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Ledelsespåtegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2011 for Assens Forsyning A/S. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af 
koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt 
af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende 
redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, 
årets resultat og af koncernens og selskabets finansielle stilling. 

Der er væsentlig usikkerhed vedrørende datterselskaberne Assens Spildevand A/S og Assens 
Vandværk A/S som følge af usikkerheder vedrørende den skattemæssige værdiansættelse af 
anlægsaktiver. Vi henleder opmærksomheden på note 11. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Assens, den 24. april 2012 
Direktion: 
     
     
     
     
Bent Hvam Pedersen     
     
     
Bestyrelse:     
     
     
     
     
Arno Termansen  Lars Kristian Pedersen  Tage Kiltang Bartholin 
formand  næstformand   
     
     
     
     
Egon Nielsen  Rikke Bjerglyng  Arne Meiland 
    medarbejderrepræsentant 
     
     
     
     
Bjarne Hougaard  Jan Svendsen   
medarbejderrepræsentant  medarbejderrepræsentant   
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Den uafhængige revisors påtegning 
Til aktionæren i Assens Forsyning A/S 

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet 
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Assens Forsyning A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2011. Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. 
Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, og 
afgivet udtalelse herom. 

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 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 koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i 
koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder 
vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for 
virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet 
hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en 
konklusion om effektiviteten 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 koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og 
koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven. 

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet 
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 11 i regnskabet, hvoraf det fremgår, 
at der i datterselskaberne Assens Spildevand A/S og Assens Vandværk A/S er usikkerheder vedrørende den 
skattemæssige værdiansættelse af anlægsaktiver. 
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Udtalelse om ledelsesberetningen 
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere 
handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund 
vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og 
årsregnskabet. 

 

Aarhus, den 24. april 2012 
KPMG 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Søren P. Nielsen 
statsaut. revisor 
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Ledelsesberetning 

Selskabsoplysninger 
Assens Forsyning A/S 
Skovvej 2B 
5610 Assens 

Telefon: 63 44 90 00 
Hjemmeside: www.assensforsyning.dk 
E-mail: post@assensforsyning.dk 

CVR-nr.: 32 28 57 24 
Stiftet: 24. juni 2009 
Hjemstedskommune: Assens 
Regnskabsår: 1. januar – 31. december 

Bestyrelse 
Arno Termansen (formand) 
Lars Kristian Pedersen (næstformand) 
Tage Kiltang Bartholin 
Egon Nielsen 
Rikke Bjerglyng 
Bjarne Hougaard (medarbejderrepræsentant) 
Arne Meiland (medarbejderrepræsentant) 
Jan Svendsen (medarbejderrepræsentant) 

Direktion 
Bent Hvam Pedersen 

Revision 
KPMG  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Hoved- og nøgletal for koncernen 
    

tkr. 2011 2010 
24/6-31/12 

2009 
    
Hovedtal    
Nettoomsætning 119.599 116.214 62.456 
Bruttoresultat 54.110 54.137 30.635 
Resultat af ordinær primær drift 22.150 13.913 12.314 
Resultat af finansielle poster -100 -521 -260 
Årets resultat 20.657 14.826 9.728 
    
Balancesum 1.277.510 1.251.170 1.240.788 
Egenkapital 1.200.077 1.196.588 1.183.877 
    
Pengestrøm fra driftsaktiviteten 53.955 41.376 35.894 
Pengestrøm til investeringsaktiviteten -56.613 -48.086 -19.342 
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver -57.347 -48.102 -20.951 
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten 3.441 3.769 -353 
Pengestrøm i alt 783 -2.941 16.199 
    
Nøgletal    
Overskudsgrad 17,9 % 17 % 19,7 % 
Afkast af den investerede kapital 1,7 % 1,8 % 4,2 % 
Bruttomargin 46,6 % 50,3 % 49 % 
Soliditetsgrad 93,9 % 96,4 % 95,4 % 
Egenkapitalforrentning 1,7 % 1,9 % 0,8 % 
    
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 58 56 56 
 

Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 

Der er i henhold til årsregnskabslovens § 166 ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal 
for ændring af regnskabspraksis for årene 2009-2010.
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Beretning 

Hovedaktivitet 
Selskabets formål er at besidde ejerandele i de øvrige selskaber under Assens Forsyning A/S 
samt eje og udleje administrationsbygningen Skovvej 2B. Virksomhedens indtægter kommer 
fra udlejning af administrationsbygningen. 

