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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Assens Forsyning A/S for

regnlkabsäret 1.januar - 31 . december 2018.

Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncer-

Ã"ns og sefsfaUets at<t¡vãi, [urrìuét o'g finansielie stilliñg pr' 31 . óecember 2018 samt af resultatet af

t on.urË"n, og selskabets ui tiuit"t"t o-g koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1 ' 
januar -

31. december 201 L
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder.en retvisende redegørelse for ud-

viklingen i koncernens of,seist<aoets aktiviteter og øko-nomiske forhold, årets resultat og for koncernens

og selskabets finansielle stilling.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse'

Assens, den april 2O19
Di

Birger
adm rektør

Bestyrelse

Poul Erik Kri
formand

ñ,D )

Ernst
L

(
/1.¡'-./

¿+./// ,:fv¿//

Gunner F Hviid Lars

Hougaard
medarbej derrePræsentant
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Assens Forsyning A/S

Arsrapport 201 I

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Assens Forsyning A/S

Konklusion

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Assens Forsyning A/S for regnskabsåret 1 'ja-
nuar - 31 . december ZOI el der omfatier resúltatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse' penge-

strømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnsÈabspraksis. Koncernregnskabet og årsregnskabet

udarbej des efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets

ã[tìu"r, passiv'er og finansielte stiiling"pr. 31 . deðembelzoß samt af resultatet af selskabets aktiviteter

ãg p"ngårtrrmrne ior. regnskabsåret"1'. januar - 31 . december 2018 i overensstemmelse med årsregn-

skabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gur" fr*, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-

ieti rev¡s¡onspåtõgningens afsnit "Revisors ansvar for révisionen af koncernregnskabet og årsregnska-

bet,, (herefter benævnt'iregnskaberne"). Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-

strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion'

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer

(f ESSA s etisñe"regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores

øvrigeetiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav'

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på note 2 om særlige Pgst9r. Noten beskriver de ændringer' der i 2018

er sket tit regnskabsr*irç ifän for opgørelse aiuäskudt skat vedrørende anlægsaktiver.og den deraf

afledte opkrävningsr"t, ,oi'r følge af Ooñmen i Højesteret af 8. november 2018 vedrørende vandsel-

skabers skattemæssi ge forhold'

Dette forhold har ikke medført modifikation til vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskaberne

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvi-

sende billede i overensstemmelsõmed årsregnskabsloveñ. Ledelsèn har endvidere ansvaret for den in-

terne kontrol, som ledelsãn anser for nødven-dig for at udarbejde regnskaberne uden væsentlig fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl'

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er ledelsen ansvarlig-for at vurdere koncernens og selskabets evne

til at fortsætte driften; ai optyse om forhold vedrørende-fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at ud-

arbejde regnskaberne pa giuírOtag af regnskabsprincippet.om fortsat drift, medmindre ledelsen enten

t,u,. iit n"nigt at tikvidäre"kon."rñ"n eltãr selskábet, iirdstille driften eller ikke har andet realistisk alter-

nativ end at gøre dette.
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Arsrapport 201 8FORSYNIN6

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af regnskaberne

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskaberne som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en kon-

klusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan

opstä som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan

forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabs-

brugerne træffer på grundlag af regnskaberne.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskaberne, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnär revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser. doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forstäelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-

klusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. '

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig wivl om koncemens og

selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal

vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskaberne eller, hvis så-

danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret
på det revisionsbevis, der er opnäet frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-

venheder eller forhold kan dog medføre, at koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte drif-
ten.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskaberne, herunder note-
oplysningerne, samt om regnskaberne afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på

en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne el-

ler forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnska-
bet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige
for vores revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering

af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i

intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskaberne omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskaberne er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den

forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskaberne eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at
hold til årsregnskabsloven.

oYeIV9J,9, om ledelsesberetn ingen ind-eholder krævede i hen-
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Arsrapport 201 8

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med regnskaberne og er udarbejdet ¡ overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentl i g fej I i nformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 11. april 2O19
Enusr & Yourrrc
Godkendt Rev¡sionspartnerselskab
CVR-nr.3070022A

lSig
statsaut. revisor
mne341'10
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Ledelsesberetn¡ng

Oplysninger om selskabet

Navn
Adresse, postnr. og by

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

Hjemmeside
E-mail

Telefon

Bestyrelse

DireKion

Revision

Assens Forsyning A/S
Arsrapport 201 I

Assens Forsyning A/S
Skowqj 28, 5610 Assens

3228 57 24
24.juni 2009
Assens
l.januar-31.december

wrirnru. asse nsforsyn i n g. dk
post@assensforsyni ng. dk

63 44 90 00

Poul Erik Kristiansen, formand
Arno Termansen, næstformand
Ole Grønnegaard Knudsen
Jørgen Gunner Fabricius Hviid
Lars Kristian Pedersen
Marie Heebøll, medarbejderrepræsentant
Bjarne Hougaard, medarbejderrepræsentant
Jan Svendsen, medarbejderrepræsentant

Birger Strandby Ernst

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Englandsgade 25, Postboks 2o0,5100 odense c
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Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal for koncernen

Assens Forsyning A/S
Arsrapport 201 I

Nettoomsætning*
Bruttoresultat
Resultat af ordinær primær drift
Resultat af finansielle poster
Arets resultat

138.843
76.103
19.857
-3.572
5.236

141 .206
81 .169
33,224
-1 .558
-2.484

166.884
-70.121

-126.227
3.239

37.700

140.758
215.971
144.441

-3.035
-6.472

138.594
72.582
18,542
-1 .702
10.092

t.kr 2018 17 201 6 2015 4

Hovedtal

Gennemsnitl antal fuldtidsbeskæfti ede 60 59 59 58 58

* Nettoomsætning og nøgletal er præsenteret ekskl. værdien af indregnet opkrævningsret vedrørende

udskudt skat.

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og nøgletal.

