - 

Kimtal 37 2,1 pr. ml 1,1 pr. ml Tidl. 5 pr. ml 

Kimtal 22 15,4 pr. ml 15,1 pr. ml 50 pr. ml 

 
 
 
 

Alle tal er målt ved afgang fra vandværk til rentvandsnettet. 

 
Målte maksimale analyseværdier i 2020 og 2021 

 2020 2021 Maks. Grænseværdier 

Jern 0,019 mg/l 0,015 mg/l 0,1 mg/l 

Mangan 0,008 mg/l 0,0012 mg/l 0,02 mg/l 

Hårdhed 17 dH ? dH - 

Kimtal 37 4 pr. ml 2 pr. ml Tidl. 5 pr. ml 

Kimtal 22 34 pr. ml 31 pr. ml 50 pr. ml 

 
Alle tal er målt ved afgang på vandværk til rentvandsnettet. 

 

 
Vandtårnet 
Aftalen med teleselskaberne Telia, Telenor og TDC om leje af standplads for deres 
mobiltelefonantenner på vandtårnet fortsætter som hidtil. Den årlige lejeindtægt i 2021 udgjorde kr. 
99.803. 
 
Vandværket  
Selve vandbehandlingsanlægget, og den store bygning som det står i, vurderes nu at være i god stand. 
Vi budgetterer derfor med, at selve vandbehandlingsanlægget kan klare yderligere 10 års drift med 
rimelige vedligeholdsudgifter. 
 
RVV er i dialog med Odsherreds Forsyning om, at Rørvig’s kommende fjernvarmeanlæg etableres på 
vandværkets grund på Vandværksvej i Rørvig. Bestyrelsen forhandler således i øjeblikket med OF om 
vilkår for leje af grunden. Herunder anlæggets placering på grunden, dets visuelle arkitektoniske 
udtryk samt en sikring af at vandværket ikke påvirkes negativt af byggeprojekt såvel som den endelige 



 

 

 
 
 
 
 

 

drift af varmeanlægget. Altså, at de to forsyningsvirksomheder kan være naboer på vandværkets 
grund, uden negative konsekvenser for vandkvaliteten. 
 
Investeringer 
Vandmålere: Ingen investering i år. Der bliver først taget ud til stikprøvekontrol og dermed eventuelle 
fornyelser i 2023. 
 
Rentvandsnet: I 2021 blev der fornyet ledninger og igangsat fornyelse i ét område. I alt 3,5 km. På 
Chr. Petersensvej. 
 
Råvandsnet: Boring 10 er nu juridisk overtaget af RVV med skøde på grunden. Boring 10 er planlagt 
sat i drift i 2022. 
 
Udskudte investeringer: Fornyelse af rentvandsledninger i området nord for Hov Vig afventer 
kloakering med kombineret gravning mellem Rørvig Vandværk og Odsherred Forsyning. 
 
BNBO: RVV har endnu ikke modtaget indvindingtilladelser fra Odsherreds Kommune, hvilket 
betyder, at vi i øjeblikket ikke kan foretage os yderligere i fht. BNBO. 
 
Takster 
Taksterne for 2022 blev fastlagt af repræsentantskabet den 26. oktober 2021 og efterfølgende 
godkendt af Odsherred Kommune den 15. december 2021. I forhold til 2021 er taksterne uændrede. 
Se www.rorvigvand.dk. 
 
Regnskab/budget 
 
Som det fremgår af regnskabet, blev resultatet efter afskrivninger en overdækning på tkr. 2.537 mod 
en budgetteret overdækning på tkr. 2.414 og dermed tkr. 123 mere end den budgetterede overdækning. 
Der forventes i de kommende år et årligt investeringsniveau på DKK 3,5 mio. i vandledninger, 
vandmålere og vandværksanlæg, BNBO m.m. Nærværende resultatopgørelse og balance samt 
prognose med investeringsplan er et uddrag af den officielle årsrapport for 2021 for Rørvig Vandværk 
I/S. Årsrapporten er fremlagt til eftersyn på vandværkets kontor. 
 
Der var 14 interessenter, som i maj måned 2021 skulle have lukket for vandet, da de ikke havde 
reageret på hverken 1. eller 2. udsendte betalingspåmindelse (rykker). Af disse var der 3 dødsboer 
under behandling af skifteretten, 1 udenlandsdansker, som har haft lukket for vandet i flere år. De 
øvrige 10 har enten betalt eller indgået en aftale/afdragsordning. 
 
 
Afsluttende bemærkninger 
Rørvig Vandværks hjemmeside har fortsat adressen www.rorvigvand.dk.  
Her kan man bl.a. tilmelde sig SMS-service, finde det aktuelle takstblad, vedtægterne, regulativet, 
analyser for den lovpligtig rentvandskontrol samt medlemsoplysninger om repræsentantskabet med 
suppleanter og bestyrelsen. 
 

 
p.b.v. 

Henrik Sønksen 
Formand  

 



 

 

 
 
 
 
 

 

Rørvig Vandværks takstblad 2022 

Tekst Takst Statsafgift Moms I alt 

Fast årligt driftsbidrag pr. husstand eller 
erhvervsenhed *)       1.330,00  0 332,50 1.662,50 

Årligt bidrag til indsatsplaner**) 5,00 0 1,25 6,25 

Vandpris: kr./ m3 6,00 6,37 3,09 15,46 

          

Ubebygget grund fast årligt bidrag 550,00 0 137,50 687,50 

Årligt bidrag til indsatsplaner**)pr. matrikel 5,00 0 1,25 6,25 

     

Engangsanlægsbidrag (almindeligt) ***) 14.000,00 0 3.500,00 17.500,00 

          

Rykkergebyr 100,00 0 0 100,00 

Genåbningsgebyr 1.500,00 0 375,00   1.875,00 

Flytteafregning 100,00 0 25,00 125,00 

Administrations/faktureringsgebyr 
(PBS og e-boks kunder fritaget) 24,00  6,00 30,00 

 

*) Hvis kombineret bolig og erhverv er under 200 m3 forbrug pr. år, beregnes kun èt driftsbidrag. 

