
Gru ndvandspuljen
Formanden: Skovvangsvej 31,

for Egedal kommune
Søsum. 3670 Veksø rff.47 17 20 84 Mail WSAPLSE!!95.!!8

Der indkaldes hermed til ordinært repraesentantskabsmøde i Grundvandspuljen
mandag d.28. awil2014, k1.19.30 på ølstykke Rådhus, Rådhus A116 1, ølstykke

Dagsorden iht. vediægternes S 7.5:

1. Valg af dirigent
2. Styregruppens beretning
3. Godkendelse af det af styfegruppen og fevisor
(Ved heeftet)

underskrevne årsregnskab

4. Godkendelse af handlingsplan og budgei for det indeveerende
af det ånige bidrag (Forslag 10 øre pr. oppumpet m i

år og fastsættelse

5.
a.Valg at 2 medlemmer til styregruppen blandt de lokale vandv?erker

Ulla Jensen, Furesø Egedal Forsyning og Per Knudsen Slagslunde W er på

valg
b. Orientering om Københavns Energi A/S' udpegede medlemmer til

styregruppen
6. Valg af revisor
7. Forslag fra repræsentanterne
8. Eventueli

Regnskab)7g bddget indgar I det materiale der er vedlagt..

//i,'.1{.4/ x"
'Vagr{'l',J. Handlos
Formand for Grundvandspuljen
7 . aptil2014.



crundvandspuljen for Egedal Kommune

REGNSKAB L-T-20T3 - 3L-T2.20L3

DRIFTSREGNSKAB

crundvandspuljen
Indtægter
n05Ku0

Renter

Indtægter ialt

udgifter
GrLrndvandsbeskytteLse

Pesticidana yser

Konsulentbistånd

Bestyreisesmøder

Revisor

Kontorhold

Pejlekampagne

Diverse (Gebyrer)

Udgifter ialt

Driftsresultat

STATUSREGNSKAB

Beholdninger
Kassebeholdning

Driftskonto HB

Opsparingskonto HB

Aftåleindskud HB

Beholdninger ultimo

Tilgodehavender

Tilgodehavende debitorer
Tilgodehavende morns

Tilgodehavender ultimo

AKTIVER I AI,T

Slagslunde, den 06-03'2014

Per Knudsen

Kasserer

Passiver

Kredltorer
skyldige kreditorer
Skyldig moms

2013

REGNSKAB

293.956

807

294,763

314.000

20.898

85.129

82

13.200

1.119

0,0
I

434,429

-139.666

0

95

329.501

0

329.602

0

14.367

14.367

343,969

20L3

BUDGET

293.956

1500

450.000

50.000
80.000

1.000

14.000

1.500

0

500

597,000

-301.544

155.500

0

Kreditorer ultimo

Egenkapital

Grundvandspu jen primo

Grundvandspu jen driftsresult.
KVE egenkapilultlmo

155.500

328.135

139.666

188.469

343.969

Vagn Handlos Peter Egemos-" Grib

Formand Styregr. Medl.

Revision, se vedlagte

Ul a lensen Knud Rudoli Hansen

Styregr. Medl HOFOR

Inger Mølgaard Andersen

HOFOR



I

oooOOOr

oo o
I

E

z

.'a

l,

':

6i- !>
e 11; t:
,1 ;! c. ! E

L; N c L.L c 9.s:!*åE.9!99
= = = i å- >.!: ! =

= tr &: åå c.;6 5

,

F

o

dc)
..N

*-:;iåi

*e
-G

Fr;
Pi:
lE;i

._ 4'

ao>

oooo
N@<ON

i@ii<oondd + +'.i

3,..l

a

cl>

lo

åå=-i ? ": iEå"+:;;;T ? gå:årEi'-
oao*: l.-;;+:^i':.=-

E+€+t!gs*FEåEttE:s?i;JJJ;FFsåZi"iz;;9:rg

trJz

J

UJ

tll

t!
z
trJ
"-1

z

zå
(,6



oo

i

d

-9

.5
>

;65 c c - Ec !::9 -;q > 19; q ot o o

å=n:Fil!;ia'o:;-"r;,oÅ-!
) (9 C; dd E -: .) =

--
NJ

or

F{P$O;.FrN;C)
or(N

;lo

9EF

+il d
"i F

s-t
Fl-;

iE9:i

ai:oNJ:

.t

qo-r_o-N--1dro-

nqj<j + +.j

? --

n9r a\
n09nTo.lncqqn.l(oææ 99.1 - @--snoø^ æøoiv <:< !o .!

