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Stamoplysninger
Virksomhed:

Andelsselskabet Magleby Vandværk
Klintholm Havnevej 26, Magleby
4791 Borre

CVR-nummer
Stiftelsesdato:
Hjemsted:
Regnskabsår:

18 58 47 19
26. april 1939
Vordingborg Kommune
1. januar – 31. december

Bestyrelse:

Tommy P. Larsen, formand
Keld Larsen, næstformand
Claus F. Jensen, kasserer
Ib Widriksen, bestyrelsesmedlem
Bjarne Larsen, bestyrelsesmedlem

Revision:

ReviVision I/S
Storegade 1
4780 Stege

Pengeinstitutter:

Danske Bank A/S
Vordingborg Afdeling
Algade 61
4760 Vordingborg
A/S Møns Bank
Storegade 29
4780 Stege
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Bestyrelsens påtegning
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Ekstern revisors påtegning
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Generalforsamlingsvalgt revisors påtegning
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Bestyrelsens beretning
2016 har været et godt år for Magleby Vandværk, hvor der har været fokuseret specielt meget på en af
store udfordringer igennem de seneste mange år, nemlig overholdelse af de gældende grænser for
ammonium og nitrit.
Som det også fremgik af sidste års beretning fik vi i 2015 foretaget en detaljeret gennemgang af
vandværkets processer i samarbejde med firmaet Krüger A/S med henblik på en løsning af denne
udfordring, og vi kan nu konstatere, at det i løbet af 2016 er lykkedes at finde en sådan løsning, således at
vi ved udgangen af 2016 ikke længere har problemer med overholdelsen af grænseværdier for såvel
ammonium som nitrit.
Vi kørte derfor en række forsøg igennem sommeren, der viste, at ved tilsætning af en beskeden mængde
meget fortyndet fosforblanding til filteret, kom processen i filteret i gang og efter et forløb på ca. 3 uger
kunne vi for første gang i ca. 25 år vise et resultat for ammonium og nitrit, der var helt i bund.
Forsøget blev gentaget efter en pause i tilsætningen, hvor resultaterne igen bevægede sig over
grænseværdierne inden for et par uger, men hvor det næste forsøg viste præcis sammen virkning som det
første.
I skrivende stund afventer vi den endelige godkendelse af en permanent installation til at kunne tilsætte de
nødvendige stoffer, hvilken forventes inden for de kommende par måneder.
Et andet større projekt, vi har fået realiseret i efteråret 2016, er en styrkelse af forsyningssikkerheden til
Klintholm Havn området, idet der er blevet etableret en ny hovedledning langs med Kraneledvej, hvilket i
praksis betyder, at vandforsyningen til Klintholm Havn nu kan ske ad to kanaler, dels via Klintholm
Havnevej, som det hidtil har været tilfældet, og dels via Mandemarke/Rakkerbanken/Kraneledvej.
Dette halverer risikoen for en total ”tørlægning” af de ca. 200 forbrugere i Klintholm Havn, hvis der skulle
ske et brud et sted undervejs fra vandværket.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der er i 2016 blevet udpumpet i alt 42.563 m3 vand til de i alt 428 medlemmer, hvilket er stort set uændret i
forhold til sidste år.
Umiddelbart er der ikke nogle tegn på, at der vil ske større ændringer i vandforbruget i 2017, men vi kan
konstatere, at der i de første måneder af det nye år har været forøget aktivitet i Klintholm Havns
Erhvervshavn – med deraf følgende lidt større forbrug, og vi er endvidere vidende om, at der er planlagt
udvidelse af en landbrugsejendom med dyrehold, hvilket givetvis vil medføre et øget forbrug. Vi kender dog
p.t. ikke starttidspunktet for denne udvidelse.
Endvidere er der fortsat planer om udvidede aktiviteter i området omkring Klintholm Havn, hvilket sikkert
ligeledes vil kunne medføre et øget forbrug.
Vandværket vil uden større ændringer have kapacitet nok til en pæn forøgelse i vandleverancerne, men vi
skal naturligvis hele tiden sørge for at være på forkant med eventuelle udbedringer af ældre installationer
og andet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vi har også i år været forskånet for større, langvarige vinterperioder med tilhørende frost og dermed risici
for frostskader på ledningsnettet, hvilket vi naturligvis er meget tilfredse med, idet disse typer af skader
dels kan være vanskelige at lokalisere og dels kan give større gener for de ramte forbrugere.
Generelt har der året igennem kun været få, mindre brud på ledningsnettet, og vi er ikke i tvivl om, at en
væsentlig grund hertil er, at medlemmerne er flinke til at holde et ”vågent øje” med vandforbruget, således
at eventuelle udsving, der kan skyldes brud, hurtigt kan afsløres, så Tak for det!
De elektroniske vandmålere, vi nu har kørt med hos ca. 350 medlemmer siden 2013, fungerer fortsat
upåklageligt og giver mange fordele ved såvel de årlige måleraflæsningen som den løbende kontrol af
vandforbruget.
Vi planlægger med at få de resterende 80-90 installationer udskiftet med samme type elektroniske målere
inden udgangen af 2017 – sandsynligvis i forbindelse med den årlige aflæsning ultimo oktober / primo
november måned.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nødforbindelser imellem vandværkerne er et område, der bliver mere og mere aktuelt – og for vores
vedkommende er det et absolut relevant område at arbejde videre med.
På initiativ af et af vore nabo-vandværker har der været afholdt et fællesmøde i januar 2017 for
vandværkerne på Østmøn, hvor oplægget var at kigge lidt ind i fremtiden på vandforsyningen i området øst
for Stege.
Et af emnerne på dette møde var – naturligvis – nødforsyning, og ud over det var der andre emner på
dagsordenen, herunder muligheden for et tættere samarbejde vandværkerne imellem – og dermed en
fælles udnyttelse af de erfaringer, vi hver især drager af forskellige oplevelser omkring vandværkernes
daglige drift, vedligeholdelse, udvidelser, samarbejde med leverandører og offentlige myndigheder og
meget mere.
Alt sammen interessante emner, men da vi i særdeleshed har interesse i et tæt samarbejde med
nabovandværkerne omkring etablering af nødforsyning, tog vi tråden op og inviterede til et par followup
møder på vores vandværk i februar samt i starten af marts måned – med fokus på nødforsyning.
Ud fra de to møder kan vi konstatere, at der generelt er en bred interesse for at stile efter en løsning, hvor
vi i tilfælde af et større problem for ét af vandværkerne kan være 2 eller flere nabovandværker, der
forsyningsmæssigt kan assistere og eventuelt helt tage over i en periode.