 
 

Økonomiske forhold og nøgletal 
Resultatopgørelsen udviser et overskud på 20.657 tkr., og egenkapitalen udgør herefter 
1.200.077 tkr. 

Assens Forsyning A/S har endnu ikke modtaget skøde på bygningerne Skovvej 2B. 

Væsentlige begivenheder i 2011 
Internt overvågningsprogram blev godkendt af bestyrelsen i 2011. Ordningen var gældende 
fra 1. juli 2010, og første indberetning blev indsendt til Forsyningssekretariatet maj 2011, for 
sidste halvdel af 2010. For 2011 skal årsberetningen indsendes inden 1. maj 2012. 

De enkelte afdelinger har udarbejdet ny virksomhedsplan for en 2-årigperiode, som 
indeholder servicemål og resultatmål. 

Valg af brugerrepræsentanter til bestyrelsen er blevet udsat til 2013. 

Der er foretaget en opdatering af finansiel strategi for forsyningens selskaber. 

Evaluering af Strategiplan 2011-2014 er forelagt bestyrelsen. 

Udviklingsaktiviteter 
Som et led til udvidelse af Assens Forsyning A/S’ miljøprofil er der sket en tilmelding til 
MiljøForum Fyn. 

Med denne tilmelding ønsker Assens Forsyning A/S at sætte mere fokus på selskabet, som 
en miljøbevidst virksomhed. 

Assens 
Forsyning A/S 

Assens 
Spildevand A/S 

Assens 
Vandværk A/S 

Assens Affald og 
Genbrug A/S 

Assens Service 
A/S 
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De kommende års udfordringer 
Taget på den gamle del af bygningen Skovvej 2B skal udskiftes i 2012, samtidig arbejdes der 
på at oplægge solceller på sydsiden af den nye del af bygningen Skovvej 2B for at spare 
energi, men lige så meget for at markere en miljøprofil i selskabet.  

Begivenheder efter statusdagen 
Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser, 
som påvirker bedømmelsen af årsrapporten. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten for Assens Forsyning A/S for 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (mellem).  

Der er sket ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende indregning af regulatoriske over-
/underdækninger. Dette sker som følge af Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011 vedrø-
rende regnskabsmæssig behandling af regulatoriske forhold i forsyningsvirksomheder. 

Ændringen har betydet, at den overdækning, som Assens Affald og Genbrug A/S realiserede 
i 2010, er indregnet som en gældsforpligtelse. Overdækningen er afsat som en forpligtelse 
pr. 1. januar 2011 med 10.854 tkr. og egenkapitalen er reguleret med et tilsvarende beløb. 
Der er sket tilpasning af sammenligningstallene, herunder skat. 

Ændringen har betydet, at den akkumulerede overdækning, som Assens Vandværk A/S og 
Assens Spildevand A/S realiserede for perioden før 1. januar 2011, er indregnet som en 
gældsforpligtelse 1. januar 2011 med 17.168 tkr. Overdækning indregnes i omsætningen, i 
takt med afvikling heraf. Der er ikke sket tilpasning af sammenligningstal som følge af, at 
prisloftsreglerne først blev effektueret fra 1. januar 2011. 

Bortset fra ovennævnte er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Koncernregnskabet 
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Assens Forsyning A/S samt dattervirk-
somheder, hvori Assens Forsyning A/S direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af 
stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, 
hvori koncernen besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne og udøver betyde-
lig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder, jf. kon-
cernoversigten. 

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, 
aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede for-
tjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. 

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 
Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer, hvilket omfatter distribution og 
afledning af vand i Assens Spildevand A/S, salg af vand i Assens Vandværk A/S, afhentning 
af affald og drift af genbrugsstationer i Assens Affald og Genbrug A/S samt salg og produk-
tion af ydelser i Assens Service A/S, indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risiko-
overgang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålide-
ligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet 
på vegne af staten. 

Ændring i overdækning er reguleret i nettoomsætningen.  
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Produktionsomkostninger 
Posten indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand, drift 
og vedligehold af renseanlæg, pumpestationer og brønde m.v., personaleomkostninger, af-
skrivninger, lokaleomkostninger, miljø m.v. samt afhentning af affald og indvinding af vand. 

Distributionsomkostninger 
Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af 
spildevand og vand. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af 
ledningsnet, ledningsregistrering, personaleomkostninger og afskrivning på distributionsak-
tiver. Omkostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsom-
kostning.  

