GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 26. februar 2008, kl. 19.30
Ryomgård Hotel

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Bent Engbjerg
Jørgen Sørensen
Poul Revsbeck
Valg af suppleanter til bestyrelsen:
1. suppleant
2. suppleant
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.



Bestyrelsens beretning for 2007
Hovedaktivitet

Bestyrelsens beretning for 2007

Selskabet blev stiftet d. 08. juli 1931.

Selskabets formål er i overensstemmelse med gældende vandforsyningslov samt van
Hovedaktivitet
regulativ, at forsyne alle ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med god
Selskabet blev vand
stiftet d.
juli 1931. der fastlægges efter ”hvile i sig selv” princippet. Drifts
tilstrækkeligt
til 08.
driftsbidrag,
indeholder foruden driftsomkostninger, afskrivninger af anlæg og henlæggelser til forn
samt
nødvendige
Selskabets
formål er udvidelser.
i overensstemmelse med gældende vandforsyningslov samt vandværkets
regulativ, at forsyne alle ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt,

rent og tilstrækkeligt
vand adkomst
til driftsbidrag,
derejendom
fastlægges
efter ”hvile i sig selv” kan
princippet.
Enhver,
der har tinglyst
til fast
i forsyningsområdet,
blive medle
Driftsbidraget
indeholder
foruden
driftsomkostninger,
afskrivninger
af anlæg og henlæggelser
selskabet.
For
enhver af
selskabets
forpligtelser
hæfter medlemmerne
personligt, dire
til fornyelser samt nødvendige udvidelser.
solidarisk.
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af

selskabet. bestemmelser
For enhver af selskabets
forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og
Juridiske
:
- solidarisk.
Gældende vedtægt, senest ændret d. 24. marts 1999.
bestemmelser
:
- Juridiske
Fællesregulativ
af januar
1998.
• Gældende vedtægt, senest ændret d. 24. marts 1999
• Fællesregulativ af januar 1998.

Udvikling og hovedaktiviteter i 2007.

Udvikling og hovedaktiviteter i 2007

Antallet af forbrugere under Ryomgård vandværk udgør nu 1.131, hvilket er en tilvæks
Antallet af forbrugere under Ryomgård vandværk udgør nu 1.131, hvilket er en tilvækst på 30
forbrugere
i løbet af 2007. Antallet af forbrugere er således steget med omkring 15 %
forbrugere i løbet af 2007. Antallet af forbrugere er således steget med omkring 15 % over de
seneste
3
år.
seneste 3 år.
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Vandforbruget i 2007 udgør 128.484 m3, hvilket er et af de laveste forbrug igennem d

år – dette på trods af den massive forbrugerudvikling.
Vandspildet i 2007 svarer til 9,7

Vandforbruget i 2007 udgør 128.484 m3, hvilket er et af de laveste forbrug igennem de
senere år – dette på trods af den massive forbrugerudvikling. Vandspildet i 2007 svarer til 9,7
%, hvilket er kritisk tæt på 10 % grænsen der udløser betaling af statsafgift (går vi tilbage til
1999-2002 lå spildet på omkring 15- 20%).
Der er i 2007 gennemført 6 vandanalyser, fordelt med 2 analyser udtaget på vandværket
og 4 analyser udtaget i forsyningsnettet hos udvalgte forbrugere. Alle analyser har opfyldt
kravværdierne til drikkevand.
Bestyrelsens arbejde i 2007 har primært været koncentreret omkring færdiggørelse af
vandværkets beredskabsplan samt udarbejdelse af en samlet renoverings- og udbygningsplan.
Renoverings- og udbygningsplanen er udarbejdet i samarbejde med ingeniørfirmaet Niras og
er bygget op omkring en analyse af det eksisterende forsyningsnet, kombineret med analyser
og anbefalinger til den fremtidige forsyningsstruktur samt netrenovering og netudbygning.
Det samlede reinvesteringsbehov for forsyningsnettet er beregnet til at udgøre omkrig 400.000
kroner pr. år.
Anlægsaktiviteterne i 2007 har primært været koncentreret udvidelse af forsyningsnettet til P.
Vejsgårdsvænget samt almindelig vedligeholdelse og herunder målerudskiftning. Med afsæt i
ny lovgivning foretages der fremover udskiftning af målere / tælleværk hvert 6. år.
Med henblik på at sikre vandværket mod hærværk og andre utilsigtede forhold, er der foretaget
udskiftning af låse, ligesom yderdør og vinduer på vandværkets bygning er sikret.
I regi af Syddjurs Vandråd er der indgået aftale mellem Ryomgård vandværk og Syddjurs
Kommune om levering af oplysninger omkring vandforbrug. Taksten er fastsat til 20 kroner pr.
forbrugsmåler, med en årlig indeksering.
De fremtidige takster for Ryomgård Vandværk behandles senere på dagsordenen, idet der
lægges op til en indeksering af taksterne. Med henvisning til anlægsplanen bliver fokus i
2008 koncentreret omkring optimering af forsyningsstrukturen, omfattende bl.a. en ændret
sektionering, en tilpasning af ind- og udpumpningsstrategien og herunder etablering af
natsænkning.
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
omkring beredskab, priser, vandanalyser etc. Antallet af besøg på hjemmesiden ligger på 400
- 500 pr. måned.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder samt 2 møder i Syddjurs Vandråd i løbet 2007.
Bestyrelsen takker for samarbejdet og en speciel tak til vores driftsleder Arne Sørensen for altid
beredvillig hjælp overfor forbrugerne og bestyrelsen, samt for den påpasselige måde værket
drives på.
Den 31. januar 2008
Palle L Mikkelsen
Formand



