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Ârsrapport 2017

Ledelsespåteg ning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Assens Rensning A/S
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2OL7.

Arsrapporten af lægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven,

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr.31. december20TT samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2Q77.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Arsregnskabet for 2QI7 er væsentligt påvirket af indregningen af udskudt skat på selskabets anlægs-
aktiver foranlediget af Landsrettens afgørelse i skattesagen af 16. januar 2018 samt indregning af en
tilsvarende opkrævningsret hos selskabets forbrugere. Der henvises til note 3 herom.

Der er betydelig usikkerhed knyttet til den indregnede udskudte skat samt den tilsvarende lovbestem-
te opkrævningsret vedrørende udskudt skat. Der henvises til note 2 herom.

Ärsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Assens, d april201
Di

Birger nd Ernst
adm Rtøl

Bestyrelse:

Hans Bje
f ormand

Arno Termansen
næstformand

Søren EdlefsenJ n Skov Petersen

Lars kristian Pedersen

Grønnegaard Knudsen

Poul Erik stiansen
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Årsrapport 2017

Den uafhængíge rev¡sors rev¡s¡onspåtegn¡ng

Til kapitalejerne i Assens Rensning A/5

Konklusion

Vi har revideret årsregnskaþet for Assens Rensning A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2O17, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stílling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2Ot7 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationaf e standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er
vores opfattelse, at det opnåede revisíonsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-
klusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmef se med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gæf dende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser i henhof d til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhofd i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på note 3, hvoraf det fremgår, at årsregnskabet for 2OI7 er væsentligt
påvirket af indregningen af udskudt skat på selskabets anlægsaktiver foranlediget af Landsrettens af-
gørelse i skattesagen af 16. januar 2018 samt indregning af en tilsvarende opkrævningsret hos sefska-
bets forbrugere.

Vi henleder opmærksomheden på note 2, hvoraf det fremgår, at der er betydelig usikkerhed knyttet til
den indregnede udskudte skat samt til den tilsvarende lovbestemte opkrævningsret vedrørende ud-
skudt skat.

Dette forhold har ikke medført modifikation til vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-
delsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere sefskabets evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten
har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at
gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigefser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, 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. Fejlin-
formationer kan opstå 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 beslut-
ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 profes-
sionel skepsis under revisionen. Herudover:

ldentif icerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejf , udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkelígt 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 sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevídste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

Opnår vi forståelse 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 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 årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi ivores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået f rem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begiven-
heder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begiven-
heder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring 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 årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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

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

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 12. april 2018
Enxsr & Yourlo
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr.30700228

s
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne34110

c
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Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn
Adresse, postnr., by

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

Hjemmeside
E-mail

Telefon

Bestyrelse

Direktion

Revision

Assens Rensning A/S
Ärsrapport 2017

Assens Rensning A/S
Skovvej 28,56tO Assens

35 25 65 04
6. juni 2013
Assens
1. januar - 31. december

wwwassensf orsyning. dk
post@assensf orsyning.dk

63 4490 00

Hans Bjergegaard, formand
Arno Termansen, næstformand
Lars kristian Pedersen
Jørgen Skov Petersen
Søren Edlefsen
Ole Grønnegaard Knudsen
Poul Erik Kristiansen

Birger Strandby Ernst, adm. direktør

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Englandsgade 25, Postboks 200, 5100 Odense C
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Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

Assens Rensning A/S

Årsrapport 2017

Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af ordinær primær drift
Resultat af finansielle poster

32.968
s.230
3.729

-33
-6.623

25.293
8.234
6.736

-93
4.970

27.405
1.623

-t.287
-L21

22.242
5.590
4.O22

- 153
-L.716

t.kr 20L7 20L6 2015 t4

Hovedtal

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og nøgletal

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

Overskudsgrad
Resultat af ordinær primær drift x 100

Nettoomsætning

Resultat af ordinær primær drift x 100
Afkast af den investerede kapital

Gennemsnitlig investeret kapital

lnvesteret kapital Driftsmæssige immaterielle og materiel le
anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital

Bruttoresultat x 100
Bruttomargin

Nettoomsætning

Egenkapital ultimo x 100
Soliditetsgrad

Passiver i alt, ultimo

Ârets resultat efter skat x 100
Egenkapitalf orrentning

Gennemsnitlig egenkapital

Anlægsaktiver
O msætn ingsakt iver
Aktiver i alt (balancesum)
lnvestering i materielle anlægsaktiver

r2L.639
2t.924

143.563
-7.714

110.031

tr6.655
t2.r25

728.780
-t.6t9

776.654

L20.272
to.o92

130.364
-4.782

111.685

122.tO3
4.994

L27.O97
-11.960

Overskudsgrad
Afkast af den investerede kapital
Bruttomargin
Soliditetsgrad

9,50/o
2,50/o

I5,9 o/o

76,60/o

24,30/o
4,7 Vo

32,6V0
90,60/o

-6,O0/o

-t,7 vo

7,60/o

85,7 0/o

18,1%
3,2V0

25,10/o
BB,7 o/o

-1 o/¡
BVo %
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Ârsrapport 2017

Ledelsesberetn¡ng

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten þestår af rensning af spildevand ved drift af alle offentlige renseanlæg i Assens Kom-
mune samt udførelse af nye anlæ9.

Selskabets virksomhed er reguleret efter lov om betalingsregler for spildevand ud f ra et hvile-i-sig-
selv-princip samt f ra 2017 reguleret efter individuelle økonomiske rammer fastsat af Forsyningssekre-
tariatet med udgangspunkt i selskabets historiske priser, omkostnings- og anlægsudvikling samt effek-
tivitetskrav som beskrevet i vandsektorloven.

Selskabets indtægter er baseret på kundeafgifter i form af tilslutningsbidrag, stikafgifter og aflednings-
bidrag i henhold til betalingsvedtægt. Bestyrelsen fastsætter årligt takster i henhold til økonomisk
ramme fastsat af Forsyningssekretariatet og godkendes af Assens Kommune.

Usædvanlige forhold, som har påvirket årsregnskabet

Selskabet har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser de af selskabet anvendte myndig-
hedsfastsatte standardpríser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. SKAT
har lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skal beregnes skønsmæssigt ud fra en tillem-
pet DCF-model. Det er SKAT's vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er
betydeligt lavere end de myndighedsfastsatte standardpriser. Selskabet, samt branchen i øvrigt, var
uenig i SKAT's afgørelser, hvorfor disse blev påklaget til Landsskatteretten.

Landsskatteretten har i kendelser af 26. juni 2014 afsagt de første afgørelser vedrørende problemstil-
lingen, og disse er í overvejende grad faldet ud til SKAT'S fordel. Afgørelserne blev anket, idet bran-
chen var af den opfattelse, at de ikke er i overensstemmelse med lovens ordlyd samt intentionerne
med vandsektorloven.

Sagen blev af branchen indbragt for de civíle domstole ved to pilotsager i Landsretten. Østre Landsret
afsagde den 16. januar 2018 domme i de to pílotsager. Østre Landsret gav med dissens SKAT
medhold og godkendte hermed, at SKAT kunne foretage et skøn over de skattemæssige
indgangsværdier. Der har hidtil ikke været indregnet udskudt skat vedrørende de materielle
anlægsaktiver ved stiftelsen, som er anfægtet af SKAT, henset til den betydelige usikkerhed, der har
været omkring de skattemæssige indgangsværdier, jf . ovenstående sager. Som følge af dommene i

Østre Landsret ser selskabet sig nu nødsaget til at indregne en udskudt skat baseret på de af SKAT
opgjorte værdier af selskabets anf ægsaktiver ved stiftelsen.

Betalte selskabsskatter anses i henhold til indtægtsreguleringen for vandselskaber (bekendtgørelse
om økonomiske rammer for vandselskaber $ 23, stk. 4, nr. q og 5) som en omkostning, der justerer
selskaþets økonomiske ramme og dermed kan tillægges vandselskabets takster krone for krone. Den

udskudte skat i et vandselskab svarer til en forventet skattebetaling på sigt og udgør dermed efter le-
delsens opfattelse en opkrævningsret hos selskabets forbrugere på en tilsvarende størrelse.
Opkrævningsretten har ikke tidlígere været indregnet i selskabets årsregnskab. Med de væsentlige
justeringer til den udskudte skat, der er indregnet i årsregnskabet, finder ledelsen, at det giver et
mere retvisende billede af selskabets årsregnskab og dermed selskabets finansielle stilling at indregne
opkrævningsretten i årsregnskabet. Hvis opkrævningsretten ikke blev indregnet i årsregnskabet ville
selskabets egenkapitaf blive væsentligt formindsket svarende tíl den udskudte skat baseret på de af
SKAT opgjorte værdier af selskaþets anlægsaktiver ved stiftelsen, hvilket efter ledelsens opfattelse
ikke er retvisende, idet selskabsskat kan opkræves hos forbrugerne krone for krone. lndregning af
opkrævningsretten er et ændret regnskabsmæssigt skøn, som har medført en forøgelse af
nettoomsætningen for 2017 med I2.717t.kr.