**) Indsatplaner dækker over grundvandsbeskyttelse, f.eks. udgifter til etablering af 
BoringsNæreBeskyttelsesOmråder (BNBO). 

***) Det almindelige anlægsbidrag består af:  

Anlægsbidrag til hovedanlæg:  2.000,00 
Anlægsbidrag til forsyningsledninger:   6.000,00 
Anlægsbidrag til stikledninger:             6.000,00 
Anlægningsbidrag i alt, eks. moms        14.000,00 

Anlægsbidrag til hovedanlæg og forsyningsledninger modsvarer værdien af Vandværkets 
eksisterende faste anlæg. Anlægsbidraget til stikledninger dækker etableringen af en normal 
stikledning fra forsyningsledningen til brug for den ny interessent. Målerbrønd er ikke inklusiv. 

Ved tilslutning af storforbrugere, der nødvendiggør nyinvesteringer til forøgelse af kapaciteten af 
Vandværkets faste anlæg, for eksempel ny boringer, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, 
trykforøgeranlæg, forsyningsledninger eller lignende, vil der efter individuel forhandling blive 
opkrævet et særskilt anlægsbidrag til disse formål, og taksten for en sådan storforbruger vil med 
kommunalbestyrelsens godkendelse blive fastsat specielt. 
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Vandværk 

Rørvig Vandværk I/S 

Vandværksvej 18 

4581 Rørvig 

Telefon: 59918382 

Hjemmeside: www.rorvigvand.dk 

E-mail: kontor@rorvigvand.dk 

Hjemstedskommune: Odsherred 

CVR-nummer: 12634056 

Regnskabsperiode: 1. januar 2021 - 31. december 2021  

Bestyrelse 

Henrik Sønksen,  Formand 

Finn Gustafsson, Næstformand 

Peter Ellegaard Larsen 

Erling Rørdam 

Bjarne Petersen 
 

 

Revisor  

Dansk Revision Holbæk 

Godkendt revisionspartnerselskab 

Havnepladsen 6 

4300 Holbæk 

 

Kontaktpersoner: 

Gert Jensen 

Maj-Britt Thrane 
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Ledelsespåtegning 
 
 

 

 

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapport for 2021. 

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov og vedledning om årsregnskaber 

for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven. 

 

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver, finansielle 

stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 

31. december 2021. 

 

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

omhandler. 

 

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

 

Rørvig, 25. februar 2022 

 

Bestyrelsen: 

 

 

 

 

Henrik Sønksen,  Finn Gustafsson              Peter Ellegaard Larsen 

Formand   Næstformand 

 

 

 

 

Erling Rørdam   Bjarne Petersen  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
 

 

 

Til medlemmerne i Rørvig Vandværk I/S 

 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Rørvig Vandværk I/S for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 

udarbejdes efter årsregnskabsloven og vejledning om årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger 

årsregnskab efter årsregnskabsloven. 

 

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

finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 

2021 - 31. december 2021 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 selskabet i 

overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for 

revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 

opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det 

opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  

 

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 væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl.  

 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets 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 selskabet, 

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 



 

 

Rørvig Vandværk I/S 
 
 
 
Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 
 

 

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 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 selskabets 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 selskabets 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 selskabet 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. 
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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. 

 

 

Holbæk, 25. februar 2022 

 
Dansk Revision Holbæk 
Godkendt revisionspartnerselskab, CVR-nr. 28853343 

 

 

 

Gert Jensen 

Partner, registreret revisor 

mne5742  
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Virksomhedens væsentligste aktiviteter 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i op pumpning og levering af 

drikkevand til virksomhedens interessenter.             

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Virksomhedens resultat og økonomiske udvikling levede i al væsentlighed op til forventningerne for året og anses 

for tilfredsstillende. 

 

Samlet set blev årets resultat realiseret med en overdækning på TDKK 2.537 mod en budgetteret overdækning 

på TDKK 2.414. 

 

I forhold til budgettet er der flere mindre afvigelser i resultatopgørelsen. 

 

Indtægter ved fast bidrag og kubikmeterafgift er realiseret ca. TDKK 322 højere end budgetteret. Den 

væsentligste afvigelse på omsætning har været salg af vand, hvor der er solgt 189.000 m3 mod budgetteret 

150.000 m3. 

 

Produktionsomkostninger er realiseret TDKK 11 over budget, hvilket er en mindre stigning. Der er blandt andet 

stigning i vedligeholdelse inventar samt øget strømforbrug. 

 

Distributionsomkostningerne realiseres TDKK 283 over budget, hvilket kan henføres til øget vedligeholdelse på 

ledningsnet. 

 

Administrationsomkostninger er realiseret netto TDKK 88 under budgettet, hvilket kan henføres til besparelser i 

resultatopgørelsen primært på telefon, revisor samt mødeudgifter. Hertil kommer en mindre forbrugsafvigelse 

på en række andre poster. 