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 tilgodehavender. 

Andre driftsindtægter  
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksom-
hedernes aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver. 

Andre driftsomkostninger 
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virk-
somhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af materielle anlægsaktiver. 

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder  
I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte 
dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. 

Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter. 
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Skat af årets resultat 
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske 
dattervirksomheder. Såfremt dattervirksomheder er skattepligtige, indgår de i sambeskatnin-
gen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til det 
tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.  

Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen, og afregner som følge heraf alle 
betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.  

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de 
sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil 
modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksom-
heder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt over-
skud.  

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag 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 direkte i egenkapitalen.  

Balance 

Materielle anlægsaktiver 
Produktions- og distributionsanlæg udgøres af indvendingsanlæg, boringer, rensningsanlæg, 
bassiner, tekniske anlæg, hovedledninger, pumpestationer, knuder og stikledninger m.v. 

Distributionsanlæg udgøres af spildevandsledninger, pumpestationer knuder m.v.  

Produktions- og distributionsanlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskriv-
ninger.  

Værdiansættelsen af bygninger og tekniske anlæg i Assens Spildevand A/S og Assens Vand-
værk 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 ud-
gangspunkt sket ved anvendelse af nedskrevne genanskaffelsespriser, som udtryk for en 
estimeret dagsværdi af de tekniske anlæg. Der er under hensyntagen til årsregnskabslovens 
bestemmelser gennemført en impairmenttest, hvorved værdiansættelsen af aktiverne revurde-
res ud fra den samlede værdi af selskabet, baseret på dets forventede fremtidige penge-
strømme. 
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Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurde-
ring af aktivernes forventede brugstider: 

  
Bygninger 20-50 år 
Netaktiver 60-100 år 
Forsinkelsesbassiner 30 år 
Renseanlæg 30 år 
Pumpestationer 20 år 
Øvrige tekniske anlæg 20-30 år 
Maskiner 10-15 år 
Specialudstyr, f.eks. laboratorieudstyr 5-10 år 
Driftsmateriel 10 år 
Transportmidler 5-8 år 
It 3 år 
Inventar 3-5 år 
  

Grunde afskrives ikke. 

Finansielle anlægsaktiver 
Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes 
indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis. 

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

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

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indeholder periodiserede indtægter ved-
rørende efterfølgende perioder. 

Overdækning 
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb de reguleringsmæssige omkostninger, ind-
regnes forskellen i balancen som en forpligtelse. 

Årets regulering af overdækning indregnes i nettoomsætningen. 
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Gældsforpligtelser 
Finansielle forpligtelser måles til kostpris. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 

Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelse til det modtagne 
provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles 
de finansielle forpligtelser til kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse 
af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi ind-
regnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finan-
sielle leasingkontrakter. 

Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og 
finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets 
begyndelse og slutning. 

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra 
investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte 
virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder 
indregnes frem til salgstidspunktet. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for 
ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. 

Pengestrøm til investeringsaktivitet 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af 
virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle an-
lægsaktiver. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning 
af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag 
på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. 
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Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer med en løbetid under 
3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun 
er ubetydelige risici for værdiændringer. 

Nøgletal 
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: 

Overskudsgrad 
Resultat af primær drift x 100

Nettoomsætning   

Afkast af den investerede kapital 
Resultat af primær drift x 100

Gennemsnitlig investeret kapital  

Investeret kapital Driftsmæssige immaterielle og 
materielle anlægsaktiver samt 
nettoarbejdskapital 

Bruttomargin 
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning   

Soliditetsgrad 
Egenkapital ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo   

Egenkapitalforrentning 
Ordinært resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital   
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Resultatopgørelse 
    
  Koncern Modervirksomhed     
tkr. Note 2011 2010 2011 2010       
Nettoomsætning 1 119.599 116.214 572 367 
Produktionsomkostninger  -65.489 -62.077 0 0       
Bruttoresultat  54.110 54.137 572 367 
Distributionsomkostninger  -19.389 -29.701 0 0 
Administrationsomkostninger  -12.571 -10.523 -171 -111       
Resultat af ordinær primær drift  22.150  13.913  401 256 
Andre driftsindtægter  237 289 0 0 
Andre driftsomkostninger  -1.551 -1.494 0 0       
Resultat af primær drift  20.836 12.708 401 256 
Andel af resultat i dattervirksomheder efter 

skat  0 0 20.496 14.842 
Finansielle indtægter 2 928 795 0 1 
Finansielle omkostninger 3 -1.028 -1.316 -187 -273       
Ordinært resultat før skat  20.736 12.187 20.710 14.826 
Skat af ordinært resultat 4 -79 2.639 -53 0       
Årets resultat  20.657 14.826 20.657 14.826 
      