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet sâledes:

Resultat af drift x 1O0
Overskudsgrad

Afkast af den investerede kapital

lnvesteret kapital

Nettoomsætning

Bruttomargin

Gennemsnitlig investeret kapital

Driftsmæssige immaterielle, materielle og
finansielle anlægsaktiver samt netto-

arbejdskaPital

Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning

Eqenkapital ultimo x 100
Passiver i alt, ultimo

Ordinært resultat efter skat x 10O

Soliditetsgrad

Resultat af x 1OO

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt (balancesum)

1.484.307
109.567

1 .594.615
1.293.934

1.601.011
67.290

1.668.901

1.433.931
70,647

1.504.578
1.2ü.A94

1.400.541
62.063

1.462.604
't.257.616

1.354.732
29.911

1.384.643
1.247

Pen gestrøm fra drift saktiviteten
Pen gestrøm til investeringsaktivitet
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver

Pengestrøm fra finansieringsaktiv¡tet

89.365
-110.900
-1 10.900

49.156

46.639
-92.882
-92.882
34.348

-11 .895

55.883
-92.005
-92.005
41 .971
-5.849

45.740
-92.638
-92.638
42.7 45
-4.1

56.128
-90.0s9
-90.0s9
2'l .731

-12.2001

Overskudsgrad*
Aftast af den ¡nvesterede kapital
Bruttomargin*
Soliditetsgrad

19,6 %

-8,8 %

53,2Y0

81 ,1 %

6,2%
o,6 %

55,0 %

83,9 %

-10.3%

8,9 %

40,6 0/"

75,3 Yo

8,2%
0,8 %

52,4 %

86,0 %

24,1 tlo

1.9 %

57,8%
90,1 %

% 8%

Egenkapita lforrentnin g Gennemsnitl ig egenkapital
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formäl er varetagelse af opgaven, at v¿ere holdingselskab for de 5 datterselskaber. Selska-

bets økonomi er baseret pä summen af disse selskabers økonomi.

lJ sædvanl ige forhold, som har pâvirket koncernregnskabet

Højesteret har i domme af 8. november 2O18 i to pilotsager afgjort, at de mynd¡ghedsfastsatte stan-
dardpriser kan anvendes som de skattemæssige indgangsværdier på vandselskabers anlægsaktiver. Her-

med blev Skattestyrelsens (tidligere SKAT) hidtidige praksis, hvor Skattestyrelsen har fastsat vandsel-

skabers skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiver ud fra en tillempet DCF-model, underkendt.

Afgørelserne i Højesteret er det endelige punktum i et langstrakt forløb, hvor Assens Spildevand A/S,
Asiens Rensning A/S, Assens Vandværk A/S og branchen har førlsager mod Skattestyrelsen i Lands-

skatteretten, Landsretten og Højesteret.

På baggrund af de klare og entydige domme i Højesteret mangler nu alene realitetsbehandling af selska-

bets skattemæssige indgangsværdier og historiske selvangivelser. Assens Spildevand A/S, Assens Rens-

ning A/S og Assens Vandværk A/S har kunnet opgøre selskabets skattemæssige konsekvenser efter af-

gørelserne i Højesteret uden betydelig usikkerhed, selvom selskabets historiske selvangivelser endnu

ikke er realitetsbehandlet af Skattestyrelsen.

I årsregnskabet for 201 8 er skatten således opgjort med udgangspunkt i de myndighedsfastsatte stan-

dardpriser som skattemæssige indgangsværdier på selskabets anlægsaktiver.

Da der er stor forskel på de myndighedsfastsatte standardpriser og værdierne iht. Skattestyrelsens til-
lempede DCF-model, er de skattemæssige indgangsværdier øget betydeligt. Det har medført, at udskudt

skat er reduceret, og at en eventuel tidligere betalt selskabsskat vil blive tilbagebetalt.

På baggrund herafer den udskudte skat og den tilsvarende opkrævningsret, der blev indregnet i års-

regnskãbet for 2017, tilbageført. Posterne blev indregnet i årsregnskabet for 2017 pà baggrund af bed-

ste viden på dette tidspunkt, baseret på at Skattestyrelsen havde fået medhold i både Landsskatteretten
og Landsretten.

Tilbageførsel af udskudt skat og den tilsvarende opkrævningsret er ændrede regnskabsmæssige skøn,

hvorfor tilbageførslerne er sket ved indregning i resultatopgørelsen. Som følge heraf er opkrævningsret-
ten på 158.8-86 t.kr. tilbageført i "nettoomsætning", mens udskudt skat på 158.886 t.kr. er tilbageført i

"skat af årets resultat".

Derudover er der indregnet et tilgodehavende pâ 17 .7 42 t.kr., som er tidligere betalt selskabsskat inkl.

renter, som vil blive tilbagebetalt.

I

Assens Kommune

Assens Forsyning
A/S

Assens Affald og
Genbrug A/S

Spildevand
A/S

Assens Vandværk
A/S

Assens
Service A/S

Assens

Assens Rensning
A/S



ASSENS Assens ForsYning A/S

Arsrapport 201 IFORSYNING

Ledelsesberetning

Assens Spildevand A/S, Assens Rensning A/S og Assens.Vandværk A/S er med afgørelserne i.Højesteret

fortsat skatteptigtige, run f.ãr en UetyOõligt foúedret skattebase baseret på de historiske anlægsakti-

vãr. Sandsyntigh"edän roi at Àssens sfiitoeüano A/s, Assens Rensning A/s og Assens Vandværk A/S i

fremtiden vil realisere et skattemæssigt overskud og dermed en skaitebetaling, -er 
reduceret betydeligt'

àog under forudsætning af at Assens Spildevand A/É, Assens Rensning A/S og Assens Vandværk A/S

ioñtàt 
"r" 

underlagt hviie-i-sig-selv-princippet, hvor indtægter og udgifter skal balancere'

Der har derudover ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Assens Forsyning A/S skal hvile i sig selv og dermed over tid ikke oppebære overskud'

Selskabets bruttoomsætning har i året været 166'884 t'kr'

Resultatopgørelsen udviser et overskud på 37'7OO t.kr', som er væsentligt påvirket af skattesagen'

Egenkapitalen udgør 1 .293.934 t.kr'

Koncernens omsætning i 201 8 indeholder en tilbageførsel af en opkrævningsret vedrørende udskudt

skat samt udskudt skat.