 

De samlede investeringer har i 2021 udgjort TDKK 4.215 fordelt med TDKK 4.167 på ledningsanlæg, og TDKK 48 

på vandmålere. Investeringerne blev dermed samlet set TDKK 265 højere end budgetteret. Der har været 2 store 

renoveringsopgaver af ledningsanlæg på Brombærvej og Chr. Petersensvej, som har udgjort TDKK 4.167. I forhold 

til budgetteret investeringer, er der projekter angående vandbehandlingsanlæg TDKK 550 og BNBO TDKK 1.000, 

som ikke er afholdt i 2021.  

 

Hændelser efter regnskabsårets afslutning 

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af vandværkets 

forhold væsentligt. 

 

 

 



 

 

Rørvig Vandværk I/S 
 
 
 
Ledelsesberetning 
 
 

 

 

 

Forventet udvikling 

Bestyrelsen og repræsentantskabet har besluttet at udskyde udskiftning af vandbehandlingsanlæg. 

Investeringen ca. DKK 14,5 mio.  

 

Efter en analyse af eksisterende anlæg, forventes en levetid på minimum 10 år, hvorfor det i stedet er besluttet, 

at foretage løbende vedligeholdelse på anlægget. 

 

Der budgetteres desuden med investeringer på i alt DKK 0,5 mio. i de såkaldte Borrings-Nære-

Beskyttelsesområder (BNBO), hvilket er et offentlig krav som led i en sikring af vandkvaliteten for fremtidens 

brugere. Der er usikkerhed om såvel investeringens størrelse som tidspunktet for investeringen. Bl.a. mangler 

kommunens behandling af vandindvindingstilladelser. 

 

Der forventes i de kommende år et årligt investeringsniveau på DKK 3,5 mio. i vandledninger, vandmålere og 

vandværksanlæg, BNBO med mere. 

 

Der er budgetteret med en overdækning i 2022 på TDKK 2.127, som skal bidrage til finansieringen af de 

kommende års investering. 
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2021 

 
2020 

Note  Resultatopgørelse  DKK  1.000 DKK 
 

 

 

  Perioden 1. januar - 31. december     

       

1  Nettoomsætning  6.718.977  6.814 

2  Produktionsomkostninger  -1.056.900  -1.042 

  Bruttoresultat  5.662.077  5.772 

3  Distributionsomkostninger  -2.093.996  -2.084 

4  Administrationsomkostninger  -1.005.553  -1.086 

  Resultat før finansielle poster  2.562.527  2.602 

  Finansielle indtægter  50  0 

  Finansielle omkostninger  -25.498  -31 

  Årets resultat  2.537.080  2.571 

       

       

  Forslag til resultatdisponering:     

  Overført til under-/overdækning  2.537.080  2.571 

  Resultatdisponering i alt  2.537.080  2.571 

       

       



 

 

Rørvig Vandværk I/S 
 
 

    
2021 

 
2020 

Note  Balance  DKK  1.000 DKK 
 

 

 

  Aktiver pr. 31. december     

       

5  Vandværk og grunde  339.769  397 

6  Boringer  1.639.688  1.713 

7  Ledningsanlæg og vandmålere  17.055.687  14.097 

8  SRO anlæg  128.427  193 

9  Inventar og biler  9.265  19 

  Materielle anlægsaktiver  19.172.837  16.418 

       

  Anlægsaktiver i alt  19.172.837  16.418 

       

  Tilgodehavender fra salg  9.178  210 

10  Andre tilgodehavender  3.286.205  647 

  Periodeafgrænsningsposter  35.448  10 

  Tilgodehavender  3.330.831  866 

       

  Likvide beholdninger  172.801  3.238 

       

  Omsætningsaktiver i alt  3.503.632  4.105 

       

  Aktiver i alt  22.676.469  20.522 



 

 

Rørvig Vandværk I/S 
 
 

    
2021 

 
2020 

Note  Balance  DKK  1.000 DKK 
 

 

 

  Passiver pr. 31. december     

       

       

11  Overdækning  21.617.230  19.080 

  Langfristede gældsforpligtelser  21.617.230  19.080 

       

  Kreditinstitutter  14.857  1 

  Leverandører af varer og tjenesteydelser  134.265  0 

  Skyldig moms  0  0 

12  Anden gæld  910.117  1.441 

  Kortfristede gældsforpligtelser  1.059.239  1.442 

       

  Gældsforpligtelser i alt  22.676.469  20.522 

       

  Passiver i alt  22.676.469  20.522 

       

       

13  Eventualforpligtelser   

14  Kontraktlige forpligtelser   

15  Pantsætninger og sikkerhedsstillelser   
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1 

 

Nettoomsætning 

 

 

 

 
       

  Fast afgift  5.373.047  5.355 

  Fast afgift tidligere år  8.719  21 

  Kubikmeterafgift  1.059.246  882 

  Kubikmeterafgift tidligere år  195.525  -55 

  Periodeafgrænsning, forbrug uden moms  -209.706  276 

  Antenneposition, Høvedvej 38  99.803  97 

  Øvrige indtægter  10.343  0 

  Tilslutningsbidrag  182.000  238 

  Nettoomsætning i alt  6.718.977  6.814 
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2 

 

Produktionsomkostninger 

 

 

 

 
       

  Løn driftspersonale  326.857  343 

  Vedligeholdelse bygninger  64.504  52 

  Vedligeholdelse installationer/målere  64.568  87 

  Udgifter til viderefakturering  7.343  0 

  Værktøj og øvrige produktionsomkostninger  41.903  0 

  Vedligeholdelse inventar  149.706  39 

  Kildepladsundersøgelser  0  89 

  Analyser  57.246  58 

  Vandafledningsafgift  1.192  1 

  Strømforbrug  144.363  119 

  Ejendomskatter  4.527  4 

    862.209  793 

       