Der henvises til note 3 i årsregnskabet.

Der har derudover ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.
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Ledelsesberetning

Usikkerhed ved indregning og måling

Branchen har valgt at anke de to pilotsager til Højesteret. Såfremt branchen vinder sagerne i

Højesteret kan det betyde en reduktion af den nu indregnede udskudte skat. Der er således usikkerhed
knyttet til den endelige opgørelse af udskudt skat af anlægsaktiver. Ændringer til den indregnede
udskudte skat vil have en tilsvarende beløbsmæssig effekt på den indregnede opkrævningsret.

Der er derfor usikkerhed knyttet til dette forhold.

Der henvises til note 2 for en yderligere omtale heraf .

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens omsætning i 2077 udgør 32.968 t.kr. mod 25.293 t.kr. sidste år. Resultatopgørelsen
lor 2oL7 udviser et underskud pä ø.ozz t.kr. mod et overskud pä q.glo t.kr, sidste år, og
virksomhedens balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapitaf på 110.031t.kr. Ledefsen
anser årets resultat for tilfredsstillende.

Virksomhedens omsætning i 2077 indeholder indregning af en opkrævningsret vedørende udskudt
skat. Opkrævningsretten er ikke opkrævet hos forbrugerne, men forventes opkrævet i takt med at
udskudt skat bliver til betalbar skat.

Der henvises til note 3 for en yderligere beskrivelse heraf.

Væsentf ige begivenheder og aktiviteter i 20L7

Assens Kommune har i 2015 besluttet, at alt spildevandsrensning skal ske i ét nyt renseanlæg i

Assens.

Dette betyder, at alt spildevand f ra de øvrige byer skal ledes tif Assens by. Beslutningen om, at spilde-
vandsrensning skal ske i ét nyt renseanlæg i Assens betyder samtidigt, at de øvrige I renseanlæg skal
nedlægges. Nedlæggelsen af de øvrige renseanlæg kommer til at ske |ra2Q2O og ca. 10 år frem.

Det endelige valg af placering af anlægget blev foretaget af Assens Kommunes Byråd iaprif 2016.

Der er í2017 arbejdet videre VVM-redegørelse og lokalplan for området samt udarbejdet udbud på

byg herrerådgivning.

Lokalplan og VVM-tilladelse forventes endelig vedtaget/meddelt i maj 2018.

Der er brugt omfattende ressourcer på at arbejde på lokalplan for området og VVM-redegørelse for
projektet samt udbud f or bygherrerådgivningen.

Der er iårets løb generelt opnået meget fine renseresultater på alle anlæ9.

Der er i2017 fortsat gjort en indsats for at minimere den mængde regnvand, der ledes tif renseanlæg-
gene som følge af brud og fejlkoblinger.

l20L6 har Assens Forsyning fået godkendt ansøgnÍng hos Miljø- og Fødevareministeriet om et MUDP-
projekt (Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram), hvor Assens Forsyning i

samarbejde med Krüger, Grundfos og Artogis skal udvikle nye metoder til spildevandsrensning.

Der er i 2017 brugt omfattende ressourcer på projektet. Projektet er ca. et halvt år efter tidsplanen,
og der er søgt og opnået tilladelse hos ministeriet til at forlænge projektets levetid.

Forventet udvikling

Fremtidìg udfordring og udvikl¡ng

Arbejdet med det nye Assens Renseanlæg er igangsat inden 1. marts 2016, og der er derfor søgt om
tillæg til den økonomiske ramme. Dette betyder, at renseanlægget skal være afsluttet senest den 31,
december 2OI9 lor at f å det f ulde tillæ9.
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Årsrapport 2017

Ledelsesberetn¡ng

Renseanlægget er forsøgt projekteret som et OPI-samarbejde med Krüger (offentligt privat innova-
tionssamarbejde). Profylaxe-bekendtgørelsen blev påklaget og med udsigt til sagsbehandlingstid på 6
måneder besluttede bestyrelsen for Assens Forsyning, at forsyningen ikke vil forfølge klagesagen,
men i stedet udbyde anlægget i traditionelt udbud med bygherrerådgivning og senere totalentreprise.