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

2007

2006

1

864.086
18.215

862.570
23.792

882.301

886.362

381.092
106.403
183.397
210.860

475.904
117.338
174.658
59.534

Driftsresultat ...................................................

549

58.928

Finansielle indtægter ........................................

36.560

17.327

Årets resultat ...................................................

37.109

76.255

Forslag til resultatdisponering:
Henlæggelse til ny kildeplads ...........................
Overført til overført overskud ............................
Disponeret i alt ..................................................

31.313
5.796
37.109

32.924
43.331
76.255

31.12.2007

31.12.2006

0
210.860
210.860
0

0
59.534
59.534
0

Salg af vand ......................................................
Administrationssalær ........................................
Nettoomsætning i alt ......................................
Driftsomkostninger ............................................
Administrationsomkostninger ............................
Personaleomkostninger ....................................
Afskrivninger .....................................................

2
3
4

Balance 31. december

Balance AKTIVER
31. december
AKTIVER
Note
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver:
Ledningsnet, vandure og kalkfjerner m.v.
Saldo pr. 1. januar ...........................................
Årets tilgang .....................................................
Årets afskrivning ..............................................
Materielle anlægsaktiver i alt ............................
Finansielle anlægsaktiver:
Investeringsbeviser ..........................................
Anlægsaktiver i alt ..........................................

Omsætningsaktiver



-

5

-

386.485

388.270

386.485

388.2708

Anlægsaktiver i alt ..........................................

386.485

388.270

Beholdning af vandure ......................................
Igangværende udvidelser, ledningsnettet .........

2.382
0

1.808
65.000

Tilgodehavende hos forbrugerne ......................
Andre tilgodehavender ......................................

65.015
0

125.203
56.250

1.853.130

1.879.841

Omsætningsaktiver i alt .................................

1.920.527

2.128.102

AKTIVER I ALT ................................................

2.307.012

2.516.372

Omsætningsaktiver

Likvide beholdninger .........................................

6

Balance 31. december

BalancePASSIVER
31. december

9

PASSIVER
Note

31.12.2007

31.12.2006

7
8

1.786.285
181.459

1.721.889
150.146

1.967.744

1.872.035

Leverandører ....................................................
Skyldig vandafgift til staten ...............................
Skyldig A-skat og AM-bidrag .............................
Skyldig moms ...................................................

130.043
184.045
5.156
20.024

279.997
213.115
1.736
149.489

Gæld i alt

......................................................

339.268

644.337

PASSIVER I ALT ..............................................

2.307.012

2.516.372

Egenkapital
Overført overskud .............................................
Henlæggelse til ny kildeplads ...........................
Egenkapital i alt ..............................................

Kortfristet gæld



Anlægsplan I/S Ryomgård Vandværk
Anlægsplanen for Ryomgård Vandværk er baseret på et årligt reinvesteringsbehov på omkring
kr. 400.000, excl. den løbende udskiftning af Budget
målere / tælleværk.