      

Forslag til resultatdisponering 
Reserve for opskrivning efter indre værdis metode 20.496 14.842 
Overført resultat 161 -16    
 20.657 14.826      
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Balance 
    
  Koncern Modervirksomhed     
tkr. Note 2011 2010 2011 2010       
AKTIVER      
Anlægsaktiver       
Materielle anlægsaktiver 5     
Grunde og bygninger  39.383 34.550 4.346 0 
Tekniske anlæg  269.261 52.095 0 0 
Distributionsanlæg  885.476 1.093.173 0 0 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  19.169 15.592 0 0 
Materielle anlægsaktiver under udførelse   15.881 10.084 0 0       
  1.229.170 1.205.494 4.346 0       
Finansielle anlægsaktiver      
Kapitalandele i dattervirksomheder 6 0 0 1.199.945 1.196.617       
  0 0 1.199.945 1.196.617       
Anlægsaktiver i alt  1.229.170 1.205.494 1.204.291 1.196.617       
Omsætningsaktiver      
Tilgodehavender      
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  14.875 6.988 0 0 
Andre tilgodehavender  1.693 6.578 1.054 30 
Periodeafgrænsningsposter  1.532 2.653 0 0       
  18.100 16.219 1.054 30       
Likvide beholdninger  30.240 29.457 264 16       
Omsætningsaktiver i alt  48.340 45.676 1.318 46       
AKTIVER I ALT  1.277.510 1.251.170 1.205.609 1.196.663 
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  Koncern Modervirksomhed     
tkr. Note 2011 2010 2011 2010       
PASSIVER      
Egenkapital      
Aktiekapital 7 10.000 10.000 10.000 10.000 
Nettoopskrivning efter den indre værdis 

metode  0 0 25.796 22.468 
Overført resultat  1.190.077 1.186.588 1.164.281 1.164.120   

    
Egenkapital i alt  1.200.077 1.196.588 1.200.077 1.196.588   

    
Hensatte forpligtelser      
Udskudt skat 8 179 100 26 0       
Hensatte forpligtelser i alt  179 100 26 0   

    
Gældsforpligtelser      
Langfristede gældsforpligtelser 9     
Kreditinstitutter  23.337 25.236 0 0 
Gæld til tilknyttede virksomheder  0 0 5.350 0 
Reguleringsmæssig overdækning  25.815 10.854 0 0   

    
  49.152 36.090 5.350 0   

    
Kortfristede gældsforpligtelser      
Kortfristet del af langfristede 

gældsforpligtelser 9 7.111 1.771 0 0 
Leverandører af varer og tjenesteydelser  15.353 8.632 129 60 
Sambeskatningsbidrag  0 0 27 0 
Anden gæld  3.740 5.660 0 0 
Periodeafgrænsningsposter  1.898 2.329 0 15   

    
  28.102 18.392 156 75   

    
Gældsforpligtelser i alt  77.254 54.482 5.506 75       
PASSIVER I ALT  1.277.510 1.251.170 1.205.609 1.196.663 
      

Medarbejderforhold 10     
Eventualposter m.v. 11     
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 12     
Usikkerheder 13     
Nærtstående parter 14     
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Egenkapitalopgørelse 
  
 Koncern   

tkr. 
Aktie-
kapital 

Overført 
resultat I alt     

Egenkapital 1. januar 2010 10.000 1.196.532 1.206.532 
Korrektion vedrørende regulatorisk overdækning 0 -10.854 -10.854 
Skatteeffekt af korrektion 0 910 910     
Egenkapital 1. januar 2011 10.000 1.186.588 1.196.588 
Korrektion vedrørende overdækning 0 -17.168 -17.168     
Korrigeret egenkapital 1. januar 2011 10.000 1.169.420 1.179.420 
Overført, jf. resultatdisponering 0 20.657 20.657     
Saldo 31. december 2011 10.000 1.190.077 1.200.077     
    
 
  
