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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. ja-

nuar - 31. december 2012 for Nybrovejens Vandværk a.m.b.a.

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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. de-

cember 2012.

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

omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slangerup, den 11. april 2013

Driftsleder

Max M. Christensen
driftsleder

Bestyrelse

Mogens Hansen Lars Jung Jan Lau
Formand

Viggo Janum Erik Fristrøm

Vi har udført bilagsgennemgang iht. vedtægternes § 12.3 uden yderligere bemærkninger.

Slangerup, den 11. april 2013

Villy Nielsen Ole Maltesen

Generalforsamlingsvalgte interne revisorer
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Nybrovejens Vandværk a.m.b.a

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Nybrovejens Vandværk a.m.b.a for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der

omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslo-

ven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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 revisionen i

overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette

kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-

regnskabet 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 risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der

er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at ud-

forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektivite-

ten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis

er passende, om ledelsens regnskabsmæssige 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 konklusion.

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. december 2012 i overens-

stemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger om forhold i regnskabet
Uden at tage forbehold skal vi henvise til note 10:

”Skattemæssige forhold”, hvoraf fremgår at der endnu ikke foreligger en endelig afklaring om den skattemæssige værdi af

selskabets anlægsaktiver i forbindelse med skattepligtens indtræden og der som følge heraf er usikkerhed om størrelsen af

selskabets skatteforpligtelser.

København, den 11. april 2013

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kaj B. Kjeldgaard
statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis

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

tilvalg af bestemmelser fra regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år dog jf. nedenfor.

Korrektion vedrørende primo

Der er foretaget en korrektion af egenkapitalen primo, idet den reguleringsmæssige overdækning tidligere år

har været indregnet under egenkapitalen og ligeledes har tilslutningsbidrag været optaget under egenkapitalen.

Korrektionen er foretaget under hensyntagen til vandsektorloven og årsregnskabslovens regler om indregning

og præsentation mv. i årsregnskabet. Resten er uændret.

Som følge heraf er korrektionerne foretaget via egenkapitalen primo, ligesom der er sket tilretning af sammen-

ligningstal.

Nettoeffekten vedrørende den reguleringsmæssige overdækning er en reducering af egenkapitalen med 14.655

t.kr., samt en forøgelse af langfristet gæld med 14.655 t.kr. Forholdet har ikke resultatpåvirkning.

I forbindelse med overdækningen har denne ikke været reguleret i 2011. Derfor er der primo reguleret 182 t.kr.

over egenkapitalen som forhøjer denne. Ligeledes er overdækningen formindsket med samme beløb.

Korrektionen af tilslutningsbidraget har effekt på egenkapital i form af en forøget reserve på 192 t.kr. og en

nedskrivning til 0 kr. på posten tilslutningsbidrag.

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 fremtidige 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.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af vand indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Netto-

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

Årets udvikling i den reguleringsmæssige over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. Den regule-

ringsmæssige over- eller underdækning indregnes i balancen som henholdsvis gæld eller tilgodehavende.

Der foretages ikke regulering for en eventuel over- eller underdækning under hensyntagen til hvile-i-sig selv

princippet. En eventuel over – eller underdækning som følge heraf er indeholdt i selskabets egenkapital.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætnin-

gen, herunder omkostninger til køb og produktion af vand, hjælpematerialer, drift af anlæg, personale beskæf-

tiget med produktionen og med drift og vedligeholdelse af anlæg samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution, herunder omkostninger til vedli-

geholdelse og drift af ledningsnet mv., personale beskæftiget med distribution og med drift samt afskrivninger

på distributionsanlæg.

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.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i

forhold til selskabets hovedaktivitet.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab

vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører un-

der selskabets ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.
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Anvendt regnskabspraksis

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 resultat, 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes

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

pligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg (grunde og bygninger) måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for bygningers ved-

kommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Opskrivning til skønnet dagsværdi på aktiver

anskaffet før 1. januar 2010 er sket med udgangspunkt i estimerede - og levetidsnedskrevne standard anskaf-

felses- og genanskaffelsespriser (standardværdi) fastsat med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets pris- og

levetidskatalog.