Der henvises til note 2 for en yderligere beskrivelse heraf'

Væsentlige begivenheder og aktiviteter 2018

Der har været arbejdet med implementering af den fremtidige strukturplan for Assens Forsyning A/S'

Assens Kommune har besluttet, at spildevandsrensningen fremover skal ske via ét nyrt renseanlæg' Der-

for opføres der et nyt renseanlæg på Faaborgvej i Asseins, hvor alt spildevand fra de øvrige byer udledes

til. I forbindetse med Oei nye ,"nieãntæg, sfãl ¿är ske en separatkloakering af spildevand og regnvand,

iá1. ut,pur" på udgifterne,"og derved unãga at skulle pumpe og rense regnvand.

I 2Olghar vi arbejdet med implementeringen af strukturplanen, og investeringerne fortsætter på rela-

t¡vt højt niveau.

Assens Vandværk A/S har päbegyndt opførelse af nyt vandværk i december 2O18' som opføres på Ege-

¡¡ergvã¡, Assens og ro-ãn[es rãíoig mä¿io zol9. detnyevandværk vil bestå af flere lirier, for at sikre

iäislniËgssikkerheî. Der er i zOl g etableret en forsyningsledning fra ny kildeplads i Ebberup til det nye

vandværk i Assens BY.

For at kunne imødekomme Assens Kommunes strukturplan for genbrugspladserne' 
"t tt:În: Affald og

Genbrug A/S i gang *"ã un gennemgribende renovering af samilige g"_"11r9:p]111i_Dettebetyder

bl.a. ændrede aOningsiiOér o"g titfø¡"itu af døgnåbne og uOemanOeOe zoner på pladserne' Abningsti-

ããinu 
"r. 

tilpasset stlukturenäg dãførste 3 dãgnåbne óg ubemandede zoner er taget i brug'

For at samle Assens Forsyning A/S' administration har bestyrelsen besluttet at bygge en ny administra-

tionsbygning i forbindetsé rneã det nye renseanlæg på Forsyningsparken, Egebjergvej' Assens'

Assens Forsyning A/S har i 2o18 foretaget en ny vurdering af.anlægsværdier, i forbindelse med nedlæg-

gelse af de eiksisierende anlæg, restværãien af ãnlæggene afskrives lineært frem til det år anlægget ta-

ges ud af drift.

Der er tiltrådt ny formand Poul Erik Kristiansen og nyt kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem Jørgen

G. F. Hviid i mqj 2018.
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Assens Forsyning A/S
Arsrapport 201 8

Ledelsesberetning

Forventet udvikling

Der vil i løbet af 2O18 blive arbejdet videre med den fremtidige forsyningsstruktur.

Assens Forsyning A/S' datterselskaber, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S, har fået di-

spensation af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra fristen for afslutning og ibrugtagen af det nye As-

sens Renseanlæg og den afskærende ledning efter ØR-bekendtgørelsens S 18, stk' 8.

Betydningsfulde hændelser, der er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatopgørelse

Assens Forsyning A/S
Arsrapport 201 I

ModervirksomhedKoncern

Note

3
3
3

4

4
4

5
6

7

7

-70.121
-45.176
-10.930

215.971
-55.333
-16.197

450

-322

t.kr.

Bruttoomsætning
Skattesagen
Regu lerin gsmæssi g overdæknin g

Nettoomsætning
Produktionsomkostn in ger

Bruttoresultat
D¡str¡butionsomkostnin ger
Administrationsomkostnin ger

Resultat af ordinær primær drift
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger

Resultat af primær drift
Andel af resultat i dattervirksomheder efter

skat
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Ordinært resultat før skat
Skat af ârets resultat
Skattesagen

Arets resultat

-136.432 137.065

2018 2017 201 8 20't7

166.884
-158.886

-4.349

140.758
158.886

-7.474

450
0
0

3
0
0

1 28
0
0

454
0
0

3.649
-73.770

291 .770
-75.799

450 454
0

454
0

341

0

0

-126.227
552

-10.757

o
6.685
-3.446

144.441
647

-8,023

o
259

-3.294

134.030
-3.701

-136.801

128

37.652
5

-72

113

6.547
19

-67

-133.193
12.OO7

158.886

37.713
-13

0

-6.482
10

0

37.700 -6.472 37.700 6.472
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ASSENS
FORSYNINC

Koncern- og årsregnskab l.januar - 31. december

Balance

Assens Forsyning A/S
Arsrapport 201 I

ModervirksomhedKoncern

Note t.kr.

AKTIVER
Anlægsaktiver

I lmmater¡elleanlægsaktiver
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver

I Materielleanlægsaktiver
Grunde og bygninger
Tekniske anlæg
Distributionsanlæg
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlæ gsaktiver under udførelse

10 FinansielleanlægsaK¡ver
Kap¡talandele i dattervirksomheder
Lovbestemt opkrævningsret

Anlægsakt¡ver i alt

Omsætn¡ngsaktiver
T¡lgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Til godehavende hos tilknyttede virksomhe-

der
Til godehavende hos kommunen
Til godehavende selskabsskat
Til godehavende sambeskatn¡n gsbidrag
Andre tilgodehavender
Udskudt skatteaktiv

