Fynshav Vandværk a.m.b.a.
Note til regnskabet 2019

Fynshav Vandværk er omfattet af regler i
Vandforsyningsloven om hvile i sig selv
princippet.
Derfor vil årets resultat i regnskabet
være kr. 0,00
Om vandværket har haft over- eller
underskud af årets drift fremgår i stedet
af posten overdækning/underdækning.
Posten kan ses i note 1 under
nettoomsætning.
I 2019 har der været en regnskabsmæssig underdækning på kr. 219.950,14
Den relative store underdækning opstår
fordi den indeholder både afskrivninger
og kurstab.
Underdækningen i 2019 skal også ses i
relation til, at der i vandværkets
regnskab er akkumuleret en
overdækning ultimo 2019 på kr.
8.316.078,25
Der er dermed dækning i regnskabet for
årets underdækning.
I den akkumulerede overdækningen på
over 8,3 mill. kr. indgår restværdi af
bygninger, ledningsnet og inventar, samt
kontant beholdning og værdipapirer.
Anlægsaktiver (Bygninger, ledningsnet
og inventar) andrager godt 6,9 mill. kr.
Denne del af overdækningen er opstået
fordi Fynshav Vandværk er gældfri og
gennem årene har kunnet betale
kontant for udført arbejde og
investeringer.
Anlægsaktiverne afskrives og indgår i
regnskabet som en driftsudgift.
Ses der på årets regnskab alene ud fra
den primære drift (uden afskrivninger og

kurstab) kan det konstateres, at der har
været et overskud på kr. 63.686,24
2019 har været præget af moderate
udgifter til reparation på ledningsnettet
og meget få udgifter til reparationer på
værket. Væsentlig mindre end
budgetteret.
På trods af de moderate udgifter til
reparationer af ledninger og selve
vandværket i 2019, ses et behov for at
øge vandværkets indtægter over de
kommende år.
På generalforsamlingen 2019 blev der
vedtaget budget og takstblad hvor
vandprisen i 2020 er steget til kr. 3,75 pr.
m3 incl. moms.
På samme måde foreslås til årets
generalforsamling en stigning i
vandprisen i 2021 til kr. 4,06 pr. m3 incl.
moms.
Der er samtidig foreslået en stigning i
årlig fast bidrag pr. boligenhed på kr.
50,00, fra kr.400,00 i 2020 til kr. 450,00 i
2021. Alle tal er incl. moms.
Med ovenstående tiltag er der jf. budget
for 2021 en forventning om, at driften
kan bidrage til den likvide beholdning
for, at kunne imødekomme kommende
års investeringer uden, at der opstår et
behov for kapital udefra. (Optagelse af
lån)
Anlægs- og tilslutningsbidrag reguleres i
henhold til indeks for 2019.
Yderligere information om regnskab og
budget på generalforsamlingen, hvor der
også bliver mulighed for spørgsmål.
Kasseren.
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Oversigt over kvaliteten af vand leveret fra
Fynshav Vandværk a.m.b.a.
Analyseresultat stammer fra kontrol på vandværket den 01.10.2019

Udvalgte stoffer
Parameter

Enhed

Resultat fra
analysen

Temperatur

°C

10,3

Reaktionstal

pH

7,8

8,5

Nitrat

mg NO3/l

2,6

50

Nitrit

mg NO2/l

0,017

0,01

Magnesium

mg Mg/l

11

50

Ammonium

mg NH4/l

0,022

0,05

Jern

mg Fe/l

0,095

0,2

Mangan

mg Mn/l

<0,002

0,05

antal / 100 ml

<1

I.M.

Kimtal 22°C

antal / ml

9

200

Kimtal 37 °C

antal / ml

<1

I.M

Coliforme bakterier

.

I Fynshav er vandets hårdhedsgrad 13O dH.

Højst tilladelige
værdi