  Afskrivning Vandværk  57.270  60 

  Afskrivning Boringer  73.209  114 

  Afskrivning SRO anlæg  64.213  75 

    194.691  249 

       

  Produktionsomkostninger i alt  1.056.900  1.042 
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3 

 

Distributionsomkostninger 

 

 

 

 
       

  Løn driftspersonale  196.114  206 

  Statsafgift vandspild  -5.854  5 

  Andre omkostninger  3.374  4 

  Autodrift  75.246  81 

  Vedligeholdelse ledningsnet  554.309  297 

  Strømforbrug  14.872  16 

    838.061  609 

       

  Afskrivning vandmålere  504.923  571 

  Afskrivning ledningsnet  751.012  904 

  Af- og nedskrivninger  1.255.935  1.475 

       

  Distributionsomkostninger i alt  2.093.996  2.084 
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Administrationsomkostninger 

 

 

 

 
       

  Løn administrativ personale  303.196  287 

  Bestyrelseshonorar  208.870  191 

  Kursusomkostninger  400  3 

  Bestyrelse forplejning i huset  4.827  5 

  Repræsentantskabsmøder  24.306  44 

  Restauration  12.626  0 

  Befordringsgodtgørelse bestyrelse  18.171  34 

  Skattefrie godtgørelser  3.470  2 

  Småanskaffelser  27.800  34 

  Småanskaffelser  0  3 

  El, vand og gas  5.998  0 

  Vedligeholdelse og rengøring  25.856  29 

  Kontorartikler/tryksager  7.542  4 

  IT- omkostninger   45.871  48 

  Telefon  48.728  97 

  Gaver og blomster  1.534  1 

  Annoncer  160  2 

  Internetforbindelse  23.024  15 

  Porto og gebyr  24.151  16 

  Revisorhonorar  78.550  97 

  Regnskabsassistance  69.421  74 

  Advokathonorar  0  8 

  Forsikringer  20.954  20 

  Faglitteratur/tidsskrifter   5.668  7 
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  Kontingenter   35.166  41 

  Tab på debitorer, konstateret  0  0 

  Kassedifferencer  0  0 

  Andre administrationsomkostninger  996.289  1.062 

       

  Afskrivninger inventar med videre  9.265  22 

  Af- og nedskrivninger  9.265  22 

       

  Administrationsomkostninger i alt  1.005.553  1.086 
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5 

 

Vandværk og grunde 

 

 

 

 
       

  Kostpris 1. januar  18.795.522  18.796 

  Kostpris 31. december  18.795.522  18.796 

       

  Af- og nedskrivninger 1. januar  -18.549.082  -18.489 

  Årets af- og nedskrivninger  -57.270  -60 

  Afskrivninger 31. december  -18.606.352  -18.549 

       

  Vandværk  189.171  246 

       

  Kostpris 1. januar  150.598  151 

  Kostpris 31. december  150.598  151 

       

  Grunde  150.598  151 

       

  Vandværk og grunde i alt  339.769  397 
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6 

 

Boringer 

 

 

 

 
       

  Kostpris 1. januar  2.247.409  2.247 

  Kostpris 31. december  2.247.409  2.247 

       

  Af- og nedskrivninger 1. januar  -534.511  -420 

  Årets af- og nedskrivninger  -73.209  -114 

  Afskrivninger 31. december  -607.720  -535 

       

  Boringer i alt  1.639.688  1.713 
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7 

 

Ledningsanlæg og vandmålere 

 

 

 

 
       

  Kostpris 1. januar  21.627.006  19.448 

  Tilgang i årets løb  4.166.646  2.179 

  Kostpris 31. december  25.793.652  21.627 

       

  Af- og nedskrivninger 1. januar  -8.783.248  -7.879 

  Årets af- og nedskrivninger  -751.012  -904 

  Afskrivninger 31. december  -9.534.260  -8.783 

       

  Ledningsanlæg  16.259.392  12.844 

       

  Kostpris 1. januar  6.206.655  6.207 

  Tilgang i årets løb  48.455  0 

  Kostpris 31. december  6.255.110  6.207 

       

  Afskrivninger 1. januar  -4.953.892  -4.383 

  Årets afskrivninger  -504.923  -571 

  Afskrivninger 31. december  -5.458.815  -4.954 

       

  Vandmålere  796.295  1.253 

       

  Ledningsanlæg og vandmålere i alt  17.055.687  14.097 
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8 

 

SRO anlæg 

 

 

 

 
       

  Kostpris 1. januar  1.013.698  1.014 

  Kostpris 31. december  1.013.698  1.014 

       

  Af- og nedskrivninger 1. januar  -821.058  -746 

  Årets af- og nedskrivninger  -64.213  -75 

  Afskrivninger 31. december  -885.271  -821 

       

  SRO anlæg i alt  128.427  193 

 

9 

 

Inventar og biler 

 

 

 

 
       

  Kostpris 1. januar  65.473  38 

  Tilgang i årets løb  0  28 

  Kostpris 31. december  65.473  65 

       

  Af- og nedskrivninger 1. januar  -46.942  -25 

  Årets af- og nedskrivninger  -9.265  -22 

  Afskrivninger 31. december  -56.207  -47 

       

  Inventar og biler i alt  9.265  19 
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10 

 

Andre tilgodehavender 

 

 

 

 
       

  Andre tilgodehavender  4.786  6 

  Personaletilgodehavender  0  1 

  Skattekontoen  2.700.000  0 

  Mellemregning Odsherred Forsyning  123.734  138 

  Tilgodehavende moms  457.685  501 

  Andre tilgodehavender i alt  3.286.205  647 

 

