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                             Bestyrelsens beretning for 2009 
Hovedaktivitet  
Selskabet blev stiftet d. 08. juli 1931. 
 
Selskabets formål er i overensstemmelse med gældende vandforsyningslov samt vandværkets 
regulativ, at forsyne alle ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt, rent og 
tilstrækkeligt vand til driftsbidrag, der fastlægges efter ”hvile i sig selv” princippet.  
 
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af 
selskabet. For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og 
solidarisk. 
 
Juridiske bestemmelser: 
- Gældende vedtægt, senest ændret d. 24. marts 1999. 
- Fællesregulativ af januar 1998. 
 
Udvikling og hovedaktiviteter i 2009. 
Antallet af andelshavere under Ryomgård vandværk udgør med udgangen af 2009 i alt 1.090. 
Hertil kommer 69 enheder på fællesmålere. Der har i årets løb været en tilgang på 13 nye 
forbrugere. 
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Vandforbruget i 2009 udgør 129.911 m3, mens vandspildet er registreret til 3,6 %. Samlet set er 
den oppumpede vandmængde faldet med omkring10.000 m3 i forhold til året før. Såvel 
vandforbrug som vandspild er det laveste i vandværkets nyere historie.  
 
Der er i 2009 gennemført 8 stk. akkrediterede vandanalyser, fordelt med 4 analyser udtaget på 
vandværket og 4 analyser udtaget i forsyningsnettet hos udvalgte forbrugere. Vandet under 
Ryomgård Vandværk er generelt af god kvalitet.  
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To analyser på vandværket har dog givet anledning til anmærkninger vedrørende krav til 
turbiditet (udtryk for vandets klarhed), mens der for en analyse hos en forbruger er givet 
anmærkning vedrørende jernindhold. Grundet anmærkninger i analyseresultaterne har 
vandværket søgt om og fået dispensation relateret til turbiditet, frem til udgangen af 2010. 
 
Anlægsaktiviteterne i 2009 har primært været koncentreret omkring udskiftning af vandværkets 
el- tavle samt etablering af et nyt styringsanlæg. En nødvendig og stor ændring på værket, der 
blev igangsat i begyndelsen af november måned med afslutning i januar måned 2010. Herudover 
er der foretaget udskiftning af den ene råvandspumpe, der blev ødelagt grundet lynnedslag 
(forsikringssag). Der er i 2009 ikke foretaget nævneværdige ændringer eller udvidelser af 
forsyningsnettet. Der er i det forgangne år konstateret 4 rørbrud.  
 
Med henvisning til vandværkets aktivitets- og anlægsplan udgør det fremtidige 
reinvesteringsbehov for forsyningsnettet omkring kr. 400.000 pr. år, mens reinvesteringsbehovet 
for vandværket udgør omkring kr. 60.000 pr. år (excl. boringer). De planlagte investeringer i 2010 
udgør jf. aktivitets- og anlægsplanen i størrelsesordenen kr. 750.000, excl. moms. 
 
Bestyrelsen anbefaler, at taksterne for 2010 fastholdes, dog med en indeksering. Indekseringen 
pålægges vandprisen af hensyn til forholdes mellem vandprisen (det variable bidrag) og det faste 
bidrag. De planlagte anlægsaktiviteter i 2010 anbefales delvist finansieret via vandværkets 
egenkapital. Med henvisning til aktivitets- og anlægsplanen bliver fokus i det kommende år 
primært koncentreret omkring renovering af vandbehandlingsanlægget, så vi også fremover kan 
leve op til vandkvalitetskravene til bl.a. turbiditet.  
  
Syddjurs Kommune har udarbejdet et nyt ”Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune”, 
til erstatning for det hidtidige fællesregulativ for Midtdjurs Kommune. Det nye regulativ blev 
politisk godkendt af byrådet i december måned 2009. 
 
Bestyrelsen har med assistance fra brancheforeningen FVD (Foreningen af Vandværker i 
Danmark) udarbejdet et forslag til nye vedtægter for I/S Ryomgård Vandværk til ikrafttrædelse 
ved næste regnskabsår (01.01.2011). Udover nogle praktiske forhold afledt af bl.a. ændringen 
fra Midtdjurs til Syddjurs Kommune, omfatter den primære ændring en overgang til anden 
selskabsform. Såvel FVD som vores revisor anbefaler af juridiske årsager, at vandværker, der i 
dag er interessentskaber (I/S), ændrer selskabsform til andelsselskab med begrænset ansvar 
(a.m.b.a.). For vandværket eller forbrugerne er der ingen praktisk forskel.   
 