11 Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger

Omsætningsakt¡ver ¡ alt

AKTIVER IALT

2014 2017

741

741 988

49.836
238.764

'1.015.868

29.399
107.870

1.484.307 't.44't.737

0
158.886

49.460
222.443

1.099.039
27.187
86.178

3.809
o
0
o

1.334

2018

0

2017

o

00

988

3.906
o
0
0

363

5.143 4.269

o
o

1.292.970
o

1.255.332
o

0 158.886 1.292.970 1 ,255.332

1.485.048 1.601.611 1.298.113 1.259.601

57.130 46.018 7 4

0
629

18.053
o

4.883
187

1.627

714
432

18.053
0

102
1A7

0

o
o
0

1.659
o

166
0

o
182

o
o

6.516
166

1 .814

82.509 54.696 19.499 1.829

1.49627.O58 12.594

109.567 67.290 19,499 3.325

1.594.615 1.668.901 1.317.612 1.262.926

o
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ASSCNS
FORSYNING

Koncern- og årsregnskab 1 .januar - 31. december

Balance

Assens Forsyning A/S
Arsrapport 201 I

Koncern Modervirksomhed

2018 2017 2018 2017

10.000 10.000 10.ooo 10.000

o
-401

't.284.335

1.293.934't.256.248 1.293.934 1.256.248

2.094 161 .242

2.094 161 .242

Note

12

13

14

o

o

o

0

t.kr.

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital
Nettoopskrivning efter den indre værdis

metode
Værdi af sikrin gsinstrumenter
Overført resultat

Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpl¡gtelser
Kredit¡nst¡tutter
Regulerin gsmæssi g overdæknin g

Kortf ristede gæld sforpl i gtel ser
'14 Kortfristet del af langfristede

gældsforpligtelser
Gæld til kreditinstitutter (byggekredit)
Gæld til banker
Leverandører af varer og $enesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Gæld til kommunen
Selskabsskat
Skyldigt sambeskatn ingsbidrag
Anden gæld

15 PeriodeafgrænsningsPoster

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT

't92.814 156.763

161.796
31 .018

o
-387

1.246.635

135.322
21 .441

13.269
36.350
13.962
13.888

o
708
995

0
14.559

917

1'18.821
o

1.165.113

81 .183
0

1 .165.065

3.777
0

3.777

3.922
0

3.922

10.053
57.003

805
22.954

o

145
o

805
444

88
o
0

18.419
o
o

o
o

159
1.427

o
995

33
1

0

141

757
0
0

13.825
372

't05.773 94.648 19.901 2.756

298.587 251 .411 23.678 6.678

1 .594.615 '1 .668.901 1.317.612 't .262.926

1

2
16
17
18
19
20

Anvendt regnskabspraksis
Særlige poster
Medarbejderforhold
Eventualposter m.v.
Pantsætnin ger og sikkerhedsstillelser
Usikkerhed vedrørende regnskabsposter
Nærtstående Parter
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ot ASS€NS
FORSYNING

Koncern- og årsregnskab l.januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

Note t.kr.

Egenkapital l.januar 201 I
Overtøfi., jf. resultatdisponerin g

Saldo 31 . december 201 8

Aktiekapiral

10.oo0 -401 1.284.335 1 .293.934

Modervirksomhed

Aktiekap¡tal

Nettoop-
skrivning

efter ¡ndre
værdis
metode I alt

10.000 81.183 1.165.065 1.256.248

Assens Forsyning A/S
Arsrapport 201 8

Koncern

10.000
0

-387
-'t4

Værdi af sik-
rings¡nstru-

menter
Overført
resultat

1.246.635
37.700

I alt

1.256.248
37.686

Overført
resultatNote

21

t.kr.

Egenkap¡tal 1.januar 201 8
Værdiregulerin g af s¡kringsinstrumenter i

datterselskaber
Overført, jf. resultatdisponerin g

Saldo 31. december 201 8 10.000 118.82't 1.165.113 1.293.934

0
48

o
o

-14
37.652

-14
37.700



@t ASSENS
FORSYNING

Assens Forsyning A/S
Arsrapport 20'l I

Koncern

Koncern- og årsregnskab l.januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

Note t.kr

Arets resultat
22 Reguleringer
23 Ændring i driftskapital

Pen gestrøm f r a primær drift f ør f i nansiel le poster
Renteindtægter
Renteomkostninger
Betalt selskabsskat

Pengestrøm fra driftsakt¡vitet

Køb af materielle anlægsaktiver

Pengestrøm til invester¡ngsaKiv¡tet

Fremmedfinansiering:
Afdrag pâ lan gfristet gældsforpl¡gtelser
Provenu ved optagelse af prior¡tetsgæld

Pengestrøm fra finansi eringsaktivitet

Arets pengestrøm
Likvider, primo

Likvider, ultimo

2018 2017

37.700
57.552
-1 .802

-6,472
76.O27

-19.881

93.450
24

-3.446
-663

49.674
259

-3.294
0

89.365 46.639

-92.A82110.900

110.900 -92.aa2

-7.536
56.692

-7.152
41 .500

34.34849,156

27.621
-1.368

26.253

-11 .895
10.527

-1.368

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele
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ASSENS
FORSYNING

Assens ForsYning A/S

Arsrapport 201 8

Koncern- og årsregnskab l.januar - 31' december

Noter

Anvendt regnskabsPraksis

Arsrapporten for Assens Forsyning A/S fo.r 20¡8 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens

bestemmelser for klasse C-virksomheder (mellem)'

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Ændringer i regnskabsmæssige skøn

Som følge af de begivenheder, som er beskrevet i note 2 om særlige poster' er der sket ændringer til

i"gnr[u"brr*ssigisøn róiãpgørelse af udskudt skat vedrørende anlægsaktiver samt den deraf afledte

opkrævningsret.

opkrævningsretten på 158.886 t.kr. er tilbageført i "nettoomsætning", mens udskudt skat på

t bs.gao t.Ér. er tilbageført i "skat af årets resultat"'

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Assens Forsyning A/S samt dattervirksomheder'

hvori Assens rorsyning ÃilOirerte eller indirekte besidder meie end 5o % af stemmerettighederne eller

på anden måde har bestemmende indflydelse'