Distributionsanlæg, herunder ledningsnet måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af ak-

kumulerede af- og nedskrivninger. Opskrivning til skønnet dagsværdi på aktiver anskaffet før 1. januar 2010 er

sket med udgangspunkt i estimerede og levetidsnedskrevne standard anskaffelses- og genanskaffelsespriser

(standardværdi) fastsat med udgangspunkt i Forsyningssekretariatets pris- og levetidskatalog.

Biler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet

brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugsti-

der, som følger Forsyningssekretariatets pris- og levetidskatalogs anvisninger:
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Anvendt regnskabspraksis

Bygninger 75 år

Garage og rørlager 25 år

Produktionsanlæg 15 – 75 år

Ledningsnet 50 - 100 år

Andre anlæg, driftsmidler og inventar 5 - 10 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi.

Varebeholdninger

Reservedelslageret måles til kostpris. Der foretages nedskrivning for ukurante varer.

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.

Reguleringsmæssig overdækning (passiv)

Saldo for reguleringsmæssig overdækning indregnes som forpligtelse med en værdi svarende til det beløb som

selskabet forventer at tilbagebetale over kommende års takster.

Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og udgifter i

forhold til foreløbigt indregnede beløb, samt prisloftafgørelser i henhold til Forsyningssekretariatets anvisnin-

ger. Den således opgjorte reguleringsmæssige overdækning værdiansættes under hensyntagen til selskabets

forpligtelse til at reducere de fremtidige takster med overdækningssaldoen.
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Resultatopgørelse for 2012

2012 2011
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Nettoomsætning 1 4.061.802 2.275

Produktionsomkostninger 2,3,4 (2.238.305) (1.981)___________ _______

Bruttoresultat 1.823.497 294

Distributionsomkostninger 2,3,4 (1.589.197) (1.440)

Administrationsomkostninger 2,3,4 (1.108.166) (1.273)___________ _______

Resultat af primær drift (873.866) (2.419)

Andre driftsindtægter 5 51.897 45

Andre driftsomkostninger 6 (26.038) (32)___________ _______

Driftsresultat (848.007) (2.406)

Øvrige finansielle indtægter 7 108.066 219___________ _______

Resultat før skat (739.941) (2.187)

Skat af årets resultat 0 0___________ _______

Årets resultat (739.941) (2.187)___________ __________________ _______

Forslag til resultatdisponering

Årets resultat (739.941) (2.187)___________ _______

Disponibelt resultat (739.941) (2.187)___________ _______

Overført til næste år (739.941) (2.187)___________ _______

(739.941) (2.187)___________ _______
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Balance pr. 31.12.2012

2012 2011
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Grunde og bygninger 4.796.032 4.780

Produktionsanlæg 8.238.466 9.303

Distributionsanlæg 50.753.372 51.387

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 493.953 603

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger 4.338.845 34___________ _______

Materielle anlægsaktiver 8 68.620.668 66.107___________ _______

Andre værdipapirer og kapitalandele 0 50___________ _______

Finansielle anlægsaktiver 0 50___________ _______

Anlægsaktiver 68.620.668 66.157___________ _______

Råvarer og hjælpematerialer 125.772 126___________ _______

Varebeholdninger 125.772 126___________ _______

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 85.953 51

Andre tilgodehavender 406.293 55

Periodeafgrænsningsposter 49.055 48___________ _______

Tilgodehavender 541.301 154___________ _______

Likvide beholdninger 10.649.567 15.521___________ _______

Omsætningsaktiver 11.316.640 15.801___________ _______

Aktiver 79.937.308 81.958___________ __________________ _______
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Balance pr. 31.12.2012

2012 2011
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Indskudskapital bunden 67.607.782 67.608

Overført overskud og underskud (1.753.769) (1.014)___________ _______

Egenkapital 65.854.013 66.594___________ _______

Reguleringsmæssig overdækning 9 11.118.504 14.473___________ _______

Langfristede gældsforpligtelser 11.118.504 14.473___________ _______

Reguleringsmæssig overdækning 9 1.649.551 0

Leverandørgæld 416.198 240

Anden gæld 899.042 651___________ _______

Kortfristede gældsforpligtelser 2.964.791 891___________ _______

Gældsforpligtelser 14.083.295 15.364___________ _______

Passiver 79.937.308 81.958___________ __________________ _______

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. 11
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Egenkapitalopgørelse for 2012

