
Skamlebæk Vandværk A.m.b.a.

CVR-nr. 23 37 31 14

ÅRSRAPPORT

2010



I DHOLDSFORTEG ELSE

Side

Påtegninger
Ledelsespåtegning 3
Revisionspåtegning 4

Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger 6
Ledelsesberetning 7

Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis 8

Resultatopgørelse 10

Balance 11

Noter 13

Side 2



LEDELSESPÅTEG I G

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for Skamlebæk
Vandværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af
selskabets aktiver, passiver og  finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fårevejle, den 30. juni  2011

Bestyrelse:

 Jann Larsen
Kasserer

  Torben Møller
Næstformand

Carsten Lebrecht
Formand

 
Bent NielsenOle Hansen

____________________
John Serritzlev
forretningsfører
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Den uafhængige revisors påtegning

Til andelshaverne i Skamlebæk Vandværk A.m.b.a.

Vi har revideret årsrapporten for Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2010, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsrapporten og ledelsesberetningen aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten.
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et
retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl,
samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som
er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor
revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske
krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten
ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for
væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og
aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der
er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte
regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en
vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten og ledelsesberetningen.

Der er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december   2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt at ledelsesberetningen indeholder en
retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 30. juni 2011

Revicom ApS 
Statsautoriserede revisorer

Bent Ambæk
Statsautoriseret revisor 
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Den generalforsamlingsvalgte revisors påtegning

Jeg har i henhold til vedtægternes bestemmelser foretaget en gennemgang af bestyrelsens
økonomiske dispositioner. Gennemgangen er foretaget på grundlag af det af den professionelle
revisors reviderede årsrapport og jeg har fået en tilfredsstillende besvarelse på de af mig
stillede spørgsmål.

Fårevejle, den 30. juni 2011

Kirsten Hasfeldt
Revisor
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Selskabsoplysninger

Selskabet Skamlebæk Vandværk A.m.b.a.
Kildevangsvej 10
4540  Fårevejle

CVR-nr. 23 37 31 14
Stiftet: 22. september 1960
Hjemsted: Fårevejle

Bestyrelse Carsten Lebrecht (formand)
Torben Møller (næstformand)
Jann Larsen (kasserer)
Ole Hansen
Bent Nielsen

Revision Revicom ApS
Statsautoriserede revisorer
Egegårdsvej 39c, 1
2610  Rødovre

Kirsten Hasfeldt, revisor

Forretningsfører John Serritzlev

Side 6



 LEDELSESBERET I G

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet består af forsyning af vand til selskabets andelshavere.

Udvikling i aktiviteterne og økonomiske forhold.
De nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling og resultat af
virksomheden i det forløbne regnskabsår fremgår af denne beretning, regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance og noter.

Årets resultat er et underskud på kr. -200.484
Året 2010 har været præget af travlhed med begyndende udskiftning af målere til ny type, samt
renovering af nettet for yderligere at imødegå risikoen for vandspild. Der bliver løbende installeret
hovedventiler for at kunne indkredse ledningsbrud, som med mellemrum opstår især på de dele af nettet
som er fra 60’erne og 70’erne, hvor kortmaterialet er temmelig mangelfuldt, så vi har vanskeligt ved at
fastlægge præcist hvor ledningerne ligger. Vi benytter nu en bedre kvalitet måler, der er forberedt til
fjernaflæsning, men som også nævnt sidste år er det endnu for dyrt at installere den trådløse
aflæsningsdel. 

Vi har ved flere lejligheder benyttet vore nye ringledninger til levering til andre værker, det var helt
uden problemer, ingen i de berørte vandværkers områder har mærket ændringer i forsyningen, hverken
med hensyn til tryk eller smag.
 
I den forbindelse bør det nævnes, at kvaliteten af vores vand hele tiden har været helt i top, og det er vel
egentlig det essentielle i hele driften af et vandværk. Alle analyserapporter kan ses på hjemmesiden, så
snart de er modtaget.
 
De sidste tilretninger er nu fortaget i Rambøll – systemet som bruges til at administrere hele driften, og
det administrative der har med driften og distributionen at gøre. Det har blandt andet medført, at vi kan
følge tættere op på restanter, så vi næsten er helt ude over problemer på det område. 

