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Ledelsespåtegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2012 for Jammerbugt Forsyning A/S. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegø-
relse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for sel-
skabets finansielle stilling. 

Der er væsentlig usikkerhed vedrørende fastsættelse af de skattemæssige indgangsværdier på 
selskabets materielle anlægsaktiver, og den deraf afledte effekt på udskudt og betalbar skat. 
Der henvises til note 1 herom. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.  

Pandrup, den 25. april 2013 
Direktion: 
     
     
     
     
Peter Albeck Laursen     
     
     
Bestyrelse:     
     
     
     
     
Erik Ingerslev Larsen  Otto Kjær Larsen  Claes Borg 
formand  næstformand   
     
     
     
     
Kurt Christensen  Per Halsboe-Larsen  Lars Jørgen Holt 
     
     
     
     
Torben Toft Sørensen     
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til kapitalejeren i Jammerbugt Forsyning A/S 

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Jammerbugt Forsyning A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012. 
Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
efter årsregnskabsloven. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at 
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar  
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisio-
nen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgiv-
ning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af 
sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-
regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væ-
sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvi-
sende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere 
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rime-
lige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-
sion. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Konklusion  
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-
ber 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet  
Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på note 1 i regnskabet, som beskriver den 
usikkerhed, der er omkring fastsættelse af de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsakti-
ver og den deraf afledte effekt på udskudt skat og betalbar skat. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlin-
ger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i 
ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

Aarhus, den 25. april 2013 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Søren P. Nielsen  Michael Mortensen 
statsaut. revisor statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

Selskabsoplysninger 
Jammerbugt Forsyning A/S 
Lundbakvej 5 
9490 Pandrup 

Telefon: 72 57 76 61 
Telefax: 72 57 88 87 
Hjemmeside: www.jammerbugt.dk 
E-mail: forsyning@jammerbugt.dk 

CVR-nr.: 32 65 75 40 
Stiftet: 9. december 2009 
Hjemstedskommune: Jammerbugt 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Bestyrelse 
Erik Ingerslev Larsen (formand) 
Otto Kjær Larsen (næstformand) 
Claes Borg 
Kurt Christensen 
Per Halsboe-Larsen 
Lars Jørgen Holt 
Torben Toft Sørensen 

Direktion 
Peter Albeck Laursen 

Revision 
KPMG  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Værkmestergade 25 
Postboks 330 
8100 Aarhus C 

Generalforsamling 
Ordinær generalforsamling afholdes 25. april 2013. 
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Beretning 

Virksomhedens hovedaktivitet 
Jammerbugt Forsyning A/S' virksomhed omfatter afledning og rensning af spildevand og 
regnvand, produktion og distribution af drikkevand samt tømning af private spildevands-
tanke. 

Virksomheden drifter 5 renseanlæg, 797 km spildevandshovedledning, 16.236 brønde og 217 
pumpestationer. Ca. 18.600 ejendomme er tilsluttet spildevandsforsyningen. 

Virksomheden drifter endvidere Langdal Vandværk med 1 indvindingsanlæg og 117 km ho-
vedledning. 

Herudover tømmer virksomheden ca. 8.200 private bundfældningstanke. 

Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, fast afgift, vej-
bidrag, variable vand- og afledningsafgifter samt afgift på tømning af private spildevands-
tanke. 

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold 
Jammerbugt Forsyning A/S har i 2012 opkrævet uændrede takster i forhold til 2010. Tak-
sterne har således været uændret siden 2009, og da vandforbruget er faldet med 10 %, er der 
reelt tale om, at forbrugerne betaler 10 % mindre for at få renset deres spildevand, end man 
gjorde i 2009. 

Anlægsinvesteringerne udgør i 2012 37 mio. kr. mod 33 mio. kr. i 2011. 

Resultatopgørelsen for 2012 udviser en omsætning på 60,9 mio. kr. og et underskud før skat 
på 0,7 mio. kr. 

Jammerbugt Forsyning A/S er velkonsolideret. Soliditetsgraden udgør 96 %, svarende til en 
egenkapital på 1.211 mio. kr. 