Beretningen og årsrapporten er udarbejdet efter gældende regnskabsmæssige retningslinier. 
Vores statsautoriserede revisor har opstillet regnskabet med tilhørende revisionspåtegning. Dette 
ændrer ikke, at vi fortsat har generalforsamlingens valgte revisorer, som sikrer forbrugernes 
kontrol og gennemgang af regnskabet med tilhørende bilagsprøver. 
 
Vandværkets hjemmeside www.ryomvand.dk opdateres løbende med relevante oplysninger og 
bliver brugt i stort omfang af værkes forbrugere.  
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder samt 3 møder i Syddjurs Vandråd i løbet 2009. 
Bestyrelsen takker for samarbejdet og en speciel tak til vores driftsleder Arne Sørensen.  
 
Den 28. januar 2010 
Palle L Mikkelsen, Formand 
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Ledelsespåtegning 
 
Vi har behandlet årsrapporten for 2009 for I/S Ryomgård Vandværk. Årsrapporten er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven, og vi anser den valgte regnskabspraksis for 
hensigtsmæssig. Det er således vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af 
aktiver og passiver, den finansielle stilling og årets resultat. 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Ryomgård, den 16. februar 2010 
 
Bestyrelse 
 
 
Palle Mikkelsen Jørgen Sørensen Bent Engbjerg Sørensen 
 
 
Jørgen Mogensen Poul Revsbech 
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Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor 
 
Til interessenterne i I/S Ryomgård Vandværk 
Vi har revideret årsregnskabet for I/S Ryomgård Vandværk for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2009, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi 
har endvidere revideret ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges 
efter årsregnskabsloven. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen 
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende bille-
de i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der 
indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar 
omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at 
udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hen-
sigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter 
omstændighederne. 
 
Revisors ansvar og den udførte revision 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grund-
lag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisions-
standarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører 
revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberet-
ningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. 
 
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er 
anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurde-
ring, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelses-
beretningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 
overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for interessentskabets udarbejdelse og af-
læggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede og en ledelsesberetning, der giver et 
retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter om-
stændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af interes-
sentskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen 
anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn 
er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberet-
ningen.  
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af interessent-skabets 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en 
retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 
Skødstrup, den 16. februar 2010 

revi-merco 
statsautoriseret revisionsanpartsselskab 

 
 

Gustav Jensen 
statsautoriseret revisor 

 
 
 
 
 
 
Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskabet for 2009. 
Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Beholdningernes tilstedeværelse er 
kontrolleret. 
 
 Ryomgård, den 17. februar 2010 
 
 
 

Lisbeth Sørensen Anders Stegger Jensen 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsrapporten for I/S Ryomgård Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. 
 
Ændring i regnskabspraksis: 
Omkostninger til nye ledninger samt forbedring og renovering af værk registreres som tilgang til 
materielle anlægsaktiver. Ændringen er indarbejdet i sammenligningstallene. 
 
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: 
 
Generelt om indregning og måling  
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes 
alle omkostninger herunder afskrivninger og nedskrivninger.  
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
selskabet, og aktivers værdi kan måles pålideligt.  
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå selskabet, 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.  
 
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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen 
mellem kostpris og nominelt beløb.  
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsrapporten aflægges, og som bekræfter eller afkræfter forhold, der eksisterede på 
balancedagen. 
 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
Resultatopgørelsen er artsopdelt. 
 
Nettoomsætning 
Nettoomsætningen fra opkrævede vandafgifter indregnes i resultatopgørelsen i forhold til det 
opgjorte forbrug for regnskabsåret. Øvrige indtægter indregnes i takt med indtjeningen. 
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Andre driftsindtægter og -omkostninger 
Andre driftsindtægter og -omkostninger er medtaget med de beløb, der vedrører regnskabsåret, 
således at både fakturerede ydelser og leverede, men ikke fakturerede ydelser er indregnet. Der 
er ikke foretaget periodeafgrænsning af omkostninger.  
 
Afskrivninger 
Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af anlægsaktiver samt avance og tab ved løbende 
udskiftning af anlægsaktiver. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter omfatter renter af likvide beholdninger, samt afkast 
og kursregulering af investering i værdipapirer. 
 
 
BALANCEN 
 
Materielle anlægsaktiver 
Tekniske anlæg og maskiner, særlige installationer samt indretning af lejede lokaler måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages over aktivets 
forventede økonomiske levetid.  
 
Finansielle anlægsaktiver 
Investeringsbeviser er optaget til den officielle børsnotering ved årets udgang. Kursreguleringen 
føres over resultatopgørelsen som en finansiel indtægt eller omkostning. 
 
Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end 
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 
 
Tilgodehavender  
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  
Værdiansættelsen sker efter individuel vurdering af hver debitor.  
 
Periodeafgrænsningsposter 
Posten vedrører tilslutningsafgifter, der er indbetalt i regnskabsåret, men som først indregnes 
som indtægt ved den fysiske tilslutning efter arbejdets udførelse. 
 