Det planlagte og delvis forberedte samarbejde med naboværkerne har desværre trukket lidt ud, men vi
er overbevist om at det indenfor en overskuelig tid kan sættes i gang, så vi på sigt vil opnå besparelser,
såvel rent omkostningsmæssigt som miljømæssigt. Forbrug og oppumpning fra de enkelte brønde kan
styres mere nøjagtigt med det digitale styresystem som allerede nu er i brug hos Ordruplund Vandværk,
end det er muligt i dag med mekaniske reguleringer. Dette vil også medføre store lettelser og større
nøjagtighed i de omsiggribende rapporteringer til offentlige myndigheder. 

Der er stadig usikkerhed om lovgivningen vedr. sikkerhedsarealet omkring boringerne, men det ser ud
til at en 25 meter zone vil blive det kommende krav. 

Til slut skal det nævnes at bestyrelsens medlemmer, ét eller flere sammen har deltaget i 42 møder såvel
bestyrelsesmøder(9) som møder med myndigheder, vandråd og overregionale råd og institutioner. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig kan påvirke
selskabets finansielle stilling.
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A VE DT REG SKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
klasse A-virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B om
ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 77.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 11, stk. 3, er det valgt at fravige årsregnskabslovens
skemakrav.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

RESULTATOPGØRELSE

Indtægter og udgifter
Indtægter og udgifter medtages i årsrapporten på tidspunktet for ydelsens levering.

Finansielle indtægter og udgifter
Finansielle indtægter og udgifter indeholder renteindtægter og -udgifter.

BALA CE

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med
fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der afskrives ikke på grunde. 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:
Anlæg m.v. 50 år
Stophanebrønde 30 år
Råvandspumper 10 år
Varevogn 4 år
Boringer 20 år
Edb-investeringer 3 år

Aktiver med en kostpris på under 25 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 
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Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på
værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt
denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på
balancedagen.

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse
2010 2009

Note
2 Omsætning 1.611.143 1.685.979

3 Produktionsomkostninger -863.787 -978.477
4 Distributionsomkostninger -459.039 -481.726
5 Administrationsomkostninger -601.864 -482.262

Resultat af primær drift -313.547 -256.486

6 Andre indtægter og udgifter 106.651 53.750

Resultat før finansielle poster -206.896 -202.736

7 Finansielle poster 6.412 46.371

Årets resultat -200.484 -156.365
Der overføres til reservefond.
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Balance

Note
AKTIVER

2010 2009
1 Materielle anlægsaktiver

Grunde 75.600 75.600
Anlæg m.v. 6.624.087 6.734.532
Stophanebrønde m.v. 1.373.207 1.313.708
Boringer 33.905
Varevogn 0 0
EDB og inventar 0 16.682

Materielle anlægsaktiver i alt 8.106.799 8.140.522

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender hos medlemmer, restancer 24.059 15.250
Tilgodehavender hos medlemmer, andre 30.258 11.230
Andre tilgodehavender 0 0

54.317 26.480

Likvider 843.670 988.888

Værdipapirer 50.000 50.000

Omsætningsaktiver i alt 947.987 1.065.368

AKTIVER I ALT 9.054.786 9.205.890
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Balance
Note

PASSIVER
2010 2009

Egenkapital
Grundkapital 1. januar 6.171.524 6.171.524

Reservefond 1. januar 3.272.611 3.428.977
Årets resultat -200.484 -156.365

3.072.127 3.272.612

Egenkapital i alt 9.243.651 9.444.136

8 Anden gæld -188.865 -238.246

Gældsforpligtelser i alt -188.865 -238.246

PASSIVER I ALT 9.054.786 9.205.890
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oter

1 Materielle anlægsaktiver Stophane- Råvands-
Grunde Anlæg m.v. brønde pumper Varevogn Boringer EDB I alt

Anskaffelsessum primo 75.600 8.073.476 2.227.220 142.768 299.666 52.160 81.548 10.952.438
Årets tilgang 52.065 176.120 228.185
Årets afgang 0
Anskaffelsessum ultimo 75.600 8.125.541 2.403.340 142.768 299.666 52.160 81.548 11.180.623

Af- og nedskrivninger primo 0 1.338.944 950.025 142.768 299.666 15.647 64.866 2.811.916
Årets af- og nedskrivninger 162.510 80.108 0 2.608 16.682 261.908
Tilbageførte afskrivninger 
¨ på afhændede aktiver 0
Af- og nedskrivninger ultimo 0 1.501.454 1.030.133 142.768 299.666 18.255 81.548 3.073.824