11 

 

Overdækning 

 

 

 

 
       

  Overdækning pr. 1. januar  19.080.151  16.509 

  Årets overdækning jvf. resultatdisponering  2.537.080  2.571 

  Overdækning i alt  21.617.230  19.080 
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12 

 

Anden gæld 

 

 

 

 
       

  Skyldig A-skat med videre  47.265  143 

  Skyldig ATP  1.136  1 

  Skyldige feriepenge og SH betaling  647  1 

  Afsat skyldige feriepengeforpligtelser  42.785  31 

  Indefrosset feriepenge  68.663  67 

  Andre skyldige omkostninger  468.560  1.126 

  Skyldig vandspild  0  6 

  Årlig bidrag til indsatsplan  72.755  49 

  Deposita antennepositioner  17.500  18 

  Afgift af ledningsført vand  190.804  0 

  Anden gæld i alt  910.117  1.441 

 

13 

 

Eventualforpligtelser 
   

Ingen. 
 

14 

 

Kontraktlige forpligtelser 
   

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb: 

Restløbetid i 18 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på TDKK 9,6, i alt TDKK 66. 
 

15 

 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
   

Ingen. 
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Generelt 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt 

vandværkets vedtægter. 

 

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for regnskabsperioden, og vise 

om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige. 
 

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde vandværket, og aktivets 

værdi kan måles pålideligt.  

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå vandværket, 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 regnskabspost nedenfor. 

 

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

som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle 

aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes 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. 

 

Resultatopgørelsen 

 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning fra vandsalg med videre indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har fundet 

sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms og afgifter. 

 

Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv” princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underdækning.  
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Bruttofortjeneste 

Nettoomsætningen fratrukket produktionsomkostninger tillagt andre driftsindtægter er sammendraget i posten 

"Bruttofortjeneste". 

 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger der kan henføres til vandværkets indvinding af vand, herunder 

afskrivninger og gager.  

 

Distributionsomkostninger 

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der af afholdt til distribution af vand i årets løb.  Herunder 

indregnes omkostninger til personale, vedligeholdelse samt afskrivninger. 

 

Administrationsomkostninger 

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til ledelse og administration af virksomheden, 

herunder omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.  

 

Leasingkontrakter 

Leasingydelser på kontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid. 

Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under kontraktlige forpligtelser og 

eventualposter. 

 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede 

og u realiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering 

af lån samt tillæg og godtgørelse vedrørende aconto skatteordningen med videre. 

 

Balancen 

 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære 

afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi. 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter 

anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive 

taget i brug. Der afskrives ikke på grunde. 

 

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien 

aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes 
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virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 

 

 

 

 

 

Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger: Brugstid Restværdi 

Vandværk                                                                            10-20 år 0 % 

Ledningsanlæg og boringer                                                           30 år 0 % 

Vandmålere og distriktsmålerbrønde                                                   7 år 0 % 

Inventar og biler                                        3 - 5 år 0 % 

SRO-anlæg 5-10 år 0 % 

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag 

af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i 

resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 

 

Nedskrivning på anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på 

værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. 

 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af 

aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige 

værdi. 

 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som 

nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 

med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 

regnskabsår. 

 

Likvide beholdninger 

Omfatter likvide beholdninger. 
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Overdækning 

Overdækning er et udtryk for at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til ”hvile i sig selv” – 

princippet. Posten reguleres hvert år med over- og undersækning.  

 

Gældsforpligtelser 

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. 
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Prognoseberetning 
 

Indledning  

 
I lighed med tidligere har ledelsen opstillet en prognose over Rørvig Vandværks forventede udvikling i de næste 

5 år.  

 

Prognosematerialet er bygget op om følgende enkeltprognoser:  

 

 Resultatprognose  

 Investeringsprognose  

 Likviditetsprognose  

 Balanceprognose  

 

Prognoserne bygger på rimeligt enkle forudsætninger, og prognoserne giver et overskueligt billede af de  

økonomiske konsekvenser af de tiltag, der forventes iværksat i de kommende år.  
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Prognoseforudsætninger 
 
Resultatprognose  
Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i de for 2021 realiserede indtægter og udgifter.  

 

Vandafgift indgår i prognosen med TDKK 6.258 i 2022 og med en årlig stigning på TDKK 10, svarende til budget-

teret stigning i antallet af interessenter og tilhørende forbrug.  

 

Beløbet for 2022, der er baseret på det aktuelle antal interessenter og takstbladet for 2022 samt opgørelser over 

de forventede opkrævninger i januar 2022, fremkommer således:  

  DKK 
Vandværk   
3.934 opkrævninger a DKK 1.330  5.232.220 
10 opkrævninger a DKK 550  5.500 
Forbrug 170.000 m3 a DKK 6  1.020.000 

  6.257.720 
 
 

Andre indtægter er fremskrevet med 3 % p.a.  

 

Lønninger svarer til de gældende lønninger inkl. pensioner for de ansatte ved udgangen af 2021, der herefter er 

fremskrevet med 2,5 % p.a.  

 

Driftsomkostninger tager udgangspunkt i de realiserede omkostninger for 2021, der herefter er fremskrevet med 

1,5 % p.a.  
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Administrationsomkostninger tager udgangspunkt i de realiserede omkostninger for 2021, der herefter er frem-

skrevet med 1,5 % p.a.  

 

Offentlige afgifter indeholder ejendomsskatter og forventet afgift på vandspild. Offentlige afgifter er herefter 

fremskrevet med 1,5 % p.a.  