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af modervirks.omhedens og de enkelte dattervirk-

somheders regnskaber opgjort efter koncernens tegnËkabspraksis, elimineret for koncerninterne ind-

tægter og omkostning"i,'fiti"n"tiddelser, interne ñrellemværender og udb¡rtter.samt realiserede og

urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede vlrksomheder. Urealiserede fortje-

nester ved transaktioner med associerede virksomheder elimineres i forhold til koncernens ejerandel i

virksomheden. Urealiserede tab elimineres på samme måde som urealiserede fortjenester, i det omfang

de ikke er udtryk for værdiforringelse.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til

dagsværdi. positive og ñógãtiu" dagsüærdier af añedte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodeha-

vender, henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriteri-

erne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultat-

opgørelsen sammen med ændringer i dagsirærdien af det sikrede altiv eller den sikrede forpligtelse'

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingel-

serne for sikring af frenrtiOige uftiu"r eller forpligtelser, indregnes i andre tilg-odehavender eller anden

éáiJog i àgenk"apitaten. Reiutterer oen rremtioile transaktioñ.i indregning af akttver.eller forpligtelser,

overføres beløb, som tiàtigere er indregnet på eg"enkapitalen, til kostpiisen for henholdsvis aktivet eller

forpligtelsen. Resulterer d"en fremtidigð transakiion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb'

som tidligere er inOregnei i égent<apitäten, til resultatopgørásen i den periode, hvor det sikrede påvirker

resultatopgørelsen.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstru-

menter,indregnesændringeridagsværdiløbendeiresultatopgørelsen.
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ASSENS
FORSYNING

Assens Forsyning A/S
Arsrapport 201 8

1

Koncern- og årsregnskab 1.januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatopgørelse

Nettoomsætn¡ng

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer, hvilket omfatter distribution og afledning af
spitdevand i Asséns Spildãvand A/S, rensning af spildevand i Assens Rensnin_g A/S, salg af vand i Assens

Vandværk A/S, afhentning af affald og drift af genbrugsstat¡oner i Assens Affald og Genbrug A/S samt

salg og produktion af ydelser i Asseniservice A/S, indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risi-

t<oõveiçjang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og

forventes modtaget.

Nettoomsætningen korrigeres med en eventuel over- eller underdækning samt regulering af opkræv-

ningsretten vedrørende udskudt skat.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på

vegne af tre-djepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Produ ktionsomkostn inger

posten indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand, drift og vedlige-

hold af renseanlæg, pumpestationer og brønde m.v., personaleomkostninger, afskrivninger, lokaleom-

kostninger, miljø m.v. samt afhentning af affald og indvinding af vand.

D i stributionsomkostn inger

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af spildevand

og vand. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, led-

ningsregistrering,-personâleomkostninger og afskrivning på distr¡butionsaktiver. Omkostningerne ved

aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning.

Adm i nistrationsomkostn in ger

posten omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til medarbejdere i admi-

nistrationen, kundeadministlation og information, administrativ it, revision, kontorhold, afskrivninger

vedrørende aktiver der benyttes til administration, inkassobehandling og tab på tilgodehavender.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes

aktiviteter, herunder for!eneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

And re driftsomkostn i nger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomheder-

nes aktiviteter, herunder tab ved salg af materielle anlægsaktiver'

lndtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirk-
somheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.
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ASS€NS
FORSYNING

Koncern- og årsregnskab l.januar - 31. december

Assens Forsyning A/S
Arsrapport 201 I

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis(fortsat)

Bygninger
Netaktiver
Forsinkelsesbassiner
Renseanlæg
Pumpestationer
Øvrige tekniske anlæg
Maskiner
Specialudstyr, f.eks. laboratorieudstyr
Driftsmateriel
Transportmidler
Ir
lnventar

Afskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret pä følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

20-50 år
60-1OO år

30 år
30 år
2O är

2O-3O âr
10-15 år
5-10 år

1O år
5-8 år

3år
3-5 år

Anlæg under udførelse udgøres af anlæg, der på balancedagen endnu ikke er klar til at blive taget ¡ brug.
Anlæg under udførelse afskrives ikke.

Afskrivninger indregnes ¡ resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og admini-
strationsomkostn inger.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger som en æn-
dring i regnskabsmæssigt skøn.

Fo4jeneste og tab ved afhændelse af anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fra-
drag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. tortjeneste elle tab
indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, d¡stributions- og administrationsomkost-
ninger.

Grunde afskrives ikke.

Finansiel le i ndtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster indeholder renter.

Skat af årets resultat

Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske
dattervirksomheder. Såfremt dattervirksomheder er skattepligtige, indgår de i sambeskatn¡ngen fra det
tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet, og frem til dettidspunkt, hvor de udgår
fra konsolideringen.

Modervirksomheden 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 sambe-
skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertíl modtager virk-
somheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet an-
vende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.
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ASS€NS
FORSYNIN6

Koncern- og årsregnskab 1 . januar - 31 ' december

Noter

Balance

Assens Forsyning A/S
Arsrapport 201 I

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Arets skat, der består afårets aktuelle selskabsskat, ärets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt

skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenka-

pitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Materielle anlægsaktiver

Grunde er værdiansat til kostpris.

produktions- og distributionsanlæg udgøres af indvindingsanlæg, boringer. rensningsanlæ9, 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 afskrivninger'

Værdiansættelsen af bygninger og tekniske anlæg i Assens Spildevand A/S, Assens Rensning A/S og As-

sens VandværkA/S er-bäserét pa-vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12. juni 20O9. Der eksisterer ikke

et effektivt marked for virksom'hedens tekniske anlæg. Værdiansættelsen er derfor som udgangspunkt

sket ved anvendelse af nedskrevne genanskaffelsespiiser, som udtryk for en estimeret dagsværdi af de

tekniske anlæg. Der er under hensyñtagen til årsregnskabslovens_bestemmelser gennemført en impair-

ment test, hvolved værdiansætteléen aÍ aktiverne ievurderes ud fra den samlede værdi af selskabet,

baseret på dets forventede fremtidige pengestrømme.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag a_f salgsomkostninger og den

regñskabsmæssige værãi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af .m_aterie.lle 
aktiver indreg-

nei i resultatopgãrelsen under hãnhoidsvis andre drifts indtægter og andre driftsomkostninger'

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og

associe.-rede virksomhéder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse. foretages af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af

aktivei]Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabs-

mæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalvæ_rdi' Kapitalværdien

opgøi"r som nutid-wærdien af de forventede nettopengelfømm.9 fra.anvendelsen af aktivet eller aktiv-

g;.ll-pp"n og forventede nettopengestrømme ved saig af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere be-

står. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Finansiel le anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi

opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis.