Usikkerhed ved indregning og måling 
Opgørelsen af skat i årsregnskabet er baseret på selskabets vurdering af skattemæssige ind-
gangsværdier på de materielle anlægsaktiver svarende til branchens anvendelse af de myn-
dighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne. Disse værdier ligger over de regnskabs-
mæssige. SKAT har i en række afgørelser afvist disse værdier som skattemæssige indgangs-
værdier. SKAT er således af den opfattelse, at de skattemæssige indgangsværdier er betyde-
ligt lavere end de af branchens anvendte indgangsværdier. Branchen er uenig i SKAT's afgø-
relser, hvorfor disse er påklaget til Landsskatteretten. Såfremt sagerne i Landsskatteretten 
falder ud til SKAT's fordel, vil den potentielle aktuelle skat skulle indregnes som en regula-
torisk underdækning med en deraf afledt opkrævningsret. Der henvises til note 1, hvor usik-
kerhed herom beskrives. 

Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser, 
som påvirker bedømmelsen af årsrapporten. 
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Forventninger til fremtiden 
Der forventes en omsætning og et resultat på niveau med 2012. Det forventes, at anlægsinve-
steringer vil udgøre 42,5 mio. kr. i 2013. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten for Jammerbugt Forsyning A/S for perioden 1. januar – 31. december 2012 er 
aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder 
med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 
Nettoomsætningen omfatter vand- og afledningsafgifter, fast afgift, tilslutningsbidrag, vejbi-
drag m.v. og indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering. Nettoomsætningen indregnes 
ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. 

Nettoomsætningen korrigeres ved årlig indregning af en historisk overdækning, som er op-
gjort af Forsyningssekretariatet. Indregningen af den historiske overdækning er udtryk for en 
retroaktiv prisreguleringsmekanisme vedrørende omsætning før 1. januar 2010 og er således 
ikke en likviditetsmæssig realiseret omsætning indenfor året. 

Produktionsomkostninger 
Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens produktion 
af vand, rensning af spildevand, drift og vedligehold af indvindingsområder, pumpestationer 
og brønde m.v., SRO-anlæg, personaleomkostninger, afskrivninger på produktionsanlæg, 
pumpestationer, renseanlæg, vandbehandling m.v., miljø, forskning og udvikling. 

Distributionsomkostninger 
Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af 
vand og spildevand. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af 
ledningsnet og målere, personaleomkostninger og afskrivning på distributionsaktiver. Om-
kostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning. 

Administrationsomkostninger 
Posten omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til medarbej-
dere i administrationen, kundeadministration og information, administrativ it, revision, kon-
torhold, afskrivninger vedrørende aktiver der benyttes til administration, inkassobehandling 
og tab på kunder. 

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger 
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karak-
ter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder gevinst/tab vedrørende afhændelse af 
materielle anlægsaktiver. 
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Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab m.v. 

Skat af årets resultat 
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som 
følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres 
til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer di-
rekte i egenkapitalen. 

Balance 

Materielle anlægsaktiver 
Grunde er værdiansat til vurderet dagsværdi. 

Produktionsanlæg- og distributionsanlæg udgøres af vandbehandlingsanlæg, netaktiver, for-
sinkelsesbassiner, pumpestationer, øvrige tekniske anlæg og maskiner. 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar udgøres af specialudstyr, transportmidler, it og in-
ventar. 
Værdiansættelsen af bygninger og tekniske anlæg i Jammerbugt Forsyning A/S er baseret på 
vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009. Der eksisterer ikke et effektivt marked for 
virksomhedens tekniske anlæg. Værdiansættelsen er derfor som udgangspunkt sket ved an-
vendelse af de principper, som selskabets aktiver blev værdiansat til ved indberetning af pris- 
og levetidskataloget til Forsyningssekretariatet pr. 1. januar 2012, som udtryk for en estime-
ret dagsværdi af de tekniske anlæg. Der er under hensyntagen til årsregnskabslovens be-
stemmelser gennemført en impairment test, hvorved værdiansættelsen af aktiverne revurde-
res ud fra den samlede værdi af selskabet baseret på dets forventede fremtidige penge-
strømme. 
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurde-
ring af aktivernes forventede brugstider: 
  
Bygninger 20-50 år 
Produktionsanlæg 10-50 år 
Distributionsanlæg 20-100 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år 
  

Anlæg under udførelse udgøres af anlæg der på balancedagen endnu ikke er klar til at tages i 
brug. Anlæg under udførelse afskrives ikke. 

Der afskrives ikke på grunde. 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen 
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på 
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salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsind-
tægter henholdsvis andre driftsomkostninger. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver 
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, 
hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes 
den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsvær-
dien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. 

