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Selskabsoplysninger 

Selskab 
Fanø Vand A/S 

Skolevej 5 

6720 Fanø 

CVR-nr.: 32 57 13 60 

Hjemstedskommune: Fanø 

Bestyrelse 
Lars Harry Olsen, formand 

Mette Udsen 

Anette Simmelsgaard Berg Jensen 

Eric Paul Lauridsen 

Direktion 
Poul Erik Jensen 

Revision 
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 

Dirigent / ^ r * 2^/^ 

^oé2. 



Fanø Vand A/S 

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 

for Fanø Vand A/S. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. de

cember 2011. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler, herunder særligt de forhold som er beskrevet under afsnittet "Usikkerheder vedrørende indregning 

og måling". 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Fanø, den 14. maj 2012 

Direktion 

Poul Erik Jensen 
direktør 

Bestyrelse 

^ J ^ . Â 
Eric Paul Lauridsen 

Mette Udsen Anette Simmelsgaard Berglensen 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til kapitalejerne i Fanø Vand A/S 
Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Fanø Vand A/S for regnskabsåret 1. januar - 3 1 . december 2011, der omfat

ter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udar

bejdes 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 for nød

vendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om deime skyldes besvigelser 

eller fejl. 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revi

sionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisor

lovgivning. 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 

årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for 

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin

gen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der gi

ver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstæn

dighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revisi

on omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regn

skabsmæssige skøn er rimelige 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 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. de

cember 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Supplerende oplysning vedrørende forhold i årsregnskabet 

Uden at tage forbehold, skal vi henvise til note 8 om opgørelsen af udskudt skat. Vi har ikke fiindet grundlag 

for at anlægge en anden vurdering heraf end den, som ledelsen har lagt til grund ved regnskabsaflæggelsen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere hand

linger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. 

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet. 

Kolding, den 14. maj 2012 

loitte 
auteffSseret Revisfî nspartnerselskab 

Q / A M 
Per Schøtt 

st^åi4torise*et reviåor statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 
Selskabets formål og aktivitet er at eje og drive vandforsyningsaktivitet i Fanø Kommune i henhold til vand

forsyningsloven. 

Selskabets virksomhed er herudover reguleret ud fra et "hvile i sig selv" princip, således at kundernes betaling 

svarer til medgåede omkostninger til vand- og spildevandsaktiviteteme. 

Selskabets indtægter er baseret på kundeafgifter i form af tilslutningsbidrag, måleafgifter, vandafgifter og af-

ledningsbidrag, der takstsættes årligt og godkendes af byrådet i Fanø Kommune. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Årets resultat på 1.385 t.kr. anses for tilfredsstillende. 

2011 har ligesom 2010 været præget af ganske omfattende indberetninger til Konkurrencestyrelsen (Forsy-

ningssekretariatet) i forbindelse med værdifastsættelse, prisloft, benchmarking mv. 

Selskabet er skattepligtigt pr. 01.01.2010, og jf. nedenfor er der usikkerhed om, hvorvidt selskabet har en ud

skudt skat i form af et udskudt skatteaktiv eller en udskudt skatteforpligtelse. Med baggrund heri er der ikke 

indarbejdet skat i årsregnskabet. 

Investeringer 
Fanø Vand A/S følger Fanø Kommunes Spildevandsplan. Spildevandsplanen er blevet suspenderet i 2011 og 

som følge heraf, er der ikke opstartet væsentlige anlægsarbejder i 2011. 

Takstmæssige forhold 
Årsrapporten er aflagt efter driftsøkonomiske principper imder hensynstagen til de særlige forhold, der gør sig 

gældende for vandselskaber imderlagt prisregulering. Det i årsrapporten præsenterede resultat og de indregne

de værdier er ikke udtryk for selskabets takstmæssige resultat og værdier. 
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Ledelsesberetning 

Usikkerhed ved indregning og måling 
Der er ved regnskabsaflæggelsen lagt til grund, at de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne svarer til de 
levetidsnedskrevne standardværdier, som blev opgjort i forbindelse med den reguleringsmæssige åbningsba
lance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKAT's generelle holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter andre principper, som kan 
føre til et lavere beløb. Hvis de skattemæssige indgangsværdier skal opgøres til lavere værdier end de regn
skabsmæssige værdier, vil der opstå en forpligtelse for selskabet i form af en udskudt skat og eventuelt en ak
tuel skat. 