Budget
Herudover opkræves og afsættes der 25 øre
for hver kubikmeter solgt vand øremærket til
Budget
Bestyrelsens planer for aktiviteter i 2008

Bestyrelsens
for aktiviteter i 2008Budget
investering
i enplaner
ny kildeplads.
På
værket
planlægges
kun nødvendige
vedligeholdelser
og udskiftninger.
På Bestyrelsens
værket
planlægges
vedligeholdelser
og udskiftninger.
planerkun
for nødvendige
aktiviteter i 2008
På
ledningsnettet:
På Bestyrelsens
ledningsnettet:
planer forkun
aktiviteter
i 2008
På
værket planlægges
nødvendige
vedligeholdelser og udskiftninger.
 fortsat
udbygning
i kun
forbindelse
med
nyanlæg
på”Område
Nord”
 fortsat
udbygning
i forbindelse
med
nyanlæg
på”Område
Nord”
På
planlægges
nødvendige
vedligeholdelser
og udskiftninger.
På værket
ledningsnettet:
Hos
forbrugerne:
ledningsnettet:
HosPå
 forbrugerne:
fortsat
udbygning i forbindelse med nyanlæg på”Område Nord”
 fortsat
udskiftning
af målere
vil ske
i overensstemmelse
med
kvalitetskontrolsystemet
Hos
udbygning
i forbindelse
med
nyanlæg på”Område
Nord”
 udskiftning
af målere
vil ske
i overensstemmelse
med
kvalitetskontrolsystemet
forbrugerne:
Hos forbrugerne:
 udskiftning af målere vil ske i overensstemmelse med kvalitetskontrolsystemet
 udskiftning af målere vil ske i overensstemmelse med kvalitetskontrolsystemet

Resultatbudget
Resultatbudget
Resultatbudget
Resultatbudget
Resultatbudget

2008
2008
budget
budget
2008

2008

Salg
af vand
..........................................................................
Salg
af vand
..........................................................................
Administrationssalær
............................................................
Salg
af
vand
..........................................................................
Administrationssalær
............................................................
Salg af vand ..........................................................................
Administrationssalær
............................................................
Nettoomsætning
..........................................................
Nettoomsætning
i alti alt
..........................................................
Administrationssalær
............................................................
Nettoomsætningi ialt
alt..........................................................
..........................................................
Nettoomsætning
Vedligeholdelse
af målere
.....................................................
Vedligeholdelse
af målere
.....................................................
Vedligeholdelse
målere
.....................................................
Driftsomkostninger
................................................................
Vedligeholdelse
afaf
målere
.....................................................
Driftsomkostninger
................................................................
Driftsomkostninger
................................................................
Driftsomkostninger
................................................................
Administrationsomkostninger
................................................
Administrationsomkostninger
................................................
Administrationsomkostninger
................................................
Administrationsomkostninger
................................................
Personaleomkostninger
........................................................
Personaleomkostninger
........................................................
Personaleomkostninger
........................................................
Personaleomkostninger
........................................................
Afskrivninger
.........................................................................
Afskrivninger
.........................................................................
Afskrivninger .........................................................................
.........................................................................
Afskrivninger

budget
budget

2007
2007
regnskab
regnskab
2007

2007

regnskab
regnskab

910.000
864.086
910.000
864.086
20.000
18.215
910.000
864.086
20.000
18.215
910.000
864.086
20.000
18.215
930.000 18.215
882.301
930.000
882.301
20.000
930.000
882.301
930.000
882.301
60.000
60.000
0 0
60.000
0
275.000
60.000
0381.092
275.000
381.092
275.000
381.092
275.000
100.000 381.092
106.403
100.000
106.403
100.000
106.403
100.000
106.403
190.000
183.397
190.000
183.397
190.000
183.397
190.000
400.000 183.397
210.860
400.000
210.860
400.000
210.860
400.000
210.860

Driftsresultat
.......................................................................
-95.000
95.000
Driftsresultat
.......................................................................
549549
Driftsresultat
.......................................................................
- -- 95.000
549549
Driftsresultat
.......................................................................
95.000
Finansielle
indtægter
............................................................
50.000
36.560
Finansielle
indtægter
............................................................
50.000
36.560
Finansielle
50.000
36.560
Finansielle indtægter
indtægter ............................................................
............................................................
50.000
36.560
Årets
resultat
.......................................................................
-45.000
45.000
37.109
Årets
resultat
.......................................................................
37.109
Årets
- - 45.000
37.109
Årets resultat
resultat.......................................................................
.......................................................................
45.000
37.109

