
Budget Gedved Vandværk, excl moms

Årsrapport 2020 Budget tal 2021

Omsætning:

Opkrævet faste afgifter 487.814                510.000               

Opkrævet kubikmeterforbrug 540.159                565.000               

Tilslutningsbidrag 334.128                500.000               

Overdækning(negativ) underdækning(positiv) -20.288                 647.950               

Gebyr indtægter 2.867                     3.000                    

1.344.680             2.225.950            

(Tilslutningsbidrag, 44 nye grunde ved Akset og Strået)

Produktionsomkostnigner:

Boringer, bygninger m.m

Vedligeholdelser -102.495               -250.000              

Fast bidrag nødforsyning Samn -35.000                

-                         -                        

Erhvervsaffald -                         -800                      

Telesikring, Alarm -                         

Termografering -                         -1.500                  

Elektricitet til prodduktion -55.273                 -60.000                

Ejendomsskat -2.031                   -2.050                  

Forsikringer -9.934                   -10.000                

Årets afskrivninger -298.553               -275.000              

-468.286               -634.350              

Miljø og analyser:

Vandprøver -38.409                 -40.000                

Spildevands afledning -                         -150.000              

Vandafledning og renovation -654                       -750                      

-39.063                 -190.750              

Produktionsomkostninger i alt: -507.349               -825.100              

Bruttoresultat I 837.331                1.400.850            

Distributionsomkostnigner:

Ledningsnet:

Vedligehold ledningsnettet -90.113                 -500.000              

Ledningsregistrering/oplysninger -74.724                 -75.000                

Statsafgift ledningstab -                         -                        

Afskrivninger på ledninger -418.638               -375.000              

Ledningsnet i alt: -583.475               -950.000              

Distributionsomkostninger i alt: -583.475               -950.000              

Bruttoresultat II 253.856                450.850               

Administration:

Lønninger og honorar bestyrelse -110.500               -100.000              

Kørselsgodtgørelser -                         -10.000                

Lønadministration -320                       -500                      

Opkrævning m.m -53.313                 -55.000                vend



Regnskab -7.611                   -8.000                  

Kommunelister, udgift til EDB-Service -                         -12.000                

Persondata beskyttelse opstart og abonnement -4.939                   -5.000                  

Hjemmeside -9.188                   -10.000                

Telefon, kontorartikler -7.961                   -8.000                  

Faglitteratur, annoncer, kontingenter -14.644                 -15.000                

Porto, gebyrer -24.605                 -25.000                

Tethys abonnement -3.800                   -4.000                  

EAN-udgifter -585                       -600                      

Revisor -10.420                 -12.500                

Kurser -                         -7.500                  

Information og oplysning om vandværkets drift, med 

køb af ekstern hjælp, forventes afviklet efteråret 2021 -300.000              

Konsulentbistand, nødforsyning -1.100                   -                        

Øvrige udgifter, bestyrelsesmøder -1.998                   -30.000                

Tab på debitorer -698                       -1.000                  

Generalforsamling, vandværkssamarbejde -16.835                 -16.500                

Administration i alt: -268.517               -620.600              

Resultat af primær vandværksdrift -14.661                 -169.750              

Andre indtægter:

Kommunelister 15.900                  16.000                 

Andre indtægter, -                         2.000                    

Andre indtægter i alt 15.900                  18.000                 

Resultat før finansielle poster 1.239                     -151.750              

Finansielle poster:

Renteindtægter -                         -                        

Rente indtægt på obligationer 9.894                     8.000                    

Udbytter, værdipapirer 172.312                150.000               

Kursgevinst/tab af værdipapirer -178.350               -                        

Renteudgifter bank -5.095                   -6.250                  

Finansielle poster i alt: -1.239                   151.750               

Årets resultat -                         -                        



 


