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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
Møns Bank A/S
Storegade 29
4780 Stege
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Bestyrelsens beretning
Sidste år fremgik det af beretningen, at ”Sommeren 2017 var på flere måder lidt ”anderledes”. Dengang
skyldtes denne formulering, at vi havde oplevet en særdeles våd sommer, og at det nok skortede en del på
antal solskinstimer.
Revanchen kom i 2018, hvor sommeren viste sit glade, solbeskinnede ansigt i alle sommermånederne –
og lidt til!
Da året var gået kunne vi da også konstatere, at vandværket havde leveret væsentlig mere vand, end de
tidligere år, hvilket dog også delvis skyldtes en udvidelse af svinebesætningen hos vores største forbruger.
I alt blev der leveret 47.320 m3 drikkevand, hvilket er noget mere end de 41-42.000 m3, der har været
standard siden 2013/14, hvor vi blev lagt sammen med det tidligere Klintholm Havn Vandværk.
Vi fik i 2018 en enkelt ny forbruger tilkoblet, så vi nu er i alt 430 medlemmer i vandværket.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den varme og tørre sommer har forskånet os for problemer med myggelarver og andet småkravl, der kan
genere vores vandforsyning, og vi har året igennem kunnet levere vand af en god kvalitet til alle.
Vi har fået afsluttet et par større opgaver vedr. installationerne på selve vandværket og i vore boringer.
På udpumpningssiden har vi fået tilkoblet yderligere én pumpe (som tidligere havde været benyttet på det
tidligere Klintholm Havn Vandværk), så vi nu har rigtig gode mulighed for at kunne levere vand med
ensartet tryk – også i højsæsonen, hvor vi undertiden er oppe på en mængde på op til 30 m3 i timen.
I 2017 drev en del tordenbyger forbi, og i et enkelt tilfælde forårsagede et lynnedslag en del materiel skade
på vandværket og i boringerne.
For at imødekomme lignende tilfælde har vi i 2018 fået ekstra-sikret vandværk og boringer via en såkaldt
transientsikring, der betyder, at effekten af et eventuelt lynnedslag ledes til en sikring, der så vil ”tage
skraldet”.
Såfremt sikringen derved ryger, vil der kunne opstå en kortere periode indtil sikringen bliver udskiftet, hvor
der ikke bliver pumpet vand ud til forbrugerne, men til gengæld slipper vi for at skulle reparere og/eller
udskifte større eller mindre dele af vore installationer.
Vi har en døgnvagtsaftale med vores installatørfirma, som i disse tilfælde vil komme og udskifte sikringen
hurtigst muligt.
Ved lynnedslaget i 2017 blev størstedelen af omkostningerne heldigvis dækket af vores forsikring, men ved
gentagne tilfælde er det et krav fra forsikringsfirmaet, at vi har etableret en transientsikring, såfremt
skaderne skal dækkes i samme omfang.
Pesticider i drikkevandet har igennem 2018 været et område med stort mediefokus, hvilket ikke har været
uden grund, da der i mange tilfælde landet over blev fundet pesticidrester i drikkevandsboringer.
Vi har fulgt op på de opfordringer, der har været og har foretaget de nødvendige analyser af alle vore
boringer og kan med tilfredshed konstatere, at vi pt. ikke har nogen målbar forekomst af hverken de ”nyopdagede” pesticider (desphenyl-chloridazon, 1,2,4-triazol og dimethylsulfamid / DMS) eller af dem, vi hele
tiden har testet for.
Vi vil naturligvis fortsat holde øje med tingene og foretage alle de nødvendige, lovbestemte analyser –
både på vandværket, i boringerne samt på ledningsnettet.
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I løbet af 2018 har vi desværre oplevet 2 store ildebrande i vores område, og i begge tilfælde har vi været
behjælpelige med at levere vand til fyldning af de tankbiler, der blev brugt i forbindelse med
slukningsarbejdet.
Dette har efterfølgende givet anledning til opfølgning på den generelle situation omkring assistance i
forbindelse med den type hændelser.
Vi har i vores område et antal brandhaner af ældre dato, og ved ovennævnte episoder konstateredes det,
at flere af disse ikke fungerede efter hensigten, og vi har sidenhen fjernet én af disse.
Det er aftalt med Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR), at vi ved ledningsarbejder i nærheden
af de andre fejlbehæftede brandhaner vil fjerne disse, da behovet for brandhaner ikke er af samme omfang
som tidligere, hvorfor man fra MSBR’s side fremover kun satser på et meget begrænset antal
tappesteder/brandhaner.
For altid at kunne være behjælpelig i lignende situationer i vores område overvejer vi pt. muligheden af at
etablere et tappested direkte ved vandværket, så det ved behov vil være muligt at tappe vand til
redningstjenestens tankvogne direkte fra tanken på vandværket – og derved undgå at påvirke
ledningsnettet voldsomt, hvilket kan give nogle udfordringer med hensyn til at opretholde det nødvendige
vandtryk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vort arbejde med etablering af nødforbindelser imellem os og vore nabovandværker har med baggrund i
forskellige udfordringer med forurening hos et par nabovandværkerne ligget på standby i en del af 2018,
men ultimo året havde vi et stormøde sammen med Vordingborg Kommune, hvor vore planer blev
fremlagt.