Priser
og
investeringer
Priser
investeringer
Priser
ogog
investeringer
Priser
og
investeringer
Forbrugere
Forbrugere
Forbrugere
Forbrugere

3

3
<< 1.500
3mm3
1.500
< 1.500
< 1.500
mm

3

Fast
afgift
Fast
afgift
Fast
afgift
Fast
afgift
2007
2007
2007
2007

m3
pris
m3
pris
m3
pris
m3
pris
2007
2007
2007

Fast
afgift
Fast
afgift
Fast
afgift
Fast
2008
2008
2008

2008

m3 m
pris
m
m33pris
prispris
2008
20082008

425
kr.
425
425
425
kr.kr.kr.

3,103,10
kr. kr.
3,10kr.
kr.
3,10

450 kr.
450450
kr. kr.
450
kr.

3,25 kr.3,25 kr.
3,25
3,25kr.
kr.

3,10 kr.
3,10
3,10
kr.kr.
3,10
kr.

375 kr.
375375
kr. kr.
375
kr.

3,25 kr.
3,25
3,25
kr.
3,25
kr. kr.

2007

2008

Lejligheder på

Lejligheder
på
Lejligheder
Lejligheder
påpå
fællesmåler
fællesmåler
fællesmåler
fællesmåler

360 kr.

360
360
360
kr.kr.kr.

For hver solgt m33anvendes
25 ører til ny kildeplads.
For
til til
nyny
kildeplads.
For hver
hversolgt
solgt3mm3anvendes
anvendes2525ører
ører
kildeplads.

For hver solgt m anvendes 25 ører til ny kildeplads.
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erudover opkræves og afsættes der 25 øre for hver kubikmeter solgt vand øremærke
vestering i en ny kildeplads.

Anlægsplanen
er basis
udarbejdet
på basis af:
nlægsplanen
er udarbejdet på
af:
• Ledningsrenoveringsplan Ryomgård Vandværk, dateret december
• Ledningsrenoveringsplan
2007 – udarbejdetRyomgård
af NIRAS Vandværk, dateret december 2007 – udarbe
NIRAS
• Afrapportering af drifts- og vedligeholdelseseftersyn Ryomgård
• Afrapportering
af driftsog vedligeholdelseseftersyn
Ryomgård
Vandværk,
dateret
2006 – udarbejdet af firmaet
Vand og Vandværk,
Teknik a/s datere
udarbejdet af firmaet Vand og Teknik a/s
Anlægsplanen er overordnet inddelt i aktiviteter på vandværk og aktiviteter
nlægsplanen
er overordnet inddelt i aktiviteter på vandværk og aktiviteter på forsyning
på forsyningsnettet.
Planperiode 2008 - 2010
Tagbelægning
Vandværk

Natsænkning af forsyningstryk
Ændret kildedrift
Ny styring
Netstruktur

Forsyningsnet

Sektionering af trykzoner
Sektionering af ringforbindelser
Netrenovering Vestergade

Perspektivperiode – efter år 2010
Netrenovering Elmevej, Ahornvej og Platanvej
Netrenovering Lindevej, Kastanievej og Pilevej
Netrenovering Hasselvej og Nørregade
Netrenovering Nordlyvej
Forsyningsnet

Netrenovering Thorsagervej
Netrenovering Astrupvej
Netrenovering Tjerrildvej
Netrenovering Nygade
Netrenovering Vestergade

Note:
Den endelige prioritering af aktiviteterne sker successivt.
Note: Den endelige prioritering af aktiviteterne sker successivt.

kiv: F/klienter/k50-6000/5850R07



Revisionspåtegning
Til interessenterne i IIS Ryomgård Vandværk
Vi har revideret interessentskabets årsrapport for 2007 omfattende ledelsespåtegning,
ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Arsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af interessentskabets
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Skødstrup, den 14. februar 2008
revi-merco
statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskabet af 2007.
Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Beholdningernes tilstedeværelse
er kontrolleret.

Ledelsespåtegning
Vi har behandlet årsrapporten for 2007 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 fiinansielle stilling og årets resultat.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
FREKA grafisk A/S  .  Tlf. 70 22 70 26

Ryomgård, den 11. februar 2008