Der vil derfor blive arbejdet videre ud fra disse møder og arrangeret et nyt opfølgningsmøde medio maj
måned, hvor konkrete tal kommer på bordet – med henblik på at få sat gang i processen hurtigst muligt.
Vi håber, at etablering af én eller flere nødforsyningslinjer vil blive påbegyndt inden for det næste halve år
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi har fortsat et velkørende vandværk og vi henter vores vand fra 3 velfungerende boringer, hvoraf den
ældste boring, der fortsat fungerer fuldt ud tilfredsstillende, er fra det oprindelige vandværks start (på
Klintevej 479 i Magleby).
Med baggrund i den ”fremskredne alder” for denne ældste boring, vil vi i 2017 igangsætte undersøgelser
omkring etablering af en ny boring, der på sigt vil kunne træde i stedet for denne boring.
For at udvise rettidig omhu er tanken at etablere den nye boring inden for de kommende par år, således at
vi fortsat kan sørge for en veltrimmet forsyningssikkerhed i vores område.
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Der er fortsat planlagt en renovering / opfriskning af de 3 eksisterende boringer ved blandt andet at få alle
tre boringer ”trukket op” over jorden – med nogle overjordiske råvands-stationer, der vil lette arbejdet med
vedligeholdelse og kontroller af boringerne.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Med virkning fra 2015 blev der introduceret en række ændringer til aflæggelse af årsrapport og regnskab,
som nu skal følge de generelle regler for aflæggelse af regnskaber for selskaber, ligesom der nu er øget
fokus på, at vandværker skal køre efter ”hvile-i-sig-selv-princippet” og ikke må give overskud, men skal
stræbe efter et resultat på 0.
Vi var blandt nogle af de få vandværker, der sidste år fulgte disse nye retningslinjer, og
regnskabsopstillingen er derfor i år en parallel til sidste år, hvilket den så også forventes at ville være
fremadrettet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsen vil fortsat gøre, hvad vi undervejs finder relevant, for at sikre, at vi alle også fremover kan
tappe frisk vand fra hanen døgnet rundt, hvilket de fleste nok betragter som mere eller mindre en selvfølge.
Der skal ikke lægges skjul på, at for at dette kan lade sig gøre, er der dels løbende udfordringer af teknisk
art med at sikre, at installationer og ledninger er i tip-top form og dels er der krav om analyser af vandet
med jævne mellemrum for hele tiden at være på vagt over for eventuelle urenheder i det vand, som vi
konstant pumper op fra den mønske undergrund 60-80 nede i dybet.
Vi benytter os af flere forskellige leverandører til vedligeholdelse/udbygning samt prøvetagninger, men ud
over disse mere ”praktiske” opgaver, er der adskillige andre mere administrativt prægede opgaver, der skal
løses fra dag til dag.
Ud over at vi fortsat har et fortrinligt samarbejde med vores revisionsfirma omkring det daglige bogholderi,
årsopgørelser, aconto opkrævninger og andet, der relaterer til vandværkets finanser, foretager vi i
bestyrelsen størstedelen af alle de andre opgaver, der hører til ”virksomheden” Magleby Vandværk.
De overordnede krav til vandværkets ledelse er igennem de senere år blevet væsentligt skærpet i forhold
til tidligere tider, hvilket også indebærer en aktiv medvirken fra vores vandværk i forbindelse med
interessegrupper, vandværksforeningen, kommune m.fl.
Ligeledes er der krav til en løbende uddannelse inden for de områder, der knytter sig til drift og ledelse,
ligesom der forventes en høj grad af rapportering og registrering af hændelser, der har med vandværket at
gøre.
Kort sagt er ønsket om en større professionalisme inden for vandforsyningsområdet til at tage at føle på,
hvilket dermed også stiller nogle pænt store krav til de bestyrelsesmedlemmer, der varetager de
mangeartede opgaver.
I den forbindelse er det ganske relevant, at man generelt fokuserer på et øget samarbejde vandværkerne
imellem for på den måde at samle nogle opgaver på færre hænder.
Det er en stor hjælp, at mere og mere af arbejdet omkring overvågning, rapportering, ledningsregistrering,
kommunikation med myndigheder og meget andet foregår i en mere og mere digitaliseret form, hvilket til
gengæld så også gør det bydende nødvendigt for de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer at have
nødvendige kvalifikationer inden for IT området – jo flere, jo bedre.
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Med risiko for at gentage nogle ting fra sidste års beretning kan det derfor igen slås fast, at den nye
bestyrelse også fremover kan se frem til masser af udfordringer, der vil medføre meget arbejde, hvor det
hele tiden gælder om at være med i forreste linje, når det drejer sig om fortsat at sikre en god kvalitet af det
drikkevand, der for os alle er en essentiel baggrund for at kunne have et sundheds-/helbredsmæssigt godt
liv.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Som det sikkert er de fleste bekendt har den traditionelle opfattelse af et velfungerende dansk postvæsen,
der sørger for at viderebringe information imellem folk i brevform på det seneste fået et par ”hak i tuden”.
Vi vil derfor – i lighed med størstedelen af det danske erhvervsliv – fremover primært informere
medlemmerne via elektroniske medier / e-mail og sms, og vi er da også glade for at kunne konstatere, at vi
i skrivende stund har reduceret behovet for udsendelse af almindelig brevpost til at omfatte ca. 40
medlemmer.
Vi håber at kunne få dette antal yderligere ned i løbet af 2017.
Indtil videre vil vi fortsat sørge for ”almindelig post” til alle, der ikke har adgang til internet, eller ikke har
mobiltelefon, eller som ikke ønsker / er i stand til at benytte de elektroniske muligheder.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magleby, marts 2017
Bestyrelsen
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Magleby Vandværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for regnskabsklasse A samt vandværkets vedtægter.
Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af vandværkets aktiviteter for
regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.
Anvendt regnskabspraksis er ændret, så vandværket benytter de bestemmelser, der findes i
årsregnskabsloven. Praksis uddybes nedenfor. Sidste års tal er tilrettet med hensyn til indregningsmetoder
og målegrundlag (grundlag for værdiansættelse) for at skabe reel kontinuitet, og give et mere retvisende
billede af regnskabet.

Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser vandværkets aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
I resultatopgørelsen indgår ureviderede budgettal for regnskabsåret og det kommende år. De er
udelukkende medtaget til orientering og for at vise sammenhængen mellem de budgetterede og de
realiserede tal.
Nettoomsætning
Nettoomsætning fra vandsalg m.v. indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang har
fundet sted i løbet af regnskabsåret. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter.
Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en over- eller
underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel
overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel
underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”).
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets
indvinding af vand, herunder også personaleomkostninger, køretøjer og maskinpark, samt vedligeholdelse
af og afskrivning på anlæg.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til vandværkets
distribution af vand, herunder også personaleomkostninger samt vedligeholdelse af og afskrivning på
anlæg.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.
Andre driftsindtægter og omkostninger
Andre driftsindtægter og –omkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
vandværkets primære aktivitet, herunder eksempelvis udleje af jord eller antenneplads.
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Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsperioden.
Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender.
Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og gebyrer.

Balancen
Materielle anlægsaktiver.
Vandværkets materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde
Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede brugstid efter følgende principper:
Bygninger
50 år
Installationer
10 år
Inventar
10 år
Ledningsnet
50 år
Boringer
30 år
Vandmålere
6 1/4 år
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
tab.
Underdækning
Underdækning er et udtryk for, at vandværket har haft mindre indtægter end krævet i forhold til hvile i sig
selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet
”nettoomsætning”).
Egenkapital
Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruger vandværket kun
begrebet over-/underdækning.
Overdækning
Overdækning er et udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til hvile i sig
selv”-princippet. Posten reguleres hvert år med årets over- eller underdækning (se også afsnittet
”nettoomsætning”).
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
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Årsregnskab 2016
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Investeringsplan 2017 - 2020

19

ÅRSRAPPORT 2016

Takstoversigt 1. november 2016 – 31. oktober 2017
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Analyseresultater december 2016
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Analyseresultater december 2016
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Analyseresultater december 2016
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