Bogført værdi ultimo 75.600 6.624.087 1.373.207 0 0 33.905 0 8.106.799

Bogført værdi primo 75.600 6.734.532 1.277.195 0 0 36.513 0 8.140.522
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oter
2010 2009

2 Omsætning
Vandafgifter 462.720 615.673
Faste afgifter (1317 medlemmer) 859.925 852.800
Forbrugsafgifter 1.322.645 1.468.473

Arbejder for medlemmer 163.498 92.506
Tilslutningsbidrag 125.000 125.000

1.611.143 1.685.979

3 Produktionsomkostninger
Boringer 26.340 0
Bygninger vedligeholdelse 34.222 2.000
Installationer vedligeholdelse 81.288 97.966
Inventar vedligeholdelse 0 4.352
Køb af inventar - småanskaffelser 15.449 35.030
EDB udgifter 20.752 48.679
El 77.738 87.797
Ejendomsskatter 5.929 4.172
Forsikring produktionsanlæg 2.092 2.440
Automobil drift 17.789 44.852
Andre udgifter ved produktioner 0 301
Afskrivninger boringer 162.510 161.469
Afskrivning inventar og installationer 2.608 16.883
Boringskontrol 0 5.198
Vandanalyse 15.615 37.515
Gebyr til grundvandsbeskyttelse 23.250 28.594
Vandafledningsafgift 198.303 215.260
Løn 178.975 184.628
Personaleomkostninger 0 0
Kørselsomkostninger 0 0
Andet 0 1.341

Produktionsomkostninger i alt 863.787 978.477

4 Distributionsomkostninger
Inspektion, overvågning og til 14.108 2.800
El 20.956 36.895
Afskrivninger 80.108 74.241
Ledningsnet vedligeholdelse 66.935 53.994
Køb af målere 0 0
Løn driftspersonel 255.678 263.755
Personaleomkostninger 3.465 5.189
Automobil drift 17.789 44.852

Distributionsomkostninger i alt 459.039 481.726
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5 Administrationsomkostninger
Godtgørelse for kontorhold 0 10.000
Telefongodtgørelse 2.070 11.569
Bestyrelsesmøder, arbejdsgruppemøder 23.666 24.673
Forsikringer bestyrelsen 760 730
Befordringsgodtgørelse til bes 18.259 13.768
Lønninger 76.704 79.126
Forsikring personale 1.041 1.900
Personaleomkostninger 0 2.159
Annoncer 1.464 230
Porto 10.655 13.551
Bankgebyrer 1.835 998
Kontorartikler 4.361 2.141
Telefonudgifter 50.406 20.101
Kontingenter 11.213 6.270
Faglitteratur 762 726
Abonnement / Licensafgift 2.746 2.453
EDB udgifter 49.939 24.440
PBS udgifter/gebyrer 20.909 17.991
Revision af regnskab 33.500 25.500
Sagkyndig bistand 31.620 1.520
Rambøll 39.289
Forbrugerinformation 0 4.232
Repræsentation 5.713 1.124
Generalforsamling 29.992 30.201
Indkaldelse til generalforsamling 52.013 49.218
Honorar til forretningsfører 105.927 98.534
Tab på debitorer -8.853 0
Automobil drift 8.895 22.426
Afskrivninger kontorinventar o 16.682 16.681

Administrationsomkostninger i alt 601.864 482.262

6 Andre indtægter og  udgifter
Måleraflæsningsgebyr -66.500
Rykkergebyrer -4.015 -33.350
Gebyr momsfrie -6.250 0
Flyttegebyr -19.386 0
Genåbningsgebyr -10.500 -20.400
Andre indtægter 0 0
Andre udgifter 0 0

Andre indtægter og  udgifter i alt -106.651 -53.750

7 Finansielle poster
Renteindtægter fra pengeinstit -4.980 -44.819
Udbytte -1.432 -1.552

Finansielle poster i alt -6.412 -46.371

8 Anden gæld
Skyldige medarbejderomkostninger 70.793 76.004
Leverandørgæld 63.054 57.837
Moms -429.622 -484.213
Andre afgifter 106.910 112.127

-188.865 -238.245
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