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere 
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagel-
sesomkostninger. 

Over-/underdækning 
Den i forbindelse med udskillelsen opgjorte overdækning er indregnet som en forpligtelse og 
nedbringes i takt med begrænsning i prisloftet lineært over 9 år.  

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb prisloftet for vand- og spildevandsbehand-
ling, indregnes overdækningen i balancen som en forpligtelse. Eventuel underdækning, der 
forventes opkrævet, indregnes som et tilgodehavende. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede 
tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender. 

Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø-
rende efterfølgende regnskabsår. 

Selskabsskat og udskudt skat 
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet 
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkom-
ster samt for betalte acontoskatter. 
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Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle 
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, 
hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles ud-
skudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvik-
ling af forpligtelsen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige un-
derskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning 
i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. 

Gældsforpligtelser 
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter 
fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle 
forpligtelser til amortiseret kostpris. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 
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Resultatopgørelse 
    
tkr. Note 2012 2011     
Nettoomsætning 2 60.896 62.873 
Produktionsomkostninger   -21.092 -19.159 
Distributionsomkostninger   -34.277 -34.613     
Bruttoresultat  5.527 9.101 
Administrationsomkostninger  -4.187 -5.915     
Resultat af ordinær primær drift  1.340 3.186 
Andre driftsindtægter  765 723 
Andre driftsomkostninger  -3.925 -2.477     
Resultat af primær drift  -1.820 1.432 
Finansielle indtægter 3 1.281 1.448 
Finansielle omkostninger 4 -125 -8     
Resultat før skat  -664 2.872 
Skat af årets resultat  0 0     
Årets resultat  -664 2.872     
    

Forslag til resultatdisponering 
Overført resultat -664 2.872    
 -664 2.872    
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Balance 
    
tkr. Note 2012 2011     
AKTIVER    
Anlægsaktiver    
Materielle anlægsaktiver 5   
Grunde og bygninger  14.364 14.459 
Produktionsanlæg  42.661 40.419 
Distributionsanlæg  1.141.639 1.146.049 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  3.064 2.818 
Anlæg under udførelse  6.188 2.541     
Anlægsaktiver i alt  1.207.916 1.206.286     
Omsætningsaktiver    
Varebeholdninger  369 364     
  369 364     
Tilgodehavender    
Tilgodehavender fra salg  6.788 4.302 
Tilgodehavende hos Jammerbugt Kommune 6 36.919 43.031 
Andre tilgodehavender  2.609 1.948 
Regulatorisk underdækning tømningsordning  443 0 
Periodeafgrænsningsposter  32 175 
Andre værdipapirer  36 0     
  46.827 49.456     
Likvide beholdninger  3.944 786     
Omsætningsaktiver i alt  51.140 50.606     
AKTIVER I ALT  1.259.056 1.256.892      
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tkr. Note 2012 2011     
PASSIVER    
Egenkapital 7   
Aktiekapital  10.000 10.000 
Overført resultat  1.201.365 1.202.029     
Egenkapital i alt  1.211.365 1.212.029     
Gældsforpligtelser    
Langfristede gældsforpligtelser 8   
Regulatorisk overdækning  28.416 32.170     
Kortfristede gældsforpligtelser    
Kortfristet del af regulatorisk overdækning 8 5.128 4.021 
Leverandørgæld  10.426 6.994 
Anden gæld  3.721 1.678     
  19.275 12.693     
Gældsforpligtelser i alt  47.691 44.863     
PASSIVER I ALT  1.259.056 1.256.892      
    
Usikkerhed vedrørende skattemæssige indgangs-

værdier 1   
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 9   
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 10   
Ejerforhold 11   
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Noter 

1 Usikkerhed vedrørende skattemæssige indgangsværdier 

SKAT har i en række afgørelser afvist branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte stan-
dardpriser for anlægsaktiverne og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier 
skønsmæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor har SKAT be-
skrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni 2011. Det er derfor SKAT's vurdering, at 
de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end de regn-
skabsmæssige. Sagerne er påklaget til Landsskatteretten. Selskabet har ikke indregnet den 
udskudte skat baseret på SKAT's værdiansættelsesprincipper, da ledelsen vurderer, at det er 
sandsynligt, at sagerne vil falde ud til selskabernes fordel. Såfremt sagerne i Landsskatteret-
ten falder ud til SKAT's fordel, vil den potentielle aktuelle skat skulle indregnes som en re-
gulatorisk underdækning med en deraf afledt opkrævningsret. 