 Modervirksomhed   

tkr. 
Aktie-
kapital 

Nettoop-
skrivning 
efter den 
indre 
værdis 
metode 

Overført 
resultat I alt      

Egenkapital 1. januar 2010 10.000 32.412 1.164.120 1.206.532 
Korrektion vedrører indre værdi af 

datterselskaber 0 -9.944 0 -9.944      
Egenkapital 1. januar 2011 10.000 22.468 1.164.120 1.196.588 
Korrektion vedrører indre værdi af 

datterselskaber 0 -17.168 0 -17.168      
Korrigeret egenkapital 1. januar 

2011 10.000 5.300 1.164.120 1.179.420 
Overført, jf. resultatdisponering 0 20.496 161 20.657      
Saldo 31. december 2011 10.000 25.796 1.164.281 1.200.077      
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Pengestrømsopgørelse 
   
  Koncern    
tkr. Note 2011 2010 
    
Årets resultat før skat  20.736 20.747 
Reguleringer 15 36.180 31.512 
Ændring i driftskapital 16 -2.861 -10.362 
    
Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster  54.055 41.897 
Renteindtægter, betalt  928 795 
Renteomkostninger, betalt  -1.028 -1.316 
    
Pengestrøm fra driftsaktivitet  53.955 41.376 
    
Køb af materielle anlægsaktiver 5 -57.347 -48.102 
Salg af materielle anlægsaktiver  734 16 
    
Pengestrøm til investeringsaktivitet  -56.613 -48.086 
    
Fremmedfinansiering: 
Afdrag på langfristet gældsforpligtelser 

 
0 -1.997 

Provenu ved optagelse af prioritetsgæld  3.441 5.766 
    
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet  3.441 3.769 
    
Årets pengestrøm   783 -2.941 
Likvider, primo  29.457 32.398 
    
Likvider, ultimo  30.240 29.457 
 

   
    

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele. 
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Noter 
   
 Koncern Modervirksomhed    
tkr. 2011 2010 2011 2010 
 

    

1 Nettoomsætning 
Vand 5.151 5.706 0 0 
Spildevand 71.494 67.955 0 0 
Affald og Genbrug 44.999 46.946 0 0 
Øvrige 998 4.167 572 367 
Afvikling af tidligere års overdækning 2.975 0 0 0 
Årets overdækning -6.018 -8.560 0 0      
 119.599 116.214 572 367      
     

2 Finansielle indtægter 
Renteindtægter fra bank 282 280 0 0 
Øvrige renteindtægter 646 515 0 1      
 928 795 0 1 
     
     

3 Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger til kreditinstitutter 936 1.119 0 0 
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 0 0 0 0 
Øvrige renteomkostninger  92 197 187 273 
 

    

 1.028 1.316 187 273 
     

     

4 Skat af årets resultat 
Årets regulering af udskudt skat 79 -2.818 22 0 
Regulering af udskudt skat vedrørende tidligere år 0 179 4 0 
Sambeskatningsbidrag 0 0 27 0 
 

    

 79 -2.639 53 0 
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5 Materielle anlægsaktiver 
  
 Koncern   

tkr. 

Grunde 
og byg-
ninger 

Tekniske 
anlæg  

Distribu-
tions-
anlæg 

Andre 
anlæg, 
driftsma-
teriel og 
inventar 

Mate-
rielle 
anlægs-
aktiver 
under 
udførelse I alt 

 
      

Kostpris 1. januar 2011 41.436 82.678 2.133.382 20.082 10.085 2.287.663 
Regulering til primo 16.523 411.093 -500.755 3.081 0 -70.058 
Tilgang 2.088 21.181 22.972 5.310 5.796 57.347 
Afgang -172 -823 -1.179 -1.016 0 -3.190        
Kostpris 31. december 2011 59.875 514.129 1.654.420 27.457 15.881 2.271.762 
 

      

Nedskrivninger 1. januar 2011 -5.276 -25.276 -995.283 0 0 -1.025.835 
Regulering til primo -13.371 -188.284 271.713 0 0 70.058 
Nedskrivning på afhændede 

aktiver 0 363 399 0 0 762        
Nedskrivninger 31. december 

2011 -18.647 -213.197 -723.171 0 0 -955.015 
 

      

Afskrivninger 1. januar 2011 1.942 5.307 44.934 4.156 0 56.339 
Regulering til primo -719 15.014 -15.437 1.142   
Afskrivninger 794 11.609 16.494 3.258 0 32.155 
Afgang -172 -259 -218 -268 0 -917        
Afskrivninger 31. december 