 

Renter af bankmellemværender er beregnet med -0,6 %. Renter af bankgæld er beregnet med 4,30 % p.a. af det 

enkelte års forventede gennemsnitlige likviditetstræk samt provision af det uudnyttede kreditmaksimum. I prog-

nosen beregnes rente af ikke udnyttet trækningsret med 0,5 % p.a.  

 

Afskrivninger beregnes lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Nyanskaffelser er i tilgangsåret af-

skrevet med et helt års afskrivning. De forventede brugstider er følgende:  
 

 

Vandværk                               10-20 år 

Vandbehandlingsanlæg         30 år 

Ledningsanlæg         30 år 

Vandmålere           7 år 

SRO-anlæg    5-10 år 

BNBO                      Afskrives ikke 

 

Investeringsprognose  

Prognosen er udarbejdet på baggrund af ”10 års investeringsplan”, godkendt på r-møde nr. 2 i oktober 2021. 

 

Likviditetsprognose  

Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i de faktiske forhold pr. 1. januar 2022 samt under forudsætning af, 

at posterne "Andre tilgodehavender" og "Anden gæld" holdes på samme niveau i hele prognoseperioden.  

 

Indskud og anlægsbidrag er konstant i hele prognoseperioden, svarende-til 0 nye interessenter pr. år.  

 

Prognosen er i øvrigt påvirket af resultaterne fra resultat- og investeringsprognoserne.  

 

Likviditet ultimo svarer til den forventede bankgæld/bankindestående ultimo perioden.  
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Balanceprognose  

Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i årsrapporten pr. 31. december 2021.  
 
Prognosen er i øvrigt påvirket af resultaterne fra resultat-, investerings- og likviditetsprognoserne. 
 

Prognosekonklusion 

 

        Overdækning, 

  Overdækning  Investering  Likviditet  akkumuleret 

  TDKK  TDKK  TDKK  TDKK 
Overdækning         
2021      173  21.617 
2022  -2.127  3.495  3.085  23.744 
2023  -2.077  3.582  3.066  25.821 
2024  -2.026  3.530  2.814  27.847 
2025  -1.975  3.550  2.575  29.822 
2026  -1.922  3.572  2.364  31.744 
I alt  -10.127  17.729     

 

 

Af hovedtallene fremgår det, at der ikke vil være finansieringsbehov i prognoseperioden.  

 

  



 
 
Rørvig Vandværk I/S 
 
 
 
Prognose 1. januar 2022 - 31. december 2026 
 
 

[Skriv her] 
 

Likviditet, anlægsaktiver og overdækning primo og ultimo prognoseperioden kan afstemmes således:  

 

      Anlægs-   
    Likviditet  aktiver  Overdækning 

    TDKK  TDKK  TDKK 
         
         

Saldo 31. december 2021  173  19.174  21.617 
Indskud og anlægsbidrag 2022-2026  0  0  0 
Overdækning 2022-2026  10.127  0  10.127 
Afskrivninger 2022-2026  7.093  -7.093  0 
Ændring i tilgodehavender og gæld  2.700  0  0 
Investering 2022-2026  -17.729  17.729  0 
I alt    2.364  29.810  31.744 

         
 

 

Prognoserne er udarbejdet til brug for ledelsens og interessenternes bedømmelse af de forventede økonomiske 

konsekvenser af vandværkets virksomhed i de kommende år.  

 

Prognoserne udtrykker bestyrelsens vurdering af den mest sandsynlige udvikling og de økonomiske handlinger, 

som er planlagt, og som forventes at få virkning i prognoseperioden.  

 

De prognosticerede resultater anses for realistiske og betragtes som tilfredsstillende.  
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Prognose 1. januar 2022 - 31. december 2026 
 
 

[Skriv her] 
 

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra det i prognosen angivne, idet faktiske begivenheder ofte ikke 

indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.  

 

Rørvig, den 25. februar 2022 

 

 

Bestyrelsen: 

 

 

Henrik Sønksen   Finn Gustafsson                           Erling Rørdam 

Formand   Næstformand 

 

 

Peter Ellegaard Larsen   Bjarne Petersen   
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Prognose 1. januar 2022 - 31. december 2026 
 
 

[Skriv her] 
 

 

Erklæring afgivet af uafhængig revisor 
 
Til ledelsen i Rørvig Vandværk I/S 

 
Vi har fået til opgave at afgive erklæring om vedlagte prognose Rørvig Vandværk for perioden  

1. januar 2022 - 31. december 2026, der omfatter prognoseforudsætninger, prognosekonklusion, resultat-,  

investerings-, likviditets- og balanceprognose.  

 

Prognosen udarbejdes på grundlag af prognoseforudsætningerne, der er beskrevet på side 3 - 5 i prognosen.  

 

Vores konklusion udtrykkes med høj grad af sikkerhed.  

 

Formålet med prognosen er at opnå et grundlag for den økonomiske styring af vandværket, herunder fastsæt-

telse af takstpolitikken for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2026.  

 

De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de budgetterede, da planlagte begivenheder ofte ikke indtræder 

som forudsat. Disse afvigelser kan være væsentlige.  

 

Erklæringen er udarbejdet alene til brug for ledelsen i Rørvig Vandværk I/S med henblik på at opnå et grundlag 

for den økonomiske styring af vandværket, herunderfastsættelse.af takstpolitikken, og kan ikke anvendes til an-

dre formål.  

 

Ledelsens ansvar  

Ledelsen i Rørvig Vandværk I/S er ansvarlig for udarbejdelsen af prognosen på grundlag af prognoseforudsæt-

ningerne og i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for, at prog-

noseforudsætningerne giver et rimeligt grundlag for prognosen.  