Lovbestemt opkrævningsret måles til kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi.

Betalte selskabsskatter anses i henhold til ¡ndtægtsreguleringen for vandselskaber (bekendtgørelse om

økonomiske rammer for vandselskaber S 23, stk. +, nl. + og 5) som en omkostning, derjusterer selska-

bets økonomiske ramme og dermed kan tillægges vandselskabernes takster krone for krone' Den ud-

skudte skat svarer til en foiventet skattebetaiñg pä sigt og dermed til en opkrævningsret hos selskaber-

nes forbrugere på en tilsvarende størrelse.
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ASSCNS
FORSYNINC

Koncern- og årsregnskab l.januar - 31. december

Assens Forsyning A/S
Arsrapport 201 8

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis(fortsat)

Varebeholdninger

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

Kostpris for reservedele omfatter anskaffelsespris med tillæg af l'¡jemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en obiektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der forelig-
ger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning
på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt ni-
veau, vurderes pâ portefø[eniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. PorteføUerne baseres
primært pä debitorernes l¡jemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens risikosty-
ringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabs-
erfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nu-
tidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikker-
hedsstillelser. Som diskonter¡ngssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller
portefø!je.

Periodeafgrænsn in gsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger ved-
rør ende efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, indeholder periodiserede indtægter vedrø-
rende efterføl gende regnskabsår.

Overdækning

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb de reguleringsmæssige omkostninger, indregnes for-
skellen i balancen som en forpligtelse.

Arets regulering af overdækning indregnes i nettoomsætningen.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte
acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt
skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontor-
ejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er op-
stäet på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de

tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles ud-
skudt skat pä grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af for-
pligtelsen.
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Koncern- og årsregnskab l.januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, när den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver ind-

regnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for sammejurisdiktion. Ændring i

udskudt skat som følge afændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

F inansiel le forpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpl igtelser måles ti I nettoreal isationsværdi.

Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu

efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forplig-
telser til kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente. således at
forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansie-
ringaaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slut-
ning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investe-
ringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra
anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstids-

punktet.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncemens andel af resultatet reguleret for ikke-kon-

tante 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 anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncer-

nens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende
gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter I ikvide beholdninger.
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Assens Forsyning A/S

Arsrapport 20'l 8

2 Særlige poster

Højesteret har i domme af 8. november 2018 i to pilotsager afgjort, at de myndighedsfastsatte stan-

daidpriser kan anvendes som de skattemæssige indgangsværdier på vandselskabers anlægsaktiver. Her-

med blev Skattestyrelsens (tidligere SKAT) hidtidige praksis, hvor Skattestyrelsen har fastsat.vandsel-

skabers skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiver ud fra en tillempet DCF-model, underkendt.

Afgørelserne i Højesteret er det endelige punktum i et langstrakt forløb, hvor Assens Spildevand A/S'

Asõens Rensning A/S, Assens Vandvæik A/S og branchen har førtsager mod Skattestyrelsen i Lands-

skatteretten, Landsretten og Højesteret.

på baggrund af de klare og entydige domme i Højesteret mangler nu alene realitetsbehandling af selska-

bets slkãttemæssige indgañgsværdier og historiske selvangivelser. Assens Spildevand A/S, Assens Rens-

ning A/S og Assenl Vanãværf A/S har liunnet opgøre selskabets skattemæssige konsekvenser efter af-

gørélserne-i Højesteret uden betydelig usikkerhed, selvom selskabets historiske selvangivelser endnu

i kke er realitetsbehandlet af Skattestyrelsen.

I årsregnskabet for 201 I er skatten således opgjort med udgangspunkt i de myndighedsfastsatte stan-

dardprlser som skattemæssige indgangsværdier på selskabets anlægsaktiver.

Da der er stor forskel på de myndighedsfastsatte standardpriser og værdierne iht. Skattestyrelsen til-
lempede DCF-model, ér Oe st<ãttemæssige indgangsværdier øget betydel¡gt- Det.har medført, at udskudt

skai er reduceret, og at en eventuel tidligere betalt selskabsskat vil blive t¡lbagebetalt.

på baggrund heraf er den udskudte skat og den tilsvarende opkrævningsret, der blev indregnet i års-

regnsiãUet for 2017, tilbageført. Posterne blev indregnet i årsregnskabet for 2017 pâ baggrund af bed-

stðviden på dette tidspunlit, baseret på at Skattestyrelsen havde fået medhold i både Landsskatteretten

og Landsretten.

Som følge af ovenstående indgår følgende særlige poster i resultatopgørelsen:

Tilbageførsel af udskudt skat og den tilsvarende opkrævningsret er ændrede regnskabsmæssige skøn,

hvorfãr illbageførslerne er sket ved indregning i resultatopgørelsen. Opkrævningsretten qi
158.886 t.krì er titbageført i "nettoomsæining", mens udskudt skat på 158.886 t.kr. er tilbageført i

"skat af årets resultat".

