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Drifts- og tilstandsrapport 2019 
 
Forsyningssikkerhed 
2019 har været et usædvanligt vådt år.  

Ledningsbrud 
Der har i 2019 været et enkelt større brud, som vi fandt inden for et døgn. Det var en anboring der var tæret 
igennem. 

Vandværkets ledninger er lavet i plastmaterialerne PVC og PE og etableret fra 1964 og fremad. 
Vandledningerne må betegnes som værende i god stand. Det svage punkt i ledningsnettet er de anboringer 
som blev lavet i 1970’er, hvor vi af og til konstaterer at de tærer igennem. Vandledninger i PVC og PE har en 
forventet levetid på 75-100 år. I ledningsnettet til Rejnstrup og Gunderslevlille er der nogle gamle 
støbejernsledninger fra 1905, men vandværket har ikke haft problemer med utætheder fra disse i 2019. 

Drikkevandskvalitet 
Skelby Vandværks kontrolprogram blev ændret pr. 1/1 2018 og er blevet opdateret i 2019. Vandprøverne er 
udtaget efter det kontrolprogram som Næstved Kommune har godkendt. Der er i 2019 kommet nogle ekstra 
pesticider på kontrolprogrammet. 

Der er blevet udtaget 3 A kontrol på forbrugers taphane, 1 A+B kontrol på taphane, 2 ledningsnetprøver og 1 
prøve ved afgang vandværk.   

Der er i 2019 ikke konstateret overskridelser af grænseværdierne for nogen stoffer. 

Derudover er der taget en boringskontrol og en prøve for pesticidrester i en boring vi overvåger for BAM. 
Indhold af pesticidresten BAM i boringen DGU 216.669 ligger i 2019 på 0,12 µg/l. 

Elforbrug: 
Elforbruget ligger på 0,80 kWh pr m³, hvor det i 2018 var 0,68 kWh/m³. I efteråret lå elforbruget højere end i 
foråret. Elforbruget er lidt højt, fordi vi fortsat må afværge pumpe fra boringen der er forurenet med BAM. 
Frekvensstyring af boringerne kan formentligt nedsætte elforbruget, samtidig med at indvindingen kan foregå 
mere skånsomt og hensigtsmæssigt.  

Boringerne 
Bund og sider i boringen ved gymnastiksalen er ikke tætte, men boringen holdes sikret mod vandindtrængen 
af en dykpumpe, som kører regelmæssigt 3/4 af året. Der er alarm på vandstanden i tørbrønden, som blev 
udløst i marts måned 2019. Pumpen var gået i stå, men kunne genstartes uden problemer. Når alarmen går, 
stopper boringen indpumpning, således at der ikke kan suges overfladevand ind.  

Denne grundvandssænkning omkring boringen er formentligt årsag til, at der aldrig er påvist pesticidrester i 
vandet fra denne boring, selv om der er påvist BAM i det vand der pumpes væk ved grundvandssænk-
ningen. 

Teknisk-hygiejnisk tilsyn 
Næstved Kommune har senest været på tilsyn i 2019. Næstved Kommune havde ingen væsentlige 
bemærkninger til vandværkets tilstand eller drift. 

Vandværkets stand 
Filteret er nu 42 år gammelt. Forventet levetid for et filter er 30-50 år. Der er fortsat ingen tegn på 
gennemtæringer af beholderen. Filteret skal kontrolleres af sagkyndig i løbet af de kommende år, hvor 
beholderens og filter-massens tilstand skal vurderes. 
Den lille Rentvandstank blev kontrolleret i 2019. Til- og afløb blev udskiftet på grund af tæringer. Den store 
tank er sidst blevet kontrolleret i 2012. Den lille tank er fra 1955, og den store tank er fra 1976. Forventet 
levetid er ikke estimeret. Beholderne kontrollers mindst hvert 10. år. 

Vandindvinding 2019(2018) (2018 inkl. Rejnstrup-Gunderslevlille Vandværk) 

Boring 1 – 216.209 Boring 2 – 216.458 Boring 3 – 216.732 Indvundet i alt Difference 

7.369 m³ (7.382) 22.275 m³ (20.864) 23.654 m³ (31.702) 53.600 m³ (59.948) 722 m³ – 1,4 % (308 - 0,5%) 

 
Vandforbrug 2019 (2018) 

Skyllevand Byen  
(med Gunderslev i 2018) 

Nord Syd Gunderslev Udpumpet i alt 

151 m³ (174) 15.354 m³ (21.569) 18.010 m³ (15.189) 15.074 m³ (18.776) 6.576(-) 53.449 m³ (59.465) 
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Bestyrelsespåtegning 
 
Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Skelby Vandværk 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets 
vedtægter. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet for regnskabsåret  
1. januar – 31. december 2019. 
 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne 
påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
Ulstrup, den 13/2 2020 
 
 

 

___________________________________ _______________________________ 

Karl Johan Thomasen, Formand  Jens-Otto Eilkær Hansen, Næstformand 

 

 

___________________________________ ________________________________ 

Jørgen Steen Larsen, Kasserer  Christian Holt, Sekretær  

 

 

___________________________________ ________________________________ 

Ole Berthelsen, bestyrelsesmedlem  Jan Bagge Jacobsen, bestyrelsesmedlem 

 

 

___________________________________ 

Harald Palmvang, bestyrelsesmedlem 
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 
 
Til 
 
Skelby Vandværk 
 
Vi har gennemgået årsregnskabet for ovennævnte virksomhed for indeværende år på grundlag 
af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. 
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
 
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgave om opstilling af finansielle 
oplysninger. 
 
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere 
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske 
krav for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence 
og fornøden omhu. 
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til 
opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar. 
 
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med 
sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de 
oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen 
revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
 
 
 
Sorø den    . februar 2020 
 
VKST Økonomi 
 
 
 
___________________________ 
Hanne Olsen  
Økonomikonsulent 
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Folkevalgte revisorers påtegning 
 
Som folkevalgte revisorer for Skelby Vandværk har vi dags dato stikprøvevis gennemgået 
årsrapporten for 2019. 
 
Bilagene og årsopgørelser gennemset og sammenholdt med bogføringen. Intet at bemærke. 
Årsregnskabet godkendt 
 
  
Ulstrup d. 7/2 2020 
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Anvendt regnskabspraksis 
 
Årsrapporten for Skelby Vandværk 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 uændret i forhold til tidligere år. 
 
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 eksklusive 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 driftsintægter og omkostninger 
Andre driftsintægter 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 bl.a. af renter af bankindeståender samt renteindtægter og 
kursgevinster på obligationer. 
 
Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende 
prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån. 
 
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: 
  
Installationer   10 år 
Inventar   10 år 
Inventar El- og edb-udstyr m. v. 5 år 
Elektroniske vandmålere  8 år 
Hovedledningsnet  30 år 
Sektionsbrønde   30 år 
Boringer   30 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”). 
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter under aktiver omfatter afholdte udgifter, der vedrører efterfølgende 
regnskabsår, samt leveret vand, der endnu ikke er faktureret til forbrugerne. 
 
Værdipapirer 
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, optaget til statusdagens kursværdi. 
 
Egenkapital 
Egenkapital bruges kun i forbindelse med indbetaling af andelskapital – ellers bruger vandværket  
kun begrebet over-/underdækning. 
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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”). 
 
Prioritetsgæld  
Prioritetsgæld indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter 
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder værdiansættes 
prioritetsgælden til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af 
den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes dermed i 
resultatopgørelsen over lånets løbetid, 
 
Prioritetsgælden er således værdiansat til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets 
restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld, der opgøres som det 
oprindeligt modtagne provenu ved låneoptagelsen reduceret med betalte afdrag og korrigeret for 
en over afdragstiden foretagen afskrivning af lånets kurstab og låneomkostninger på 
optagelsestidspunktet. 
 
Øvrige gældsforpligtelser 
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse for 2019 
       

  Realiseret 
Budgettal (ej 
reviderede) 

  2019 2018 2019 2020 2021 

 
Not
e kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

       
Salg, produktion og drift       
Nettoomsætning 1 527.100 717.074 614 621 661 
Produktionsomkostninger 2 -221.766 -307.838 -262 -262 -279 
Distributionsomkostninger 3 -147.815 -186.610 -175 -157 -176 

Personaleomkostninger, produktion og drift 4 -51.653 -45.416 -45 -53 -54 

       
Salg, produktion og drift i alt  105.866 177.210 132 149 152 

       

Administrationsomkostninger 5 -125.824 -142.853 -149 -161 -164 

       
Resultat af primær drift  -19.958 34.357 -17 -12 -12 

       

Andre driftsintægter 6 23.053 -29.354 22 17 17 

       
Resultat før finansielle poster 3.095 5.003 5 5 5 

       

Finansielle poster 7 -3.095 -5.003 -5 -5 -5 

       

Årets resultat  0 0 0 0 0 
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Balance pr. 31. december 2019 
    

  2019 2018 

Aktiver Noter kr. kr. 