 

Revisors ansvar  

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om, 

hvorvidt budgettet er udarbejdet på grundlag af prognoseforudsætningerne og i overensstemmelse med an-

vendt regnskabspraksis.  
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Prognose 1. januar 2022 - 31. december 2026 
 
 

[Skriv her] 
 

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, andre erklæringer med sikkerhed end 

revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med 

henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.  

 

Dansk Revision er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1 og anvender således et omfat-

tende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af 

etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering. 

 

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR, danske revisorers retningslinjer for revisors 

etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, 

faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.  

 

Som led i vores undersøgelser har vi efterprøvet, om prognosen er udarbejdet på grundlag af prognoseforudsæt-

ningerne, herunder efterprøvet de indre talmæssige sammenhænge i prognosen.  

 

Konklusion  

Det er vores opfattelse, at prognosen for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2026 i alle væsentlige  

henseender er udarbejdet på grundlag af de angivne prognoseforudsætninger og i overensstemmelse med den 

af Rørvig Vandværk I/S anvendte regnskabspraksis.  

 

 

Holbæk, 25. februar 2022 

 

Dansk Revision Holbæk 

Godkendt revisionspartnerselskab, CVR-nr. 28853343 

 

 

Gert Jensen 

Partner, registreret revisor 

mne5742 
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Note  Prognose 1. januar 2022 - 31. december 2026     
 

[Skriv her] 
 

 

Resultatprognose 2022-2026 
 

 
  2022  2023  2024  2025 2026 

  TDKK  TDKK  TDKK  TDKK TDKK 

          
Bruttoomsætning  6.258  6.268  6.278  6.288 6.298 
Andre driftsindtægter  113  117  120  124 128 
Overdækning  -2.127  -2.077  -2.026  -1.975 -1.922 
Nettoomsætning  4.244  4.308  4.372  4.437 4.503 

          
Produktionsomkostninger  1.073  1.089  1.105  1.122 1.139 
Distributionsomkostninger  2.125  2.157  2.190  2.222 2.256 
Administrationsomkostninger  1.021  1.036  1.052  1.068 1.084 
Omkostninger i alt  4.219  4.283  4.347  4.412 4.478 

          
Resultat før finansielle poster  25  25  25  25 25 

          
Finansielle indtægter  0  0  0  0 0 
Finansielle omkostninger  -25  -25  -25  -25 -25 
Finansielle poster, netto  -25  -25  -25  -25 -25 

          
Årets resultat  0  0  0  0 0 
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Investeringsprognose 2022-2026 
 

 
 

  2022  2023  2024  2025  2026 

  TDKK  TDKK  TDKK  TDKK  TDKK 

                 
Investeringsprognose 2022-
2026           
           
Vandværk  200  200  200  200  200 
Ledningsanlæg  3.000  3.000  3.000  3.000  3.000 
Vandbehandlingsanlæg  165  182  200  220  242 
BNBO  100  100  100  100  100 
Vandmålere  30  100  30  30  30 
Investeringer i alt  3.495  3.582  3.530  3.550  3.572 

           
           
Likviditetsprognose 2022-2026           
           
Likviditet primo  173  3.085  3.066  2.814  2.575 
Overdækning  2.127  2.077  2.026  1.975  1.922 
Afskrivninger, tilbageført  1.580  1.486  1.252  1.336  1.439 
Indskud og anlægsbidrag  0  0  0  0  0 
Ændringer i tilgodehavender og 
gæld 2.700         
Investeringer jf. ovenfor  -3.495  -3.582  -3.530  -3.550  -3.572 
Likviditet ultimo  3.085  3.066  2.814  2.575  2.364 
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[Skriv her] 
 

Balanceprognose 2022-2026 
 

 
 

  2022  2023  2024  2025  2026 

  TDKK  TDKK  TDKK  TDKK  TDKK 

           
Grund  151  151  151  151  151 
Vandværk  323  446  559  700  850 
Vandbehandlingsanlæg, 
nyt  160  330  512  706  915 
Boringer  1.567  1.494  1.421  1.348  1.275 
Ledningsanlæg med vi-
dere  18.408  20.457  22.406  24.255  26.004 
Vandmålere  317  107  114  117  116 
Inventar og biler  0  0  0  0  0 
SRO-anlæg  63  0  0  0  0 
BNBO  100  200  300  400  500 
Materielle anlægsaktiver  21.088  23.185  25.463  27.677  29.810 

                

           
           
Tilgodehavender  630  630  630  630  630 
Bankindestående  3.085  3.066  2.814  2.575  2.364 
Omsætningsaktiver  3.715  3.696  3.444  3.205  2.994 

           
Aktiver i alt  24.803  26.881  28.907  30.882  32.804 

           
Over- /underdækning  23.743  25.821  27.847  29.822  31.744 
Bankgæld  0  0  0  0  0 
Anden gæld  1.060  1.060  1.060  1.060  1.060 
Gældsforpligtelser  24.803  26.881  28.907  30.882  32.804 

                

           
 



Repræsentantskabet 
21 Repræsentanter 

Sognet er opdelt i 2 valgkredse: 6 interessenter med fast bopæl i Rørvig & 15 
øvrige interessenter 

 

6 fastboende repræsentanter 

På 
valg 

Navn Adresse Tlf. Mobil  

2022 
Bjarne 
Petersen 

Nakke Hagevej 16, 
4500 Nykøbing Sj 

59932527 40194527  

2022 
Jackie 
Lindegaard  

Ved Møllen 11, 4581 
Rørvig 

22267094 22267094  

2023 Orla Pedersen  

Toldboden 3, 4581 
Rørvig 

0 23308732  

2023 
Peter 
Ellegaard 
Larsen  

Amalievej 3, 4581 
Rørvig 

46354646 20263410  

2024 
Ove de 
Klauman  

Graudebjergvej 26, 
4500 Nykøbing Sj 

59918478 28968478  

2024 Kaare Schmidt  

Hellesvej 10, 4581 
Rørvig 

28519427 40549189  

 

15 øvrige repræsentanter (sommerhuse) 

På 
valg 

Navn Adresse Tlf. Mobil Sommerhus adr. 
SommerTlf

. 