Over-
Indskuds- Over- Tilslutnings- ført

kapital Dækning bidrag resultat I alt
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.________ _______ _______ _______ _______

Egenkapital 01.01.2012 67.608 14.655 192 (1.388) 81.067

Manglende regulering over-/underdækning 0 0 0 182 182

Korrektion egenkapital primo 0 (14.655) (192) 192 (14.655)________ _______ _______ _______ _______

Korrigeret egenkapital 01.01.2012 67.608 0 0 (1.014) 66.594

Årets resultat 0 0 0 (740) (740)________ _______ _______ _______ _______

Egenkapital 31.12.2012 67.608 0 0 (1.754) 65.854_______ _______ _______ _______ ______________ _______ _______ _______ _______
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Noter

2012 2011
kr. t.kr.___________ _______

1. Nettoomsætning

Variabelt vandbidrag 1.526.290 1.534

Fast vandbidrag 695.038 694

Øvrig omsætning 54.628 44

Tilslutningsbidrag 81.034 3

Overførsel af reguleringsmæssig over-/underdækning 1.704.812 0___________ _______

4.061.802 2.275___________ _______

2. Personaleomkostninger

Lønninger, gager og andre personaleomkostninger, produktion (700.608) (874)

Lønninger, gager og andre personaleomkostninger, distribution (67.679) (52)

Lønninger, gager og andre personaleomkostninger administration (651.465) (905)___________ _______

Lønninger, gager og personaleomkostninger i alt (1.419.752) (1.831)___________ _______

Personaleomkostninger indgået i anlægsarbejde (401.225) (126)___________ _______

Personaleomkostninger i alt (1.820.977) (1.957)___________ _______

Gennemsnitligt antal medarbejdere 3 3___________ _______

3. Af- og nedskrivninger

Bygninger (112.670) (110)

Produktionsanlæg (334.759) (438)

Andre anlæg (1.239.507) (1.153)

Tab ved afgang (729.716) 100___________ _______

Af- og nedskrivninger i alt (2.416.652) (1.601)___________ _______

Af- og nedskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen:

Produktionsomkostninger (1.177.145) (498)

Distributionsomkostninger (1.239.507) (1.103)

Administrationsomkostninger 0 0___________ _______

(2.416.652) (1.601)___________ _______
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Noter

Produktions- Distributions- Administrations-
omk. omk. omk. I alt 2011
kr. kr. kr. kr. t.kr.___________ ___________ ___________ ___________ _______

4. Opgørelse af udgifter
efter art

Personaleomkostninger 700.608 67.679 651.465 1.419.752 1.831

Andre driftsudgifter 360.552 282.011 456.701 1.099.264 1.262

Afskrivninger 1.177.145 1.239.507 0 2.416.652 1.601___________ ___________ ___________ ___________ _______

2.238.305 1.589.197 1.108.166 4.935.668 4.694___________ ___________ ___________ ___________ _______

2012 2011
kr. t.kr.___________ _______

5. Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter 30.880 23

Arbejde for andre 21.017 22___________ _______

51.897 45___________ _______

6. Andre driftsomkostninger

Diverse omkostninger viderefaktureret 1.500 16

Lønudgifter vedrørende arbejde for andre 23.438 16

Varelagerværdi regulering 1.100 0___________ _______

26.038 32___________ _______

7. Øvrige finansielle indtægter

Renteindtægter fra pengeinstitutter 108.066 219___________ _______
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Noter

Anlæg under
udførelse

Grunde og Anlæg Anlæg Andre og forud-
bygninger Produktion Distribution anlæg m.v. betalinger

kr. kr. kr. kr. kr.___________ ___________ ___________ ___________ ___________

8. Materielle
anlægsaktiver

Kostpris 01.01.2012 5.000.092 9.928.722 53.577.292 796.082 34.027

Tilgang 128.484 0 466.064 30.631 4.929.997

Afgang 0 (798.774) 0 0 (625.179)___________ ___________ ___________ ___________ ___________