Derudover er der indregnet et tilgodehavende pâ 17 .7 42 t.kr., som er tidligere betalt selskabsskat inkl.

renter, som vil blive tilbagebetalt.

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen.
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Noter

Koncern

201 I

-158.886
6.661

169.967

2017

150.210
o

-1 33.170

6.151
89.408
44.315

884
-7.874

2018 2017

2

t.kr.

Særlige poster (fortsat)
lndtægter
tndregning af opkrævningsret vedrørende udskudt

skat
Regulering af renter vedrørende skat i tidligere år
Regulering af skat vedrørende tidligere år

Omkostninger
lndregning af udskudt skat

Særlige poster indgâr pâ følgende l¡Qjer ¡ årsregn-

skabet
Nettoomsætningen
Finansielle indtægter
Skat af ârets resultat

Resultat af særlige Poster, netto

Nettoomsætning
Assens Vandværk A/S
Assens Spildevand A/S inkl. Assens Rensning A/S

Assens Affald og Genbrug A/S
Øvrige
Regu lerin gsmæssi g overdækning
Re!u lerin g af opkrævningsret vedrørende udskudt

skat

Afskrivninger på immaterielle og materielle
anlægsaktiver
Afskrivninger pâ immaterielle anlægsakt¡ver
Afskrivninger pâ materielle anlægsaktiver

Afskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen
i følgende poster:

Produktionsomkostn inger
Distribution somkostnin ger
Administration somkostn¡n ger

-158.886
6.661

11.081

158.886
o
0

0
o
0

o

o

0
o
0

-141.'t44 158.886

158.886 -133.170

-158.886 -133.170

0

o

o

0

o

o

o

0

17 .7 42 17.O40 oo

3
7,347

112.733
46.659

145
-4.349

o
o
0

454
0

0

o
o
o

450
o

o-158.886 158.886

3.649 291.770 450 454

o
193

193

4

58.040 74.208

247
57,793

19.753
32.532

5.755

248
73.960

22.735
45.255
6.218

0
o

193

o
s7

97

0
0

97

19358.040 74.204 97
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t.kr.

Finansielle indtægter
Rentein dtægter fra bank
øvrige renteindtægter

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til bank
Renteomkostnin ger til kreditinstitutter
Øvrige renteomkostninger

Skat af årets resultat
Arets aktuelle skat
Arets regulering af udskudt skat
Arets regulering af udskudt skat tidligere år
Reguler¡ng vedr. skat tidligere âr

lmmaterielle anlægsaktiver
t.kr.

Kostpris l.januar 201 I
Tilgang
Afgang

Kostpris 31 . december 2018

Afskrivninger 1. januar 2O18
Afskrivninger

Afskrivninger 31. december 201 8

Regnskabsmæssig værdi 31. december 201 8

-170.893 140.502

2017 2014

234

259:

3.294 72

1.715
0

136.801
1.986

13

-

Assens Forsyning A/S

Arsrapport 201 I

ModervirksomhedKoncern

2018 2017

5
10

6.675
0
5

25 0
19

6.685 5 19

6
17

1.514
1.91 5

7
531
756

1

1

7

63
2

35
0

-22
o

2
63

2

3.446 67

7
o

-283
158.886
-11.724

56
0

-42
-24

236
o
0

8

-10

KÕncern

1

1.236

248
247

495

741
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Materielle anlægsaktiver

Assens Forsyning A/S
Arsrapport 201 8

9
Koncern

t.kr.

Kostpr¡s l.januat 2018
Overført ¡ âret
Tilgang
Afgang

Kostpr¡s 31. december
2018

Nedskr¡vninger '1 
. januar

2018

Nedskr¡vninger 31. de-
cember 201 I

Afskrivninger 1 . januar
2018

Afskrivnínger
Afgang
Afskrivning pâ afhændede

akt¡ver

Afskrivninger 31. decem-
ber 201 I

Regnskabsmæssig værdi
31. december 201 8

Grunde og
bygninger

Tekniske
anlæg

558.502
2.184

o
-516

Distributions-
anlæg

1.916.461
126.115

0
-12.O42

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

66.909
3.296

0
-333

Materielle an-
lægsaktiver un-

der udførelse I alt

77.518
997

o
o

107.470
-132.592
110.900

o

2.727.260
0

110.900
42.491

78.515 560.170 2.030.s34 69.872

3.840 -140.321 -699.685

3.840 -'t40.321 -699.685 0

37.510
5.508

o

o

86.178 2,825.269

0 -843.846

o -843.846

23.842
1,373

o

179.4'17
18.380

0

o -391

200.908
32.531

o

1.629 -333

o
o
0

0

441.677
57.792

o

-2.353

Afskrives over

t.kr.

Kostpris l.januar 201 I
Tilgang

Kostpris 31 . december 2018

Afskrivninger 1. januar 201 I
Afskrivninger

Afskrivninger 31. december 2018

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 201 I

Afskrives over

25.215 197.406 231.810 42.685

49.460 222.443 1.099.039 27.187

20-50 år 5-30 âr 20-100 âr 3-1 5 år

Grunde og
bygninger

o 497.116

86.178 't.484.307

Modervirksomhed

4.661
o

4.661

Mater¡elle
anlægsakti-

ver under
udførelse

363

1.334

5.O24
971

I alt

971

9797

o

5.995

755 0
0

755

852

3.809

40 âr

452

1 .334 5.1 43
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Modervirksomhed
9

Noter

Materielle anlægsaktiver (fortsat)

t.kr.

Afskrivning af materielle anlægsaktiver:
Grunde og bygninger
Tekniske anlæg
Distributionsanlæg
Driftsmidler og inventar

t.kr.