Henlæggelse til ny kildeplads: 
Der opkræves ekstra 25 øre for hver kubikmeter solgt vand, og beløbet bliver reserveret til 
investering i en ny kildeplads.  
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 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december  
 
 
      Note  2009  2008 
 
Salg af vand   ......................................................   1  995.833  948.805 
Andre indtægter .................................................   2  40.210  0 
Administrationssalær  ........................................     19.747  17.791 
 
Nettoomsætning i alt  ......................................     1.055.790  966.596 
 
Driftsomkostninger  ............................................   3  573.841  243.026 
Administrationsomkostninger  ............................   4  137.115  136.949 
Personaleomkostninger  ....................................   5  205.136  188.490 
Afskrivninger  .....................................................     256.943  432.043 
 
Driftsresultat  ...................................................    - 117.245 - 33.912 
 
Finansielle indtægter  .........................................     75.337  56.266 
 
Årets resultat  ...................................................    - 41.908  22.354 
 
 
Forslag til resultatdisponering: 
Henlæggelse til ny kildeplads  ...........................     0  33.302 
Overført til overført overskud  ............................    - 41.908 - 10.948 
Disponeret i alt  ..................................................    - 41.908  22.354 
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Balance 31. december 
 
 AKTIVER 
 

      Note  2009  2008 
Anlægsaktiver 
 
Materielle anlægsaktiver: 
Vandværk: 
 Saldo pr. 1. januar  ...........................................     1.987.269  2.096.375 
 Årets tilgang  .....................................................     326.376  0 
 Årets afskrivning  ..............................................    - 156.510 - 109.106 
Vandværk  ......................................................     2.157.135  1.987.269 
Ledningsnet, vandure og kalkfjerner m.v.: 
 Saldo pr. 1. januar  ...........................................     0  0 
 Årets tilgang  .....................................................     100.433  432.043 
 Årets afskrivning  ..............................................    - 100.433 - 432.043 
Ledningsnet, vandure og kalkfjerner m.v. i alt  ...     0  0 
 
Materielle anlægsaktiver i alt  .........................     2.157.135  1.987.269 
 
Finansielle anlægsaktiver: 
Investeringsbeviser  ...........................................   6  387.906  376.868 
 
Anlægsaktiver i alt  ..........................................     2.545.041  2.364.137 
 
 
Omsætningsaktiver 
 
Beholdning af vandure  ......................................     1.590  2.741 
Tilgodehavende hos forbrugerne  ......................     64.819  83.752 
Andre tilgodehavender  ......................................     0  2.000 
Tilgodehavende moms  ......................................     77.500  23.859 
Likvide beholdninger  .........................................   7  1.894.786  1.851.707 
 
Omsætningsaktiver i alt  .................................     2.038.695  1.964.059 
 
AKTIVER I ALT  ................................................     4.583.736  4.328.196
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Balance 31. december 
 
 PASSIVER 
 

 
Note  2009  2008 

Egenkapital 
 
Overført overskud  .............................................   8  1.845.329  1.887.237 
Opskrivning af vandværk ...................................     1.987.269  1.987.269 
Henlæggelse til ny kildeplads  ...........................   9  214.761  214.761 
 
Egenkapital i alt  ..............................................     4.047.359  4.089.267 
 
 
Kortfristet gæld 
 
Leverandører  ....................................................     350.805  45.400 
Anden gæld  ......................................................     7.750  0 
Skyldig vandafgift til staten  ...............................     172.346  188.670 
Skyldig A-skat og AM-bidrag  .............................     5.476  4.859 
Skyldig moms  ...................................................     0  0 
 
Gæld i alt   ......................................................     536.377  238.929 
 
PASSIVER I ALT  ..............................................     4.583.736  4.328.196 



11 
 

Noter 
 
      2009  2008 

Note 1 - Salg af vand 
Opkrævet hos forbrugerne, brutto  ...............................................   2.064.466  1.995.259 
Heraf moms   ................................................................................  - 412.893 - 394.419 
Heraf vandafgift, staten  ...............................................................  - 655.740 - 652.035 
Salg af vand, netto  ......................................................................   995.833  948.805 
 
Vandsalg   ................................................................................   500.833  460.320 
Faste afgifter  ...............................................................................   495.000  484.435 
Gebyrer   ................................................................................   0  4.050 
Salg af vand i alt  .......................................................................   995.833  948.805 
 
 
Note 2 – Andre indtægter 
Tilslutningsbidrag .........................................................................   36.400  0 
Gebyrbetaling ..............................................................................   3.810  0 
Andre indtægter i alt  .................................................................   40.210  0 
 