E . ; ""3i-: . -a I i.i.iF;ai ; *åi-'='.
"åååI9 "i+=sg;ii-::-å55ilii€ t',|Ei;;;EiF 6.

IIJz
f,

=
UJ

UJ

l!
z
t!J

o-

z

za



LYNGE PEDERSEN & GØTTSCHE ApS
Stotsoutoriserede Revisorer

Grundvandspuljen for Egedal Kommune

fusrappon 2013

CVR-nr.32 69 71 86



G ndrdnrtst)utj.nlat EeedoI Konrtute
Årsntpprt 20l I

Indhold

Påtegninger
I-edelsespålegning
Dcn uaflrængige ievjsors erklæringer

Årsregnskab l. januar - 31. december 2013
Anvendt regnskabspraksis
Resultatopgørelse
Balance
Noter

2
2
3

5
5

6
7

l3-r001 I5 4l2355 l3trl
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Påtegninger

Ledelsespåtegning

Slr'regruppen har dags dalo belandlet og godkendl årsrapporten for regnskabsåret Ljanuar -

31. decenrber 20l3 for Crundvandspuljen for Egedal Kommune.

Årsmpporten er aflagt i overensstennlelse ned år'sregnskabsloven samt grundvandspuljens

statuL

Det er vores opfallelse at årsregnskabel giver et retvisende billede afgrundvandspulj€ns

aktiver. passjver og:flnansielle stilling pr. i l. december 2013 sant afresullalet af
grundvandspuljens akllviteter for regrskabsåret L januar - 31. decenber 2013.

Arsrapporten indstilles lil repræsentantskabets godkendelse.

Sterløse, den 13. marts 20l4

Styregruppenl

Vagn Handlos Peter Egemose Grib Per Knudsen

fonnand

Knud RudollHansen Inger Mølgaard Andersen Ulla Jensen

l-lj00l l5 lj 2155 ll0l
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Påtegninger

Den ualhængige revisors erklæringer

Til interessenterne i Grundvandspuljen for Bgedal Kommu e

Påtegning på årsregnskabet

Vi hd rcvideret årsregnskabel for Grundlandspuljen Jor Egedal Kommune fol
regnskabsårel I .ian uår ' 3 L d ec enrber 2 0 I I . der omfatter anvendt fegDskabspraksis.

resultatopgøfelse. balance og no1er. Årsregnskabet udarbeides eller årsregnskabslovcrr og

grundvandspuljens gældende sialut. Revisionen har ikke omfallel budgeilallerre jbr 201i
som er anlø i resultaropgørelsen på side 6 og note le side 8.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

l,cdelsen har ansvaret ibr udarbcjdclsen af et årsregnskab. der giver el retvlsende
billede i overeDssteDmelse ned årsregnskabsloven samt i overensslennnelse med den Jbr
grundvandspuljen gældende statul. Ledelsen har endvidere ansvarel lor den inlerrre konlrcl
son lcdelsen anser nødvendig lbr al udarbejde ei årsregnskab uden !æseDtlig lejlinibr
narion, uansel onl denrie skyldcs besvigelser eller fej1.

Hefudover ef del ledelsens ånsvar. at de diposilioner. der er ornfatlel af årsregnskabel.
er i overenssternmelse med grundvandspuljens slalul. love og andre lbrs|Iilier sanl ned
indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vofes ansvar er at udlrykke en konklusion om årsregiskabct på grundlag afvores revision.
Vi haf udlørl vores rcvision i overensslemmelse nred iniernationale slaadarder om revision
og yderligere krav ifølge dansk fevisorlovgivning. Dene kræver, at vi overholder eliske
krav såmt planlægger og udfør€r r€visionen for at opnå høj grad åfsikkerhed for. om
årsregnskabei er uden væsentlig feilinibmralion