10 Finansielleanlægsaktier
Saldo l.januar
Arets tilgang

Kostpris 3'l . december

Værdiregulerin ger 1 . januar
Reguler¡ng til kapitalandele
Arets resultat

Værdireguleringer 31 . december

Regnskabsmæssig værdi 31 . december

57.793 73.960

Koncern

1,373
18,380
32,532

5.508

2014 2017

1.469
21 .266
45.255
5.970

2014 2017

193
o
o
0

97
0
0
0

97 193

Modervirksomhed

2014

1 .'t7 4.149
o

81 .183
-14

37.652

2017

1.174.149
o

86.904
826

-6.547

1.174.149 'l .174.149

118.821 81 .183

1.292.970 1.255.332

l-Uemsted
Stemme- og

ejerandelNavn

Assens Spildevand A/S
Assens Vandværk A/S
Assens Affald og Genbrug A/S
Assens Service A/S

t.kr.

Kostpris l.januar 201 I
Tilgang i ârets løb
Afgang i ârets løb

Kostpris 31. december 2018

Regnskabsmæss¡g værdi 31 . december 201 I

Assens Kommune
Assens Kommune
Assens Kommune
Assens Kommune

100 %

100 %

100 %

100 %

Koncern

Lovbestemt
opkræv-
ningsret

158.886
o

-158.886

I alt

158.886
0

1s8.886

o0

0
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11 Periodeafgrænsningsposter (aktiv)
øvrige forudbetalte omkostn¡n ger

'12 Aktiekapital

Aktiekapitalen består af 10.000 aktier af nom. 1 .000 t.kr.

lngen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Aktiekapital har uændret været 10.000 t.kr. de seneste 5 år

Assens Forsyning A/S
Arsrapport 201 I

Koncern

201 I 20'17

1.81 41,627

1.627

Moderv¡rksomhed

1.81 4

Koncern

t.kr.

1 3 Udskudt skat
Udskudt skat l.januar
Regulering af udskudt skat

Udskudt skat 31. december

161 .242
-1 59.1 48

2018 20'17

24.441
136.801

162.091
-849

2018 2017

o
o

o
o

2,094 161.242

Hensættelser til udskudt skat vedrører:

Materielle anlægsaktiver
Øvrige balance poster

2.094 161 .242

Koncernen har pr. 31 . december 2018 et udskudt skatteaktiv på 1 95.646 t.kr. Heraf er 1 95.459 t.kr
ikke indregnet ¡ koncernregnskabet, idet skatteaktivet ikke forventes at blive udn)rttet.

2.O31
63

0o

00

0
o

o
0
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ModervirksomhedKoncern

14 Langfristede gældsforpligtelser
Gældsforpli gtelserne fordeles således:

Kreditinstitutter
Langfristet
Kortfristet

15 Periodeafgrænsningsposter (passiv)
Øvrige periodeafgrænsnin gsposter

t.kr.

i6 Medarbejderl"orhold
Gager og lønninger
Pensioner
Omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostnin ger

2018 2017

1 61 .796
9.525

135.322
7.495

171.321 142.8:17

t.kr 2014 2017

3.777
145

3.922
141

3.922 4.063

Reguler¡ngsmæssi ge overdækninger
Langfristet
Kortfristet

Langfristede gældsforpligtelser ¡ alt

Gældsforpl¡gtelserne er indregnet sâledes i balancen

Langfristede gældsforpl¡gtelser
Kortfristede gældsforpli gtelser

Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder efter
5 âr fra regnskabsårets udløb (regnskabsmæssig
værdi)

31.018
528

21.441
5.77 4

0
0

0
0

31.546 27.215

202.867 170.032

0o

192.914
10.053

156.763
13.269

3.777
145

3.922 4.063

3.922
141

202.967 170.032

28.643 73.291

372 917

3.922

3.922

4.063

4.063

372 917

o0

00

Koncern

2018 2017

25.800
4.O23

470
510

25,513
3.916

308
537

30.803 30.274

Vederlag til nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer

Vederlag til direktion

Vederlag til bestyrelse og direktion

402 414

900

1.302

870

1.284

Gennemsn itli gt anta I fuldtidsbeskæfti gede 60
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21 Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Reserve for opskrivning efter indre værdis metode
Overført resultat

Assens Forsyning A/S
Arsrapport 20'1 I

Koncern- og årsregnskab 1 .januar - 31. december

Noter

17 Eventualposter m.v.

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

Selskabet er sambeskattet med selskabets danske dattervirksomhed. Som administrationsselskab hæf-

ter selskabet ubegrænset og solidarisk med dattervirksomheden for danske selskabsskatter og kildeskat-
ter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen'

Assens Forsyning A/S og dens dattervirksomheder har en lejekontrakt om levering af fibernet. Kontrak-
ten løber i 20 àr og pr. 31. december 2018 udgør restløbetiden 1 4 år, svarende til en resterende for-
pligtelse på 1 .960 t.kr.

18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet ubegrænset selvskyldnerkaution for dattervirksomhedernes bankgæld

1 I Usikkerhed vedrørende regnskabsposter

En eventuel over- eller underdækning, svarende til forskellen mellem kostpris for affaldsbehandling 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 indeholdt i selskabets egenkapital.

20 Nærtstående parter

Koncernens nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Assens Forsyning A/S-koncer-
nen,

Assens Forsyning A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens, der har bestemmende indflydelse i selskabet

Transaktioner med nærtstående parter

Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller omkostningsdækkende
basis.

Modervirksomhed

201 I 2017

37.652
48

-6.547
75

37.700 -6.472

l-
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22 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

t.kr.

Finansielle poster, netto
Værdiregulerin g af renteswaP

Afskrivn inger på materielle anlægsaktiver
Tab ved afgang af materielle anlægsaktiver
Regulering vedr. sambeskatning tidligere âr
Arets ændring i over-/underdækning
Skat af årets resultat og skattesag
Lovbestemt opkrævningsret vedrørende udskudt skat

23 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandører og anden gæld

-3.239
-14

57.842
10.639

0
4.331

-170.893
158.886

3.035
826

73.960
10.128
-2.O44
8.506

140.502
-158.886

2014

-9.739
7.937

2017

57,552 76.O27

4.602
-24.483

-1 .AO2 -19.881
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