   
tkr. 2012 2011    

2 Nettoomsætning 
Opkrævet omsætning 57.806 59.541 
Afvikling af historisk overdækning fra før 1. januar 2011 4.020 3.332 
Overdækning 2011 (vand og spildevand) -1.107 0 
Underdækning (tømningsordning) 443 0 
Årets overdækning (spildevand) 2012 -266 0    
 60.896 62.873    

   

3 Finansielle indtægter 
Renteindtægter fra Jammerbugt Kommune 967 1.074 
Andre renteindtægter 314 374    
 1.281 1.448    

   

4 Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger til kreditinstitutter 125 8    
 125 8    
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5 Materielle anlægsaktiver 
       

tkr. 

Grunde 
og byg-
ninger 

Produk-
tions-
anlæg 

Distri-
butions-
anlæg 

Andre 
anlæg, 
drifts-
materiel 
og in-
ventar 

Anlæg 
under 
udfø-
relse I alt 

 
      

Kostpris 1. januar 2012 20.831 70.462 1.896.959 3.890 2.541 1.994.683 
Tilgang 0 0 0 944 35.601 36.545 
Overført 0 6.077 25.726 151 -31.954 0 
Afgang 0 -2.117 -4.733 0 0 -6.850 
 

      

Kostpris 31. december 2012 20.831 74.422 1.917.952 4.985 6.188 2.024.378 
 

      

Nedskrivninger 1. januar 2012 -5.979 -25.599 -698.439 -394 0 -730.411 
Årets afgang 0 788 1.762 0 0 2.550 
 

      

Nedskrivninger 31. december 
2012 -5.979 -24.811 -696.677 -394 0 -727.861 

 
      

Afskrivninger 1. januar 2012 393 4.444 52.471 678 0 57.986 
Afskrivninger 95 2.684 27.362 849 0 30.990 
Afskrivninger, afhændede akti-

ver 0 -178 -197 0 0 -375 
 

      

Afskrivninger 31. december 
2012 488 6.950 79.636 1.527 0 88.601 

 
      

Regnskabsmæssig værdi 
31. december 2012 14.364 42.661 1.141.639 3.064 6.188 1.207.916 

       

       

6 Tilgodehavender hos Jammerbugt Kommune 

Tilgodehavender hos Jammerbugt Kommune udgør tilgodehavender omfattet af § 35 i lov 
om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. 

Af tilgodehavender på 37 mio. kr. hos Jammerbugt Kommune forfalder 32,6 mio. kr. til beta-
ling mere end 1 år efter regnskabsårets udløb. 
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7 Egenkapital 

tkr. 
Aktie- 
kapital 

Overført 
resultat I alt     

Saldo 1. januar 2012 10.000 1.202.029 1.212.029 
Overført, jf. resultatdisponering 0 -664 -664     
Saldo 31. december 2012 10.000 1.201.365 1.211.365     
    

Det er endnu uafklaret, i hvilket omfang "Overført resultat" kan udloddes til aktionærerne. 

Aktiekapital 

Aktiekapitalen udgør 10.000 tkr. og er fordelt i aktier a 1.000 kr. og multipla heraf. 

8 Regulatorisk overdækning 

tkr. 

Gæld i alt 
1. januar 
2012 

Gæld i alt 
31. de-
cember 
2012 

Afdrag 
næste år 

Langfri-
stet andel 

Restgæld 
efter 5 år       

Regulatorisk overdækning 
før 1. januar 2011 36.191 32.171 4.021 28.150 12.064 

Overdækning 2011 0 1.107 1.107 0 0 
Årets overdækning 2012 0 266 0 266 0 
      
 36.191 33.544 5.128 28.416 12.064 
       
      

9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 

Jammerbugt Forsyning A/S' eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige mil-
jøforpligtelser. 

Der er indgået huslejekontrakt med forpligtelse i opsigelsesperiode på 491 tkr. 

Der henvises til note 1, som beskriver usikkerheden vedrørende fastsættelse af de skattemæs-
sige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver, og den deraf afledte udskudte 
og betalbare skat. 

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Ingen. 
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11 Ejerforhold  

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af 
stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen: 

Jammerbugt Kommune 
Toftevej 43 
9440 Aabybro 
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