
GF 17.7.21 Smidstrup Vandværk
Regnskab

2020 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022
INDTÆGTER
Vandafgift, fast 839 840 840 840
Vandafgift, variabel 559 500 500 500
Særligt anlægsbidrag 558 550 550 560
Målerleje 215 220 220 220
Anlægsbidrag (nye tilslutninger) 37 72 70 70
Refusion fra Gribvand 16 15 15 15
Gebyrer 10 10 10 10
Øvrige indtægter 59 23 40 40
Renteindtægter 0 2 0 0
Indtægter i alt 2.293 2.232 2.245 2.255

UDGIFTER
Drift af vandværkerne
Vedligeholdelse - bygninger og grunde -49 -60 -50 -50
Vedligeholdelse - ledningsnet og boringer -95 -115 -150 -100
Vedligeholdelse - udskift og kontrol, målere og brønde -172 -50 -50 -100
Vedligeholdelse - inventar -2 -10 -5 -5
Etablering af nye målerbrønde -473 -300 -250 -300
Salg af målerbrønde 431 300 250 300
Pasning af vandværkerne -225 -225 -225 -225
Pasning af ledningsnettet -60 -60 -60 -60
Varebil, drift -16 -30 -20 -20
Edb-udgifter til styring, regulering, overvågn. -36 -30 -35 -35
Electricitet incl. telefonstyring -55 -85 -80 -80
Ejendomsskat og forsikring -6 -10 -10 -10
Vandanalyser -31 -60 -50 -50
Teknisk konsulentbistand i øvrigt -7 -35 -10 -10
Forsikring, drift -1 0 -5 -5
Kamstrup serviceaftale og målerkontrol -12 0 -10 -10
Drift af vandværkerne i alt -809 -770 -760 -760

Administration
Honorar formand -70 -70 -70 -60
Honorar kasserer -10 -10 -10 -20
Honorar administration -236 -220 -225 -230
Kontorhold, kontingenter, telefon, porto -35 -50 -50 -50
Edb-udgifter  -53 -45 -50 -60
Repræsentation -7 -7 -5 -10
Møder, generalforsamling og kurser -4 -10 -15 -15
Kørselsgodtgørelse -16 -15 -15 -15
Forsikringer -6 -3 -5 -5
Sagkyndig bistand 0 -5 0 0
Revisor -30 -30 -30 -30
Regnskabmæssig assistance -5 0 -5 -5
Tab på medlemmer 0 -10 -5 -5
Administration i alt -472 -475 -485 -505

Afskrivninger -434 -455 -460 -450
Resultat før renter og ekstraordinære poster 578 532 540 540

Afkast investeringsbeviser 10 18 0 10
Renteudgifter -10 0 10 -10
Ekstraordinært fast bidrag overf. til investering -558 -550 -550 -560

ÅRETS RESULTAT 20 0 0 -20 


