Verksamhetsberättelse 2020
Under verksamhetsåret var hela systemet i bruk för femte hela året. Nätverket har
anslutits till Vårdö reningsverk, och färskvattnet kommer från Isnäs och Mörskom
vattentag i tur och ordning.
Byggandet
Stomlinjens längd är ca 88 km efter tillbyggnad i Sarvsalö. Andelslaget strävar till att
sälja i medeltal 10 nya avtal per år vilket enligt kalkyl räcker för att finansiera
låneamorteringar och räntor.
Bokslutet
Vattenandelslagets ekonomi var år 2020 fortsättningsvis stabil. De totala intäkterna
från verksamheten uppgick till 130.237€ och rörelsekostnaderna till 93.453€.
Räkenskapsperiodens finansiella resultat uppgick efter räntekostnaderna (8.529€) till
28.255€, varifrån avdras planmässiga avskrivningar för stomlinjen (2,5 % på
resterande bokföringsvärdet) och för pumpinvesteringarna (10 % på det resterande
bokf.värdet). Totalt uppgick avskrivningarna till 139.753€ och det bokföringsmässiga
resultatet till 111.498€.
Saldot för försäljningen av nya anslutningar (18 st.) utgjorde 240.720€. Med denna
summa sköttes låneamorteringarna (110.318€) och räntekostnaderna. Vid årsskiftet
var våra banklån 1.214.376€. Kortfristigt främmande kapital innehåller amortering för
år 2021 summa 106.093€. Vårt bankkonto visade ett saldo på 208.161€ vid
årsskiftet. Beaktas bör att under året gjordes nya investeringar i stomlinjen för
155.994€. Samtliga byggnadskostnader har aktiverats i balansräkningen. Då stöden
har beaktats visar balansen en slutsumma på 4.161.345€.
Medlemmar och anslutningar
Vid årets slut hade vattenandelslaget 376 anslutningsavtal. Antalet med lemmar
uppgick till 387 st. Anslutningsavgiften var 14.000€.
Verksamhetsområdet
Enligt andelsstämmans enhälliga beslut har vi ansökt om fastställande av
verksamhetsområde från Lovisa stad. Ansökningen är anhängig.
Administration
Årets andelsstämma valde följande styrelse: Ordinarie ledamöter Henrik Blomqvist,
Urho Ilmonen, Karl-Johan Karlsson, Matti Malms, Gunilla
Rönnholm, Jorma
Tuomaala och Lars Warma, och suppleanter Leif Blomqvist Tapani Henkola, Britt-Lis
Sederholm och Hans Stoor. Urho Ilmonen har fungerat som styrelsens ordförande.
Styrelsen sammanträdde 8 gånger.
Under året har bokföringen skötts av
AKM-ekonomitjänster och Mats Green
har verkat som GRM revisor. Patrick
Sederholm är andelslagets disponent.
Lovisa
Pernå skärgårds vattenandelslag
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