Vi kan konstatere, at vi nyder stor opbakning fra kommunen til det videre arbejde, og vi forventer, at vi får
de detaljerede planer på plads i løbet af foråret/sommeren 2019 og vil kunne gå i gang med arbejdet kort
tid herefter.
I forbindelse med ovennævnte arbejde drøftes endvidere fra tid til anden andre emner vandværkerne
imellem, herunder tættere samarbejde om andre tiltag, som f.eks. indkøb og håndtering af elektroniske
vandmålere og andre opgaver af generel karakter.
Antallet af forsyningsenheder inden for vandsektoren er i disse år ”i frit fald”, hvilket primært skyldes
sammenlægninger af mindre enheder til større enheder, hvilket ofte giver god mening – ikke mindst set i
lyset af de større og større krav, der stilles til drift, registrering og sikkerhed.
I Vordingborg Kommune var der ved udgangen af 2018 omkring 60 almene vandværker, hvilket er en
nedgang på 20-30 enheder inden for de seneste 10-15 år, hvilket primært skyldes sammenlægning af to
eller flere vandværker.
Det vil være realistisk at forvente, at der også for vores vedkommende inden for en kortere årrække vil
blive tale om et tættere samarbejde imellem de østmønske vandværker, og det må formodes, at der også i
vores område kan blive tale om sammenlægninger.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Forventningerne til de kommende år er, at vi vil opleve et øget pres på forsyningssikkerheden, og ud over
at etablere nødforbindelser til nabovandværker vil vi endvidere løbende få behov for at opdatere
installationer og styring, så vi til enhver tid kan have et velfungerende og tidssvarende vandværk.
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Vandværket vil fortsat have kapacitet nok til en vis forøgelse i vandleverancerne, som vi blandt andet kan
forvente i forbindelse med planerne omkring Klintholm Havn området, men vi skal dog være opmærksom
på, at der for vore nuværende boringer er grænser for, hvor store mængder vand, der kan hentes, hvorfor
der er en god fornuft i at tænke på udvidelsesmuligheder fremadrettet.
Vort vandværk er fortsat velkørende og vi henter vores vand fra de 3 velfungerende boringer, hvoraf den
ældste boring, der fortsat fungerer fuldt ud tilfredsstillende, er fra det oprindelige vandværks start (på
Klintevej 479 i Magleby).
Planerne er, at vi i løbet af det kommende år vil få opgraderet denne boring i form af en ny
erstatningsboring på samme matrikel, idet vi må forvente, at den ”fremskredne alder” for denne ældste
boring (80 år) vil betyde, at den nok vil kunne give problemer inden for en overskuelig fremtid.
For at udvise rettidig omhu med hensyn til fremtidens vandforsyning er tanken endvidere at etablere en ny
boring i løbet af de kommende 1-2 år, således at vi fortsat kan sørge for en veltrimmet forsyningssikkerhed
i vores område.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi har fortsat et fortrinligt samarbejde med forskellige leverandører til varetagelse af de mangeartede
praktiske / tekniske opgaver, der opstår løbende, og vi kan med tilfredshed konstatere, at vi altid får en
meget professionel og tilfredsstillende assistance – også ved akut opstående situationer.
På finans-siden har vi også et fortsat velfungerende samarbejde omkring det daglige bogholderi m.m.,
mens alt andet, der hører til ”virksomheden” Magleby Vandværk, klares af bestyrelsen.
Der stilles fortsat store, overordnede krav til vandværkets ledelse, og for hele tiden at holde sig ajour med
de nyeste tiltag, regler og forordninger, holdes tæt kontakt til interessegrupper, vandværksforening,
vandråd, kommune og andre.
Ønsket/kravet om professionalisme inden for vandforsyningsområdet er stort, hvilket dermed også stiller
nogle store krav til de bestyrelsesmedlemmer, der varetager de mangeartede opgaver.
For at følge op på såvel den tekniske udvikling som nye tiltag og forordninger fra offentlig side tilegnes ny
viden løbende igennem deltagelse i relevante kurser og informationsmøder
Meget af arbejdet omkring overvågning, rapportering, ledningsregistrering, kommunikation med
myndigheder og andet foregår i en mere og mere digitaliseret form, hvilket dog så til gengæld også gør det
meget nødvendigt for de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer at have tilstrækkelige kvalifikationer – ikke
mindst inden for IT området.
Der må med ovenstående in mente inden for de kommende år kunne forventes et øget omkostningsniveau
til det personale, der varetager arbejdet, uanset om der er tale om arbejdende bestyrelsesmedlemmer,
ansat personale eller assistance på konsulentbasis.
Bestyrelsen forsøger hele tiden 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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magleby, marts 2019
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.

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.
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.
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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
Automobil
5 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 2018
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Investeringsplan 2019 - 2022
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Takstoversigt 1. november 2018 – 31. oktober 2019
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Analyseresultater Boring 3 - februar 2019
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Analyseresultater Boring 3 - februar 2019
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Analyseresultater Boring 3 - februar 2019
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Analyseresultater Ledningsnet - januar 2019
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