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Noter til regnskabet for 2016 

Regnskabspraksis. 

Vandværkets regnskab er udarbejdet således at alle udgifter, der kan henføres til 2016 er med i regnskabet 

for 2016. Der er ved regnskabsårets afslutning ingen tilgodehavender hos interessenterne.  

Indtægterne fra vandsalg med videre er indregnet i resultatopgørelsen for 2016 selv om levering har fundet 

sted i 2015. 

Noter til regnskab. 

1. Udover løn til vandværkspasser indbefatter punktet også løn til vagter når vandværkspasseren har 

ferie eller på anden måde er forhindret. Endvidere lovpligtige bidrag til ATP, AES Barselsordninger og 

lignende ordninger. 

2. Reparation og vedligehold fordeles således:          Bygninger Kr.   19.392. 

Boringer Kr.   58.901. 

Ledningsnet Kr. 794.901. 

Tekniske instl. Kr. 160.341. 

Ledningsnettet indeholder en mængde anboringsbøjler af aluminium som med tiden er tæret, så de nu 

udgør stor risiko for at give lækager med deraf følgende vandspild. Vandværket fornyer årligt disse 

bøjler ”vejvis”. De tekniske installationer dvs. styringen af vandværket samt el-tavler er i 2016 blevet 

fornyet for ca. 460.000 kr. således at den nu er helt tidssvarende. En del af omkostningerne hertil er 

aktiveret dvs. bogført som værdiforøgelse af hele vandværket (kr. 300.000) mens resten (dvs. det 

anførte beløb) er egentlig vedligehold. 

3. Vort Elforbrug ser ud til at være lavt i 2016. Det skyldes at vi havde betalt for meget i 2015 og derfor 

fik et stort beløb tilbagebetalt i 2016. Fremover vil det beløb der anføres stemme overens med det 

forbrug der har været i det pågældende år. Den moderniserede styring og nye pumper installeret i 

2015 vil formentligt stabilisere vort årsforbrug. Forbruget vil være ca. 56.000 kWh om året ved et 

salg på 100.000 m³. 

4. Vandmålere skal kontrolmåles periodisk. Hvis en stikprøve består kontrollen, kan hele det parti 

stikprøven tilhører anvendes yderligere en periode på 3 eller 6 år. Vore vandmålere bestod altså 

dette år prøver. 

5. I forbindelse med den fornyede styring af vandværket har vi forøget overvågningen af bl.a. vore 

boringer således at vi får alarm hvis noget er galt. f.eks. pumpestop eller indbrud i råvandsstationen.  

Disse alarmer sendes via telefonforbindelser. Telefonomkostninger er langt den største del her. 

6. I forbindelse med vor modernisering har der været ekstra omkostninger til både hardware og til 

programmel.  De forøgede krav til beskyttelse mod forstyrrelse af vore anlæg har nødvendiggjort 

disse omkostninger. 

7. Årets afskrivninger er steget lidt da vandværket har opskrevet værdien af ledningsnettet i 

forbindelse med byggeriet Drabæk Huse og i forbindelse med renoveringen af vandværket.    

På bestyrelsens vegne 

Hans Skogstad, kasserer  

 

 