 
Note 3 - Driftsomkostninger 
Reparationer og vedligeholdelse, værket  ....................................   274.499  2.133 
Vedligeholdelse slambassin .........................................................   1.300  0 
Vedligeholdelse af bygninger og arealer ......................................   4.938  0 
Reparationer og vedligeholdelse, ledningsnet  ............................   49.241  69.000 
Reparationer m.v., stophaner, stikledninger og vandure  ............   101.001  18.056 
Teknisk bistand og vedl. kortmateriel  ..........................................   15.993  27.440 
Elektricitet   ................................................................................   50.762  54.722 
Kørsel   ................................................................................   4.094  3.664 
Grundvandsgebyr  .......................................................................   54.290  45.390 
Vandanalyser  ..............................................................................   17.723  22.621 
 
Driftsomkostninger i alt ............................................................   573.841  243.026 
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Noter 
      2009  2008 
Note 4 – Administrationsomkostninger 
Kontor, edb og telefon  ................................................................   32.727  30.290 
Møder og generalforsamling  .......................................................   15.895  25.254 
Forsikringer og kontingenter  .......................................................   18.160  13.907 
Etablering af internetaflæsning ....................................................   0  12.271 
Porto og gebyrer  .........................................................................   29.875  28.687 
Personaleomkostninger ...............................................................   9.584  0 
Regnskabsmæssig assistance  ...................................................   27.800  23.680 
Diverse omkostninger  .................................................................   3.074  2.860 
 
Administrationsomkostninger i alt  ..........................................   137.115  136.949 
 

     
Note 5 - Personaleomkostninger 
Lønninger og vederlag  ................................................................   205.136  188.490 
Pensionsbidrag og andre udgifter til social sikring  ......................   0  0 
Personaleomkostninger i alt  ....................................................   205.136  188.490 
 
Heraf vederlag til bestyrelsen  .....................................................   90.927  82.050 
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Noter 
 

      31.12.2009  31.12.2008 
Note 6 - Investeringsbeviser 
Bankinvest korte DK obl  ..............................................................   136.694  135.938 
Egns-invest obligationer  ..............................................................   151.266  150.545 
BG Invest erhverv  .......................................................................   99.946  90.385 
Investeringsbeviser i alt  ...........................................................   387.906  376.868 
 
 
Note 7 - Likvide beholdninger 
Danske Bank, giro  ......................................................................   202.728  36.552 
Djurslands Bank, opsparingskonto  .............................................   143.227  133.550 
Sparekassen Midtdjurs, checkkonto  ...........................................   139.038  104.376 
Sparekassen Midtdjurs, midtdjurskonto  ......................................   337.934  542.509 
Sparekassen Midtdjurs, konto 60429  ..........................................   1.071.859  1.034.720 
Likvide beholdninger i alt  .........................................................   1.894.786  1.851.707 
 
 
Note 8 - Overført overskud 
Overført fra tidligere år  ................................................................   1.887.237  1.786.285 
Bidrag til hovedanlæg  .................................................................   0  111.900 
Overført af årets resultat  .............................................................  - 41.908 - 10.948 
Overført overskud i alt  .............................................................   1.845.329  1.887.237 
 
 
Note 9 - Henlæggelse til ny kildeplads 
Overført fra tidligere år  ................................................................   214.761  181.459 
Henlagt af årets resultat  ..............................................................   0  33.302 
Henlæggelse til ny kildeplads i alt  ..........................................   214.761  214.761 
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Resultatbudget 
  2010 2009 
  budget regnskab 
 
Salg af vand  ..........................................................................    1.000.000  995.833 
Andre indtægter .....................................................................    40.000  40.210 
Administrationssalær  ............................................................    20.000  19.747 
Nettoomsætning i alt  ..........................................................    1.060.000  1.055.790 
 
Driftsomkostninger  ................................................................    650.000  573.841 
Administrationsomkostninger  ................................................    140.000  137.115 
Personaleomkostninger  ........................................................    210.000  205.136 
Afskrivninger  .........................................................................    265.000  256.943 
 
Driftsresultat  .......................................................................   - 205.000 - 117.245 
Finansielle indtægter  .............................................................    70.500  75.337 
 
Årets resultat  .......................................................................   - 134.500 - 41.908 
 
Priser og investeringer 
 

Forbrugere 
 

Fast afgift 
2009 

m3 pris 
2009 

Fast afgift 
2010 

 
m3 pris 

2010 
 

 
< 1.500 m3 

 
450 kr. 3,75 kr. 450 kr. 

 
3,90 kr. 

 
Lejligheder på 
fællesmåler 

 
 

375 kr. 
 

3,75 kr. 
 

375 kr. 

 
 

3,90 kr. 

 
arkiv: F/klienter/k50-6000/5850R09 


