
Budget 2023 Smidstrup Vandværk GF d. 9.7.22

Regnskab Budget   Rev. Budget   Budget 
2021 2021 2022 2023

INDTÆGTER
Vandafgift, fast 839 840 840 840
Vandafgift, variabel 532 500 500 500
Særligt anlægsbidrag 561 550 560 560
Målerleje 216 220 220 220
Anlægsbidrag (nye tilslutninger) 183 70 70 70
Refusion fra Gribvand 14 15 15 15
Gebyrer 20 10 10 15
Øvrige indtægter 44 40 40 40
Renteindtægter 0 0 0 0

INDTÆGTER I ALT 2.409 2.245 2.255 2.260
UDGIFTER
Drift af vandværker og ledningsnet
Vedligeholdelse - bygninger og grunde -45 -50 -50 -55
Vedligeholdelse - ledningsnet og boringer -80 -150 -100 -95
Vedligeholdelse - udskift og kontrol, målere og brønde -84 -60 -110 -105
Vedligeholdelse - inventar -2 -5 -5 -5
Etablering af nye målerbrønde -527 -250 -750 -750
Salg af målerbrønde 496 250 750 750
Pasning af vandværkerne -225 -225 -225 -225
Pasning af ledningsnettet -60 -60 -60 -60
Varebil, drift -24 -20 -20 -25
Edb-udgifter til styring, regulering, overvågn. -30 -35 -35 -35
Electricitet incl. telefonstyring -107 -80 -80 -85
Ejendomsskat og forsikring -12 -15 -15 -12
Vandanalyser -40 -50 -50 -50
Teknisk konsulentbistand i øvrigt 0 -10 -10 -10
BNBO -150
Drift af vandværker og ledningsnet i alt -890 -760 -760 -762
Administration
Honorar formand -68 -70 -60 -60
Honorar kasserer -12 -10 -20 -20
Honorar administration -224 -225 -230 -230
Kontorhold, kontingenter, telefon, porto -43 -50 -50 -50
Edb-udgifter  -49 -50 -60 -60
Repræsentation -10 -5 -10 -10
Møder, generalforsamling og kurser -10 -15 -15 -15
Kørselsgodtgørelse -10 -15 -15 -15
Forsikringer -3 -5 -5 -3
Sagkyndig bistand 0 0 0 0
Revisor -39 -35 -35 -40
Tab på medlemmer 0 -5 -5 -2
Administration i alt -468 -485 -505 -505
Afskrivninger -448 -460 -450 -465
Resultat før renter og ekstraordinære poster 603 540 540 528

Afkast investeringsbeviser 8 0 10 10
Renteudgifter -5 10 -10 -10
Ekstraordinært fast bidrag overf. til investering -561 -550 -560 -560

ÅRETS RESULTAT 45 0 -20 -32 