Da en skattebetaling vil kunne indregnes i selskabets priser via et tillæg til selskabets prisloft vil en øget skatte
forpligtelse ikke få væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling. 

Usædvanlige forhold 
Driften af virksomhedens aktiviteter har i 2011 ikke været påvirket af usædvanlige forhold. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten eller 

selskabets økonomiske stilling. 

Forventet udvikling 

Ledelsen forventer et resultat for 2012 på niveau med i år. 

Der er fortsat nogen usikkerhed om den påvirkning, som Vandsektorlovens bestemmelser om prisloftdaimelsen 

kan få for de kommende investeringsmuligheder. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med 

tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko

nomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fi-emtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi 

kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be

løb, der vedrører regnskabsåret. 

Resultatopgørelsen 
Nettoomsætning 

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fiindet sted. Net

toomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. 

I nettoomsætning indregnes årets reguleringsmæssige over- eller underdækning, såfremt de forventes opkrævet 

hos eller tilbagebetalt til forbrugerne. Indregnet over- eller underdækning afsættes som mellemregning med 

forbrugerne i balancen. 

Produktions- og distributionsomkostninger 

Produktions- og distributionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at 

opnå nettoomsætningen, herunder omkostninger til drift af anlæg, indvinding af vand, personale beskæftiget 

med produktionen og med drift og vedligeholdelse af anlæg samt afskrivninger på produktions- og distributi

onsanlæg. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af selskabet, 

herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger og af

skrivninger på driftsmidler. 

Finansielle poster 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt gebyrer. 

Skat 
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den 

del, der kan henføres til årets resuhat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer 

direkte på egenkapitalen. 

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af 

årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. 

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af 

aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte 

anvendelse af det enkelte aktiv. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes 

i balancen med den værdi, aktivet forventes at kuime realiseres til, enten ved modregning i udskudte skattefor

pligtelser eller som nettoskatteaktiver. 

Balancen 
Materielle anlægsaktiver 

Grunde er pr. 1. januar 2010 værdiansat til en skønnet markedsværdi på baggrund af oplysninger omkring are

alpriser, lokalplaner mv. 

Produktions-, distributions- og fællesanlæg er pr. 1. januar 2010 værdiansat til en skørmet dagsværdi med ud

gangspunkt i gennemsnit af levetidsnedskrevne standard anskaffelses- og genanskaffelsespriser (standardvær

di) fastsat med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets pris- og levetidskatalog. Visse af anlægsaktiverne er 

værdiansat på baggrund af forsyningsvirksomhedens ansøgning om særskilt godkendelse af værdiansættelser 

af aktiver, som ikke er omfattet af pris- og levetidskatalog. 

Anskaffelser efter 1. januar 2010 afgrunde og bygninger, produktions-, distributions-, fælles- og driftsmiddel

anlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar

gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver 

omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løiminger. 

Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger efter Forsyningssekretariatets regler, som er baseret på en vurdering af aktivernes forven

tede brugstider. For årets tilgange foretages helårsafskrivning, uanset hvomår på året aktivet er ibrugtaget. Der 

afskrives ikke på grunde. 

Bygninger 10-75 år 

Produktionsanlæg 10-75 år 

Distributionsanlæg I O-100 år 

Fællesfiinktionsanlæg og driftsmidler 5 år 

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Ned-

skrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det 

højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er 

lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med 

fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indreg

nes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang 

salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris. 

Igangværende anlægsarbejder er opgjort til anskaffelsesprisen, og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 

samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For 

egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleveran

dører og lønninger. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned

skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Langfristet gæld 

Langfristet gæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter 

fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles langfristet gæld til amortiseret kostpris. 

Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebeta

les, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effek

tive rentes metode. 

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpHgtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Reguleringsmæssig over-/underdækning 

Saldo for reguleringsmæssig over-/underdækning indregnes i balancen under henholdsvis gældsforpligtelser og 

tilgodehavender med modpost i resultatopgørelsen xmder nettoomsætningen. Saldoen er det beløb, som selska

bet forventer at opkræve i kommende års takster. Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere 

års opgørelse af faktiske indtægter og udgifter i forhold til selskabets foreløbigt indregnede beløb, som selska

bet har opgjort pr. balancedagen i henhold til Forsyningssekretariatets anvisninger. 
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Note 

I 

2,3 

2,3 

2,3 

4 

5 

6 

2011 
kr. 