    
Materielle anlægsaktiver 8   
Boringer  0 0 
Installationer  70.196 72.703 
Inventar og edb-udstyr m. v.  202.041 269.441 
Ledningsnet  298.918 382.708 
Sektionsbrønde  246.820 255.635 
Materielle anlægsaktiver i alt  817.975 980.487 

    
Omsætningsaktiver    
Tilgodehavender    
Tilgodehavender for salg vand m.m. 9 274.530 303.361 
Andre tilgodehavender 10 0 0 
Tilgodehavender i alt  274.530 303.361 

    
Likvide beholdninger 11 241.996 86.796 

    
Omsætningsaktiver i alt  516.526 390.157 

    
Aktiver i alt  1.334.501 1.370.644 
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Balance pr. 31. december 2019 
    

  2019 2018 

Passiver Noter kr. kr.  

    
Andelskapital  0 0 
Egenkapital 12 0 0 

    
Overdækning 13 1.078.695 1.065.413 

    
Gæld til finansielle institutter 14 0 0 
Kortfristet gæld 15 255.805 305.231 

    
Gældsforpligtelser i alt  1.334.501 1.370.644 

    
Passiver  1.334.501 1.370.644 

    

    

    

    

    

    

    

    
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  Ingen aktuelle 
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Noter til resultatopgørelsen for 2019   Budget Budget Budget 

 2019 2018 2019 2020 2021 

  kr.   kr.   t.kr.  t.kr t.kr 
Note 1 Netto omsætning      
Fast afgift 317.632 319.089 319 416 416 
Variabelt forbrug 222.751 250.468 250 250 250 
Andre driftsintægter 0 0    

Over-/underdækning -13.283 147.517 45 -45 -5 

Netto omsætning i alt 527.100 717.074 614 621 661 

      
Note 2 Produktionsomkostninger      
Variable omkostninger      
Vedl. produktion 69.540 137.838 80 80 80 
EDB-vandværk 6.601 6.469 30 20 20 
El vandværk 25.961 35.122 42 36 36 
Diverse omkostninger produktion 10.125 9.924 15 12 12 
Miljø og analyser 39.632 29.031 25 44 45 

Afskrivning  69.907 89.454 70 70 86 

Variable omkostninger i alt 221.766 307.838 262 262 279 

      
Nyanlæg      
Boringer, nyanlæg     80 
Boringer ovf. Til afskrivning     -80 
Inventar, nyanlæg 0 0  0 0 
Inventar ovf. til afsk. 0 0  0 0 
Installationer nyanlæg 0 14.554  0 0 
Installationer ovf. til afsk. 0 -14.554  0 0 

Styringer, nyanlæg 0 122.240  0 0 

Styringer ovf. til afsk. 0 -122.240  0 0 

Nyanlæg i alt 0 0 0 0 0 

      

Produktionsomkostninger i alt 221.766 307.838 262 262 279 

      
Note 3 Distributionsomkostninger      
Variable omkostninger      
Vedligeholdelse sektionsbrønde 14.403 6.350 5 6 5 
GSM/Mobildata 0 10.220 10 0 0 
El sektionsbrønde 3.649 3.884 2 4 4 
Vedligeholdelse ledningsnet 28.221 58.684 55 55 55 
EDB, ledningskort m.m. 8.937 15.064 10 13 14 

Afskrivning 92.605 92.408 93 79 98 

Variable omkostninger i alt 147.815 186.610 175 157 176 
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Nyanlæg      
Sektionsbrønde, nyanlæg 0 80.764 0 30 0 
Sektionsbrønde ovf. til afsk. 0 -80.764 0 -30 0 
Ledningsanlæg, nyanlæg 0 0 0 180 150 

Ledningsnet ovf til afsk. 0 0 0 -180 -150 

Nyanlæg i alt 0 0 0 0 0 

      

Distributionsomkostninger i alt 147.815 186.610 175 157 176 

      

Note 4 Personaleomkostninger, produktion og drift     
Løn, forsikringer m.m. 51.653 45.416 45 53 54 
Personaleomkostninger produktion og drift i 
alt 51.653 45.416 45 53 54 

      

      

      
Note 5 Administrationsomkostninger      
Bestyrelsesomkostninger 48.869 51.906 56 61 62 
Personaleomk. Administration 47.015 46.103 45 50 52 
Faktureringsomkostninger 9.575 9.954 9 10 11 
EDB og kontorholdsudgifter 7.875 21.137 20 23 24 
Revision og rådgivning 2.681 7.878 10 7 7 