Kostpris 31.12.2012 5.128.576 9.129.948 54.043.356 826.713 4.338.845___________ ___________ ___________ ___________ ___________

Af- og nedskrivninger
01.01.2012 (219.874) (625.781) (2.190.188) (193.049) 0

Årets afskrivninger (112.670) (334.759) (1.099.796) (139.711) 0

Nedskrivninger 0 0 0 0 0

Tilbageførsel af af- og
nedskrivninger ved afgang 0 69.058 0 0 0___________ ___________ ___________ ___________ ___________

Af- og nedskrivninger
31.12.2012 (332.544) (891.482) (3.289.984) (332.760) 0___________ ___________ ___________ ___________ ___________

Regnskabsmæssig
værdi 31.12.2012 4.796.032 8.238.466 50.753.372 493.953 4.338.845___________ ___________ ___________ ___________ ___________

2012 2011
kr. t.kr.___________ _______

9. Reguleringsmæssig overdækning

Akkumuleret overdækning pr. 31.12.2011 14.472.867 -

Tilbagebetalt vedrørende tidligere år (1.831.902) -

Korrektion fra tidligere år indregnet i prisloftet (102.950) -

Overførsel reguleringsmæssig over- og underdækning 2012 230.040 -___________ _______

Akkumuleret overdækning pr. 31.12.2012 12.768.055 14.473___________ _______

Andel af overdækningen pr. 31.12.2012 der indregnes i prisloft 2013 1.649.551 -___________ _______
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Noter

10. Skattemæssige forhold

Nybrovejens Vandværk a.m.b.a er med virkning fra 1. januar 2010 skattepligtig af sine aktiviteter.

Den skattemæssige værdi pr. 1. januar 2010 af ledningsnet, produktionsanlæg, samt driftsmidler er opgjort på

basis af den til Konkurrencestyrelsen indsendte regulatoriske åbningsbalance pr. 1. januar 2010. Denne indgår i

grundlaget for fastlæggelsen af selskabets prisloft. På dette grundlag anses den regulatoriske åbningsbalance

for et objektivt udtryk for handelsværdierne af selskabets aktiver, hvorfor disse værdier ligeledes anvendes

som skattemæssige indgangsværdier.

SKAT har udsendt en ikke bindende vejledning om vandvirksomheders åbningsbalance baseret på en DCF-

beregning i forbindelse med overgang til skattepligt. Hvis en senere afgørelse viser, at SKAT's model er kor-

rekt, kan der være risiko for, at de skattemæssige indgangsværdier nedsættes væsentligt.

Der er således usikkerhed omkring den skattemæssige værdiansættelse af anlægsaktiverne og dermed skatte-

mæssige afskrivninger af disse. Dette forhold vil påvirke selskabets skattepligtige indkomst. I værste fald kan

disse principper medføre en skattebetaling. Det er desuagtet forannævnte ledelsens forventning, som følge af at

virksomheden via Vandsektorloven er underlagt et hvile-i-sig-selv-princip og de mulige skattemæssige af-

skrivninger på anlægsaktiver, at selskabet ikke vil blive pålignet betalbar skat inden for en overskuelig tidsho-

risont.

Hvis de skattemæssige værdier er lavere end de regnskabsmæssige værdier har selskabet en udskudt skattefor-

pligtelse, som skal indregnes i årsregnskabet. En eventuel udskudt skattebyrde vil blive indregnet i årsregnska-

bet, når en endelig afklaring foreligger, direkte over egenkapitalen, da opskrivning af disse aktiver til de regn-

skabsmæssige dagsværdier er sket direkte på egenkapitalen i årsregnskabet.

11. Eventualforpligtelser

Nybrovejens Vandværk a.m.b.a.’s eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser

og forpligtelser vedrørende indgåede entrepriseaftaler.

Der er ingen sikkerhedsstillelser pr. 31.12.2012

anders nissen-dk
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