2011 1.845 31.671 45.773 8.288 0 87.577 
 

      

Regnskabsmæssig værdi  
31. december 2011 39.383 269.261 885.476 19.169 15.881 1.229.170 

       
Afskrives over  20-50 år 5-50 år 20-100 år 3-15 år   
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5 Materielle anlægsaktiver -fortsat- 
 
  
 Moder   

tkr. 
Grunde og 
bygninger I alt 

 
  

Kostpris 1. januar 2011 0 0 
Tilgang 4.435 4.435    
Kostpris 31. december 2011 4.435 4.435 
 

  

Afskrivninger 1. januar 2011 0 0 
Afskrivninger 89 0    
Afskrivninger 31. december 2011 89 89 
 

  

Regnskabsmæssig værdi  
31. december 2011 4.346 4.346 

   
Afskrives over  40 år  
   
   
 
   
 Koncern Modervirksomhed    
tkr. 2011 2010 2011 2010 
 

    

Afskrivning af materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger 794 1.018 89 0 
Tekniske anlæg 11.609 2.787 0 0 
Distributionsanlæg 16.494 24.721 0 0 
Driftsmidler og inventar 3.258 2.465 0 0      
 32.155 30.991 89 0      
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 Modervirksomhed    
tkr. 2011 2010    

6 Kapitalandele i dattervirksomheder 
Saldo 1. januar 1.174.149 1.174.149 
Årets tilgang 0 0 
   
Kostpris 31. december  1.174.149 1.174.149 
   
Værdireguleringer 1. januar 22.468 7.626 
Regulering til primo -17.168 0 
Årets resultat 20.496 14.842 
   
Værdireguleringer 31. december  25.796 22.468 
   
Regnskabsmæssig værdi 31. december  1.199.945 1.196.617 
   
   
 

Navn Hjemsted 
Stemme- og 
ejerandel    

Assens Spildevand A/S Assens Kommune 100 % 
Assens Vandværk A/S Assens Kommune 100 % 
Assens Affald og Genbrug A/S Assens Kommune 100 % 
Assens Service A/S Assens Kommune 100 % 
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7 Aktiekapital 

Aktiekapitalen er fordelt således: 

  
10.000 aktier af nom. 1.000 tkr. 10.000   
  

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. 

8 Udskudt skat 
   
 Koncern Modervirksomhed    
tkr. 2011 2010 2011 2010      
Udskudt skat 1. januar 100 2.918 0 0 
Regulering af udskudt skat 79 -2.818 26 0      
Udskudt skat 31. december  179 100 26 0 
     
Hensættelser til udskudt skat vedrører: 

    
Materielle anlægsaktiver 179 100 26 0 
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9 Langfristet gæld  

Gældsforpligtelserne fordeles således: 
   
 Koncern Modervirksomhed    
tkr. 2011 2010 2011 2010      
Kreditinstitutter     
Langfristet 23.337 25.236 0 0 
Kortfristet 1.864 1.771 0 0 
 

    

 25.201 27.007 0 0 
 

    

Gæld til tilknyttede virksomheder     
Langfristet 0 0 5.350 0 
Kortfristet 0 0 0 0 
 

    

 0 0 5.350 0 
 

    

Reguleringsmæssige overdækninger     
Langfristet 25.815 10.854 0 0 
Kortfristet 5.247 0 0 0 
 

    

 31.062 10.854 0 0 
 

    

Gældsforpligtelser i alt 27.806 27.806 0 0 
     

Gældsforpligtelserne er indregnet således i 
balancen: 

    
Langfristede gældsforpligtelser 49.152 36.090 5.350 0 
Kortfristede gældsforpligtelser 7.111 1.771 0 0 
 

    

 56.263 37.861 5.350 0 
     
Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder efter 

5 år fra regnskabsårets udløb (regnskabsmæssig 
værdi) 17.984 17.490 0 0 
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10 Medarbejderforhold 
  
 Koncern   
tkr. 2011 2010    
Gager og lønninger 19.779 20.990 
Pensioner 2.899 1.443 
Omkostninger til social sikring 382 220 
Andre personaleomkostninger 716 445    
 23.776 23.098    
Tage K. Bartholin 9 0 
Lars K. Pedersen 26 26 
Arno Termansen 52 39 
Ole Møller 4 13 
Gunnar Lund 0 4 
Rikke Bjerglyng 13 9 
Egon Nielsen 13 9 
Bjarne Haugaard 13 13 
Arne Meiland 13 13 
Tove Snitkjer 0 9 
Jan Svendsen 13 4    
Vederlag til nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer 156 139    
Vederlag til direktion 896 837    
Vederlag til bestyrelse og direktion 1.052 976    
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 58 56    
Personaleomkostninger indregnes således i årsregnskabet:  

 
Produktionsomkostninger 23.776 23.098    
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11 Eventualposter m.v. 

