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Note til regnskab 2018 
 
Vandværker i Danmark er underlagt et generelt ”Hvil i sig selv” princip. Det betyder at en 
vandforsyning ikke må genererer et overskud, med mindre det har et formål. 
 
For at leve op til dette lovkrav, indgår der i regnskabet begrebet over- eller underdækning, 
som reelt dækker over resultatet af årsregnskabet. 
Årets over- eller underdækning indgår i regnskabet som under produktionsomkostninger 
og på den måde, vil årsresultat blive kr. 0,00. 
 
Over- og underdækning modregnes og opsummeres over år i en konto, under passiver i 
regnskabets balance. 
Derved kan vandværket, ved hjælp af budgetter og takster, regulerer sin indtjening 
således at over/underdækningen med tiden kommer så tæt på kr. 0,00 som muligt. 
 
Regnskabet 2018 udviser en underdækning på kr.342.988,97. 
Den relativ store underdækning skal ses i relation til at den indeholder både afskrivninger 
og kurstab. Ud fra det regnestykke var der akkumuleret en overdækning i balancen pr. 
01.01.2018 på kr. 2.131.448,11. 
Der er dermed dækning i regnskabet for årets underdækning. 
 
Ses der på årets regnskab kun i forhold til driften uden hensyn til afskrivninger og 
kursregulering er der i 2018 et underskud på kr. 30.487,00 
Et underskud som der nødvendigvis skal rettes op på. 
 
2018 har været præget af ekstra udgifter til reparation på ledningsnettet, oprettelse og 
licenser til ledningsregistrering og elektroniske målere. Hertil kommer udgifter i forbindelse 
med indkøring af ny formand og vandværkspasser, efter formandsskiftet primo 2018. 
 
På trods af de beskrevne ekstra omkostninger i 2018 som har belastet årsregnskabet, ses 
et behov for at øge vandværkets indtægter over de kommende år. 
På generalforsamlingen 2018 blev der vedtaget budget og takstblad som lod vandprisen i 
2019 stige til kr. 3,44 pr. m3 inkl. moms.  
På samme måde foreslås til årets generalforsamling en stigning i vandprisen i 2020 til kr. 
3,75 pr. m3 inkl. moms. 
Der er samtidig foreslået en stigning i årlig målerleje, som en følge af omkostningerne ved 
de nye elektroniske målere. 
 
Med ovenstående tiltag er der jf. budget for 2020, en forventning på et mindre overskud på 
den primære drift. 
 
Anlægs- og tilslutningsbidrag reguleres i henhold til indeks for 2018. 
 
Yderligere information om regnskab og budget på generalforsamlingen, hvor der også 
bliver mulighed for spørgsmål. 
 
Kasseren. 