En revision onlåtler udførelse af revisionshandlinger for a1 opnå revisionsbevis 1br beløb
og opl;-.sninger i årsregnskabet. De vajgle fevisionshåndlinger aflræ.ger alrevjsors
vu dering. herunder wrdeirg af rjsicr for væsentlig fejlinlonnalion I årsregnskabei. uanset

on denne skyldes besvigelser elief fejl. Ved r;sikovurderingen oveNeier revisor inten
kontrol. der er relevant for gfundlandspuljens udarbejdelse afel årsregnskab, der giver el

reiviscnde billede. Fområlet herned er at udfonne revisionshandlinger, der er passende

eller omstændighedeme. nen ikke a1udlrykke en konklusion om effeklivilelen af
vjrl<somh€dens interne konlrol. En revision omfatlef endvidere vurderirg af, on Iedelscns

valg af regnskabspraksis er passerrde. om ledelsens fegnskabsrnæssige skør errjnelige
sanl den samlede præsentalion afårsregnskabet. RevisioneD onrlatler deslrden er
vlrfdeirg af. om de disposjtioner, der er omfatlel al årsregnskabci. cr i overcnsste nclse
med grundvandspuliens stalut. iove og andre forskrift€r saml med indgåede allaler og
sædvaDlig praksis.

Det er vores opfattelse. at det opnåede fevisionsbevjs er 1ilstrækkeligl og egnei soln

grundlag fbr vores konklusion.

Revisjorcn har ikke givel anledning til forbehold-

l!001 I i 4l2i55 I i0l
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Påtegninger

Den ualhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfatlelse, at årsregnskabet giver el retvisende bjllede afgrlrndvandspuljens
aktiver, passiver og finanlsielle stilling pr. 3 L decenber 2013 samt af resultatet af
grundvandspuljens akliviteter for regnskabsåret l.januar - 31. december 2013 i

overensstemmelse ned årsrcgnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, ai de

dispostioner, der er omlattel alrcgnskabel- er i overensstemmelse nred grundvandspuljens

statut,love og andre forskrilier samt med indgåede aflaler og sædvanlig pral(sis.

Fredeikssund, den 13. marls 2014
Lynge Pedersen & Gøttsche ApS
Statsautoriærede Revisoret

Niels Lynge Pedersen

sla$autonserel revlsor

l3{001 I5 43 2355 l30l
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?..".Arsregnskab l. .januar - 3L december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapponen for Grundvandspuljen for Egedal Komnrune for 2013 er allågl i
overensstemnelse med årsregnskabslovens besicmnrelser fbr llassc A-vjrkso heder.

Årsregnskaber er aflagt efter sanme rcgnskabspraksis sonr sjdsle år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balanccn. når del er sands),Dligt, at fre)nlidige økonomiske fordele vil
lilflydc fofcningcn. og aktilels værd] kar må1es pålideligr.

Forpligtclscr iIldregnes i balancen, når dei er sandsyiligl, al liemljdige økonomiske ressour-
cer vil fiagå grundvåndspuljen. og lbrpligielsens værdi kan nåles påljdeligi.

Ved forste indregning rnåles aktiver og fbrpligtclser lil koslprjs. Efierløigende Dråles

akriver og forpligtelser solll beskrevel for hvcr cmkch regnskabsposl nedenibr.
Ved irdregning og rnåling lages hensyn li1 gevinster, tab og risici, der lienkolnmer, irden
årsrappor'lcr aflægges, og son be- cllcr afkræier lbrhold, der eksislerede på balancedagen.

lndtægter indregnes i resuhalopgørelsen i lakt lned, at de jndtjenes. her$rder iDdregnes
værdiregulerjrger affinansielle aktiver og forpligtelser, der rnåles lil dags!ærdi ellef
amorliserel kostpris. Endviderc indregnes omkosininger, der er afliold1 for a1 opnå årets
indtjenlng. herunder afskrivningcr. ncdskrivninge. og hersalle fofpljgtelsef samt tilbage-
førsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn afbeløb. der tidligere liaf værel
indregner i resuliatopgorelsen.