15.987.293 

(2.527.029) 

13.460.264 

(7.569.870) 

(2.259.409) 

3.630.985 

177.040 

(2.422.600) 

1.385.425 

0 

1.385.425 

2010 
t.kr. 

13.429 

(2.517) 

10.912 

(6.298) 

(1.949) 

2.665 

183 

(1.884) 

964 

0 

964 

1.385.425 

Fanø Vand A/S 

Resultatopgørelse for 2011 

Nettoomsætning 

Produktionsomkostninger 

Bnittoresultat 

Distributionsomkostninger 

Administrationsomkostninger 

Driftsresultat 

Finansielle indtægter 

Finansielle omkostninger 

Resultat før skat 

Skat af årets resultat 

Årets resultat 

Forslag til resultatdisponering 
Henlagt til bundne reserver 
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Balance pr. 31.12.2011 

Grunde 

Distributionsanlæg 

Produktionsanlæg 

Andre anlæg 

Materielle anlægsaktiver imder udførelse 

Materielle anlægsaktiver 

Udskudte skatteaktiver 

Tilgodehavender hos Fanø Kommune, vand 

Tilgodehavender hos Fanø Kommune, tømningsordning 

Finansielle anlægsaktiver 

Anlægsaktiver 

Mellemværende med Fanø Kommune A/S 

Tilgodehavender fra salg 

Andre tilgodehavender 

Periodeafgrænsningsposter 

Tilgodehavender 

Likvide beholdninger 

Omsætningsaktiver 

Aktiver 

2011 
Note kr. 

1.158.600 

190.866.030 

3.584.508 

10.596.238 

22.853 

7 206.228.229 

8 0 

2.699.764 

383.006 

3.082.770 

209.310.999 

805.054 

550.542 

815.191 

9.254 

2.180.041 

0 

2.180.041 

211.491.040 

2010 
t.kr. 

1.159 

176.336 

561 

10.881 

3.964 

192.901 

0 

3.329 

431 

3.760 

196.661 

808 

354 

844 

13 

2.019 

45 

2.064 

198.725 
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Balance pr. 31.12.2011 

Note 
2011 
kr. 

2010 
t.kr. 

Aktiekapital 

Bundne reserver 

Egenkapital 

Udskudte skatteforpligtelser 

Hensatte forpligtelser 

Byggelån 

Anlægslån 

Gæld til Fanø Konmiune, spildevand 

Reguleringsmæssig overdækning 

Langfristede gældsforpligtelser 

Kortfristet del af reguleringsmæssig overdækning 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 

Bankgæld 

Leverandørgæld 

Mellemregning med Fanø Kommune 

Anden gæld 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser 

Passiver 

9 

10 

8 

11 

12 

10.000.000 

120.989.362 

130.989.362 

0 

0 

0 

51.735.711 

10.443.043 

2.209.042 

64.387.796 

1.092.178 

5.482.116 

223.673 

2.395.335 

250.109 

6.670.471 

16.113.882 

80.501.678 

211.491.040 

10.000 

123.051 

133.051 

0 

0 

3.400 

38.607 

13.554 

1.759 

57.320 

367 

3.375 

0 

1.058 

35 

3.519 

8.354 

65.674 

198.725 

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 

Øvrige noter 

13-14 

15 
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Egenkapitalopgørelse for 2011 

Egenkapital 01.01.2011 

Årets resultat 

Dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter 

Egenkapital 31.12.2011 

Der henvises til note 10. 

14 

Aktie 
kapital 

t.kr. 

10.000 

0 

0 

10.000 

Bundne 
reserver 

t.kr. 

123.051 

1.385 

(3.447) 

120.989 

la i t 
t.kr. 

133.051 

1.385 

(3.447) 

130.989 
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Noter 

1. Nettoomsætning 
Vandforsyning 

Spildevandsforsyning 

Årets over-/underdækning 

2. Personaleomkostninger 
Lønninger og gager 

Pensionsbidrag 

Andre sociale omkostninger 

Gennemsnitligt antal medarbejdere 

3. Afskrivninger 

Distributionsanlæg 

Produktionsanlæg 

Andre anlæg mv. 