Øvrige adm. Omkostninger 9.809 5.875 9 10 8 

Administrationsomkostninger i alt 125.824 142.853 149 161 164 

      
Note 6 Andre driftsintægter/udgifter      
Øvrige indtægter 23.053 24.074 23 19 19 

Øvrige udgifter 0 53.428 1 2 2 

Andre driftsintægter/udgifter i alt 23.053 -29.354 22 17 17 

      
Note 7 Finansielle poster      
Finansielle indtægter 0 15 0 0 0 

finansielle udgifter 3.095 5.018 5 5 5 

Finansielle poster i alt -3.095 -5.003 5 5 5 

      

      

RESULTAT 0 0  0 0 0 
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Noter til balancen for 2019 
 2019 2018 

 
 kr. t. kr. 

Note 8 Materielle anlægsaktiver    

    

Boringer    
Investeret primo  306.740 306.740 
Tilgang  0 0 

Afgang  0 0 

Investeret ultimo  306.740 306.740 
Afskrivninger primo  -306.740 -306.740 
Årets afskrivninger  0 0 

Afskrivninger ultimo  -306.740 -306.740 

 Materielle anlægsaktiver i alt  0 0 

    

Inventar, pumper, rørledninger m.m. vandværk    

Investeret primo  595.755 595.755 

Tilgang  0 0 

Afgang  0 0 

Investeret ultimo  595.755 595.755 

Afskrivninger primo  -523.052 -511.717 

Årets afskrivninger  -2.507 -11.335 

Afskrivninger ultimo  -525.559 -523.052 

 Materielle anlægsaktiver i alt  70.196 72.703 

    
Inventar El- og edb-udstyr m. v.    

Investeret primo  468.604 331.810 

Tilgang  0 136.794 

Afgang  0 0 

Investeret ultimo  468.604 468.604 

Afskrivninger primo  -199.163 -121.044 

Årets afskrivninger  -67.400 -78.119 

Afskrivninger ultimo  -266.563 -199.163 

 Materielle anlægsaktiver i alt  202.041 269.441 
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Ledningsnet    

Investeret primo  922.631 922.631 

Tilgang  0 0 

Afgang  0 0 

Investeret ultimo  922.631 922.631 

Afskrivninger primo  -539.923 -456.216 

Årets afskrivninger  -83.790 -83.707 

Afskrivninger ultimo  -623.713 -539.923 

 Materielle anlægsaktiver i alt  298.918 382.708 

    

Sektionsbrønde    

Investeret primo  264.335 183.572 

Tilgang  0 80.763 

Afgang  0 0 

Investeret ultimo  264.335 264.335 

Afskrivninger primo  -8.700 0 

Årets afskrivninger  -8.815 -8.700 

Afskrivninger ultimo  -17.515 -8.700 

 Materielle anlægsaktiver i alt  246.820 255.635 

    
Note 9 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser    

  kr. kr. 
Tilgodehavender for salg af vand m.m.  274.530 303.361 

Nedskrivning til imødegåelse af tab  0 0 

Tilgodehavender i alt  274.530 303.361 

    
Note 10 Andre tilgodehavender    
RG Moms  0 0 

Afgift af ledningsført vand  0 0 

Andre tilgodehavender i alt  0 0 
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Note 11 Likvide beholdninger    

Likvide midler    
Spar Nord 9819-457578029  241.996 86.796 
RG Danske Bank 4956993615  0 0 
RG Danske Bank 4956993623  0 0 

Nykredit 8117-274040  0 0 

Likvide midler i alt  241.996 86.796 

    
Note 12 Egenkapital    
Egenkapital primo  0 0 
Overført resultat pr. 1. januar     

Årets resultat  0 0 

Egenkapital ultimo  0 0 

    
Note 13 Overdækning    
Overdækning pr. 1. januar  1.065.412 1.212.929 

Årets over-/underdækning, jf note 1  13.283 -147.517 

Overdækning pr. 31. december  1.078.695 1.065.412 

    
Note 14 Gæld til finansielle institutter Kursværdi  
Obligationslån    

Banklån  0 0 

Gæld til finansielle institutter i alt  0 0 

    

    
Note 15 Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser   
Øvrige kreditorer  18.543 24.476 
Skyldige lønudgifter  17.030 16.728 
Moms  64.864 75.019 
Afgift af ledningsført vand  155.369 189.009 

Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt  255.806 305.232 
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