Assens Forsyning A/S-koncernens eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige 
miljøforpligtelser. 

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 indgangsvær-
dier skønsmæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor har SKAT 
beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni 2011. De nævnte sager er alle påklaget 
til Landsskatteretten. Det er derfor SKAT's vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier 
på anlægsaktiverne er lavere end de regnskabsmæssige. Assens Spildevand A/S og Assens 
Vandværk A/S har ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT's værdiansættelses-
principper, da ledelsen vurderer, at det er sandsynligt, at sagerne vil falde ud til selskabernes 
fordel. 

2011 er første år hvor over-/underdækning skal opgøres på baggrund af indberettede data i 
Forsynings Data Online (FDO). Som følge af overgang til nyt reguleringsregime, er der usik-
kerhed om opgørelse af over-/underdækning for 2011. Den endelig over-/underdækning vil 
først blive opgjort efter indsendelse af reguleringsregnskabet for 2011. 

Assens Affald og Genbrug A/S leverer affald til Odense Kraftvarmeværk. Prisen for bort-
skaffelse af affaldet er fastlagt ud fra et "hvile i sig selv"-princip, hvor der ligeledes er ind-
tægter fra varme- og elproduktionen. Fjernvarme Fyn har klaget til Energitilsynet over for-
delingen af omkostningerne mellem affald og varme. Energitilsynet har i 2011 truffet af-
gørelse til fordel for varmeselskaberne omkring en ændret fordeling med tilbagevirkende 
kraft fra 2000.  

Afgørelsen er påklaget til Energiklagenævnet, og det er Assens Affald og Genbrug A/S' 
vurdering, at sagen i alt overvejende grad bliver vundet.  

Tabes sagen helt eller delvist, forventes Odense Kraftvarmeværk at opkræve en ekstraafgift 
på affaldsbehandlingen fordelt over en fremtidig 3 årig periode, hvor det eventuelle tilgode-
havende fra tidligere år opkræves.  

Assens Affald og Genbrug A/S' andel af det maksimale krav udgør i niveauet 8-10 mio. kr.  

Beløbet er, under hensyntagen til en forventning om, at sagen i alt overvejende grad vindes, 
samt at en eventuel efterbetaling bliver indregnet i de fremtidige priser for affaldsbehandling, 
ikke indregnet i balancen som en gældsforpligtelse. 

Assens Spildevand A/S er blevet mødt med et krav om betaling af i niveauet 2,0 mio. kr. fra 
en anden spildevandsvirksomhed. Direktionen er af den opfattelse, at det er usandsynligt, at 
Assens Spildevand A/S vil skulle betale det omtalte krav. 

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser. 
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13 Usikkerhed vedrørende regnskabsposter 

En eventuel over- eller underdækning, svarende til forskellen mellem kostpris for affaldsbe-
handling og de hos forbrugerne opkrævede beløb for perioden frem til udskillelsen fra 
Assens Kommune, er ikke særskilt gjort op. En eventuel over- eller underdækning er inde-
holdt i selskabets egenkapital. 

14 Nærtstående parter  

Assens Forsyning A/S' nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter selskabets 
100 % ejer: 

Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. 

Assens Forsyning A/S' nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter dattervirksom-
heder, som omtalt i note 6 samt selskabernes bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere 
og disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere 
virksomheder, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. 
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 Koncern   
tkr. 2011 2010    

15 Pengestrømsopgørelse – reguleringer 
Andre finansielle indtægter -928 -795 
Andre finansielle omkostninger 1.028 1.316 
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 32.155 30.991 
Salg af materielle anlægsaktiver 883 0 
Årets overdækning 3.042 0 
   
 36.180 31.512 
   
   

16 Pengestrømsopgørelse – ændring i driftskapital 
Ændring i tilgodehavender -1.881 3.769 
Ændring i leverandører og anden gæld -980 -14.131 
   
 -2.861 -10.362 
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