Af- og nedskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen: 

Produktionsomkostninger 

Distributionsomkostninger 

Administrationsomkostninger 

4. Finansielle indtægter 
Renteindtægter, mellemregning Fanø Kommune 

Øvrige finansielle indtægter 

2011 
kr. 

2.300.886 

14.861.908 

(1.175.501) 

15.987.293 

950.914 

180.082 

21.904 

1.152.900 

2 

4.159.054 

61.784 

285.055 

4.505.893 

61.784 

4.392.207 

51.902 

4.505.893 

132.104 

44.936 

177.040 

2010 
t.kr. 

2.000 

10.309 

1.120 

13.429 

924 

143 

10 

1.077 

2 

3.981 

21 

289 

4.291 

21 

4.214 

56 

4.291 

147 

36 

183 
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5. Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger, lån Fanø Kommune 

Renteswap 

Øvrige finansielle omkostninger 

2011 
kr. 

471.877 

1.063.876 

886.847 

2010 
t.kr. 

529 

517 

838 

2.422.600 1.884 

6. Skat af årets resultat 
Aktuel skat 

Ændring i udskudt skat 

Der henvises til note 8. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Distributions- Produktions- Andre Anlæg under 
Grunde anlæg anlæg anlæg mv. udførelse 

kr. kr. kr. kr. kr. 

7. Materielle anlægsaktiver 
Kostpris 01.01.2011 

Tilgang 

Overførsel 

Afgang 

Kostpris 31.12.2011 

1.158.600 

0 

0 

0 

1.158.600 

180.317.116 

17.822.862 

865.787 

0 

199.005.765 

581.383 

0 

3.085.553 

0 

3.666.936 

11.170.775 

0 

0 

0 

11.170.775 

3.964.130 

10.063 

(3.951.340) 

0 

22.853 

Af- og nedskrivninger 01.01.2011 

Årets afskrivninger 

Af- og nedskrivninger 31.12.2011 

O (3.980.681) 

_0 (4.159.054) 

O (8.139.735) 

(20.644) 

(61.784) 

(82.428) 

(289.482) 

(285.055) 

(574.537) 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2011 1.158.600 190.866.030 3.584.508 10.596.238 22.853 
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8. Udskudt skatteaktiv/udskudt skatteforpligtelse 
Det er ved regnskabsaflæggelsen lagt til grund, at de skattemæssige værdier for anlægsaktiverne svarer til de 

levetidsnedskrevne standardværdier, som blev opgjort i forbindelse med den reguleringsmæssige åbningsba

lance pr. 1. januar 2010. 

Det er SKAT's generelle holdning, at det skattemæssige grundlag skal opgøres efter andre principper som kan 

føre til lavere beløb. Hvis de skattemæssige indgangsværdier skal opgøres til lavere værdier end de regn

skabsmæssige værdier, vil der opstå en forpligtelse for selskabet i form af en udskudt skat og eventuelt en ak

tuel skat. 

Da en eventuel skattebetaling vil kunne indregnes i selskabets priser (tillægges selskabets prisloft), vil en øget 

skatteforpligtelse ikke fa væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske stilling. 

2011 
kr. 

9. Aktiekapital 
Aktiekapitalen består af 10.000 aktier a 1.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser. 

Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår: 

Aktiekapital 20.11.09 500.000 

Tilgang 23.06.10 9.500.000 

Aktiekapital 31.12.2011 10.000.000 

10. Egenkapital 
Egenkapitalen er underlagt restriktioner og kan ikke udloddes, som følge af de særlige forhold der gør sig gæl

dende for vandforsyninger. 

11. Langfristede gældsforpligtelser 
Samlet gæld, der forfalder til betaling efter mere end 5 år 

12. Anden gæld 
Feriepengeforpligtelse 

Skyldige løiminger. A-skat, AM-bidrag mv. 

Renteswap 

Øvrige skyldige omkostninger 

2011 
kr. 

47.638.326 

159.203 

33.638 

6.198.818 

278.812 

6.670.471 

2010 
t.kr. 

39.624 

161 

44 

2.752 

562 

3.519 
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13. Pantsætninger o.l. 
Ingen. 

14. Kautions- og eventualforpligtelser 
Ingen, men der henvises til note 8. 

15. Aktionærforhold 
Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller 

pålydende værdi: 

• Fanø Kommune, Skolevej 5-7, 6720 Fanø 
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