2022 
Henrik 
Toft 

Gillesager 
124,1.tv., 2605 
Brøndby 

36757646 24238842 
Kongelundsvej 
20,4581 

24238842  

2022 
Flemming 
Anning 

Azaleavej 7, 2000 
Frederiksberg 

40538742 40538742 
Gyvelvænget 
9,4581 

40538742  

2022 
Svend 
Kirstein 

Måløvgårdsvej 82, 
2750 Ballerup 

30133388 30133388 
Mellemvangen 
25,4581 

30133388  



15 øvrige repræsentanter (sommerhuse) 

På 
valg 

Navn Adresse Tlf. Mobil Sommerhus adr. 
SommerTlf

. 

2022 Søren Tarp  

Skovbovænget 
92A, Harskovby, 
3500 Værløse 

25397486 25397486 
Henrik Petersens 
vænge 18,4581 

25397486  

2022 
Erling 
Rørdam 

Rungstedhave 3 D, 
2960 Rungsted 
Kyst 

45867040 23307949 Sæterstien 8,4581 59918489  

2022 Bo Arup 

Ordrupvej 96, 
2.tv., 2920 
Charlottenlund 

81713553 81713553 Pilevænget 5,4581 81713553  

2023 
Finn 
Gustafsson  

Præstehusene 112, 
2620 Albertslund 

43632799 26332799 
Birkebovej 
29,4581 

26332799  

2023 
Henrik 
Sønksen 

Fordresgårdvej 36, 
2400 København 
NV 

0 30668660 Koglevej 7,4500 0  

2023 
Jens 
Gjaldbæk 

Lille Strandvej 26, 
5, -5 , 2900 
Hellerup 

28551721 28551721 
Birkebovej 
25,4581 

28551721  

2023 
Keld 
Marcussen  

Kong Eriks Have 
27, 1. th. , 2765 
Smørum 

61726806 61726806 Høvedvej 50,4581 0  

2023 
Anne-
Marie 
Petersen 

Tinggårdsvej 28, 
4030 Tune 

31162598 31162598 
kongelundens 
Tværvej 12,4581 

31162598  

2024 
Niels 
Henning 
Johansen  

Jyllingehøj 9, 4040 
Jyllinge 

46788938 40818550 
Chr. Petersensvej 
25,4500 

0  

2024 Niels Holte 

Ved Skoven 15, 
4300 Holbæk 

21620616 21620616 
Blåbærvej 
25,4500 

0  

2024 
Stefan 
Bruhn 

Torsvang 33, 2800 
Kongens Lyngby 

0 20402966 
Sonnebjergvænge 
3,4581 

0  

2024 
Ulrik de 
Neergaard  

Hvidestensparken 
1E, 2630 Taastrup 

43996773 20404024 Femvejen 7,4581 0  

2024 
Rene Erik 
Madsen  

Olymposvej 2, 
1.tv., 2300 
København S 

0 22236412 Birkebovej 6,4581 0  



Suppleanter til Repræsentantskabet 
9 Suppleanter 

Sognet er opdelt i 2 valgkredse: 3 suppleanter med fast bopæl i Rørvig og 6 
suppleanter for øvrige interessenter 

 

3 fastboende suppleanter 

På 
valg: 

Navn Adresse Tlf. Mobil: 

2022 
Susanne 
Borch-
Jensen  

Østergade 
11,4581,Rørvig 

30319099 30319099 

2023 
Kim 
Henriksen  

Henry Jacobsens 
vænge 
3,4581,Rørvig 

21789201 21789201 

2024 Vakant  

Hus 
forbi,4581,Rørvig 

0  

 

6 øvrige suppleanter (sommerhuse) 

På 
valg: 

Navn Adresse Tlf. Mobil 
Sommerhus 

adr. 
Sommerhus 

tlf. 

2022 
Dorthe 
Pannerup 
Madsen  

Sletteland 
18, 2620 
Albertslund 

25674032 25674032 
Rørviglund 
12,4581 

25674032 

2022 
NO 
NAME 

Avej 3, 
2200 
København 
N 

0 0 
Birkebovej 
500A,4581 

0 

2023 
Benny 
Kastrup 
Hansen  

Haretoften 
20, 
Svogerselv, 
4000 
Roskilde 

51330581 51330581 
Kongelundsvej 
24,4581 

51330581 

2023 
NO 
NAME 

Avej 3, 
2200 
København 
N 

0 0 
Birkebovej 
500A,4581 

0 



6 øvrige suppleanter (sommerhuse) 

På 
valg: 

Navn Adresse Tlf. Mobil 
Sommerhus 

adr. 
Sommerhus 

tlf. 

2024 
Willy 
Dahl  

Klitvej 1, 
2690 
Karlslunde 

20404450 20404450 
Højsands 
Vænget 
14,4581 

20404450 

2024 
Marianne 
Sigfusson  

Hauser 
Plads 16 B, 
1127 
København 
K 

40219021 40219021 
Nakkehage 
Strandvej 
5,4581 

0 

 