Resultatopgørelsen

Indtzegter

Bidrag fia nedlcnnlemc indregnes i det år. sonr bidragel vedrorer.

Omkostninger

OmkoshiDgef omlatler omkostninger til adminislfation m.v.. som !edrorer rcgnskabsårel.

Finånsielle poster

Irinansielle indtægter og ornkoslninger indeholder renter.

Balance

Tilgodehavcndcr

Tilgodeha!ender uråles til anrofliserel koslpris. der sædvanligvis slarer lil norninel værdi.

Nedskrivninger opgøres sorn lbrskellen nellenl den regnskabsmæssjge væfdi af
rilgodehaverrder og rulidsværdien afde forvcntede pcrgcstromlne. berunder realisations-
værdi af everluelle modlaEre sjkkerhedsstillclser.

Gaeldsforpligtelser

Gældsfofpliglelser i o!rigt ]llå1es 1il neltorealisalioDsvæfd i.

lli00l i5,ll2i55 liol



Arsregnskab 1. januar - 31. december

Resultåtopgøretse

Indtægter
lndtægter

Indtægter

Andrc ekteme omkostninger

Andre eksterne omkostninger

Resultåt åf primær drift

Finansielle indtægter

Årets resultåt

Grundvandsputjø for Egedut Konmu"e
Å6øØott 2013

Budget
2013Note 2013 2012

293.956 293.956 I5.106
293.9s6 293.956 335. r 06

434.429 s97.000 280.396

434.429 597.000 280.396

,140.473

807

-303.044

L500

54.710

1.510

-t 39.666 56.220

r3- 0r r5 43 2355 ll0r
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Årsregnskab l januar - 31. december

Balance

AKTIVtrR
Omsætningsaktiver:
Tilgodehavender
Andre tilgodeiravender

Likvide beholdninger

Omsæfningsåktiver i alt

AKTIVER I ALT

PASSIVER
Egenkåpitåll
Eg€nkapilal
Egenkåpital i ålt

Gældsforpligtelser:
Kortfrist€d€ gældforpligtelser
Leverandører al varer og l.jenesleydelser
Cældsforpligtelser i ålt

PASSIVER I ALT

Note 20ti 2012

t 4.367

11.361

57.-/92

51.792

329.601 2t0.342

J4l.9o8 328.134

328.114

r4.{q 328.134
188.168 t28.134

1slllq
155.500

343.968

343.968 328.134

l3i00l l5 43 2355 l30l



Gtu ndrandspt tjen lor Eg.tht todnu"z
.1a\epofl2013

Budgel
20132013 2012

293.956 293.956

293.9s6.291.956

314.000

20.898

85.r 29

82

13.200
t.t t9

I

434.429

450.000

50.000

80.000
1.000

14.000
1.500

0

100
597.000

190.836

3 7 .411

35.417

12.900

908
3.211

l
280.396

807 1.500 1.510

807 L500 1.510

2413 2012

| 1.367 5',7.792

t4.361 57.'t92

95
329.506

832
26?.51!
2',/0.342

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Indtægter

Bidrag fra medlemnrer

lndtregler

Andre ekstern€ omkostninger

Grundvåndsbeskyllelse

Pest'cidanalyser
Konsulentbistand
Bestyrelsen

Revision og regnskabsmæssig åssistance

Konlorhold
Pejlekampagre
Diverse

Andre eksterne omkostninger

Finansielle indtægt€r

Renler. bank

Finansielle indtægter

Andre tilgodehavender

Tilgodehavende moms

Andre filgodchåvend€r

LikYide beholdninger

Handelsbanken. driftskonlo
Handelsbanken, opsparilrgskonlo

Likvide beholdninger

r!!.tsq
33s.106

lji00l l5 4l2155 ll0i
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328.134
-139.666

188.468

2',t 1.9 | 4

56.220

328.134

155.500

155.500

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Egerkapitål

Egerkapital primo

Årets resultat

Egenkapital

Leveråndøreråf varer og tjenesteydelser

Olnkostn jngskreditorer

Leverandører åf vårer og tjenesteydelser

2013 2412

l3{001 l5 43 2355 l30l