Det er på grund af ovenstående ikke muligt at få etableret det nye renseanlæg inden udgangen af
2019.

Der skal således i stedet opnås tillæg via g 11, stk. 1(pålagte eller godkendte mål) i bekendtgørelsen
om økonomiske rammer.

Forsyningen søger om forhåndsgodkendelse umiddelbart efter spildevandsplanen for Assens
Kommune vedtages endelígt i maj 2018, idet spildevandsplanen fastlægger, at der skal etableres et
nyt renseanlæg i Assens med produktion af biogas.

Etableringen af et nyt renseanlæg vil kræve mange mandskabsressourcer, som efterfølgende skal tileg-
nes kompetencer, som skal til for at styre et nyt højteknologisk anlæ9.

lforbíndelse med nedlæggelsen af de øvrige renseanlæg skal der ske en afskrivning af den eventuelle
restværdi af anlæggene. Nedlæggelsen af anlæggene sker først lra2O2O og ca. 10 år yderligere frem.

Forsyningen har fået vurderet den resterende værdi i de renseanlæq, der skal nedlægges og har be-
sluttet, at restværdien af anlæggene påbegyndes afskrevet lineært lraZQ|T og frem til den
f orventede nedlæggelse.

Reguleringen gennem den økonomiske ramme kan i fremtiden sætte økonom¡en under pres, hvilket
kan resultere i større låneoptag.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser, som
påvirker bedømmelsen af årsrapporten.
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ßssENs
FORSYNING

Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Resuftatopgørelse

Note t.kr.

4 Nettoomsætning
5 Produktionsomkostninger

Bruttoresultat
5 Administrationsomkostninger

Resultat af primær drift
Andre driftsindtægter

Resultat før finansÍelle poster
6 Finansielleindtægter
7 Finansielleomkostninger

Resultat før skat
8 Skat af årets resultat

Ârets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

Assens Rensning A/S

Årsrapport 2017

2017 2076

32.968
-27.738

2s.293
-77.O59

s.230
-2.101

8.234
-2.O98

3.r29
29

6.136
0

3.158
90

-723

6.136
27

-L20

3.r25
-9.748

6.043
-1.073

-6.623 4.970

-6.623 4.970
-6.623 4.970
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ASSENS
FORSVNIN6

t.kr.

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Distributionsan læg
Produktionsanlæg
Driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udf ørelse

Assens Rensning A/S
Ârsrapport 2017

Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note

9

20L7 20L6

77.716
9.s80

70.652
736

LO.406

17.501
9.9L5

84.877
792

3.570

109.090 116.655

10 Finansielle anlægsaktiver
Lovbestemt opkrævningsret 12.549 0

12.549 0

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeaf grænsnin gsposter

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER IALT

tzt.639 tt6.655

994
9.977
4.tzt

35

930
8.732

0
0

75.067 9.662

6.857 2.463

21.924 12.L25

143.563 L28.780
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ASSENS
FÛRSVHING

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr

Assens Rensning A/S
Årsrapport 2017

2077 20L6
. PASSIVER

Egenkapital
1 1 Selskabskapitaf

Overført resultat

Egenkapital i aft
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt
Gældsforpligtelser

L2 Langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter

Kortf ristede gældsf orpligtelser
LZ Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser

Gæld til kreditinstitutter (byggekredit)
Reguleringsmæssíg overdækning
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæf d til tif knyttede virksomheder
Skyldiqt sambeskatningsbidrag
Anden gæld

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER IALT

10.000
100.031

10.000
106.654

1 10.031 tL6.654

12.549 4.354

12.549 4.354

4.318 4.476

4.318 4.476

158
4.200
5.246
3.996

900
1.551

674

L54
0
0

1.087
923

1.068
64

16.66s 3.296

20.983 7.772

743.563 r28.780

1

2
3

13
L4
15

Anvendt regnskabspraksis
Usikkerhed om indregning og måling
Særlige poster
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v
Sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter

T2



{
ASSENS
FORSYNING

Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapítalopgørelse

t.kr.

Egenkapital 1. januar 2016
Overført via resultatdisponering

Egenkapital 1. januar 2017
Overført via resultatdisponering

Egenkapital 31. december 2OL7

Selskabskapital Overførtresultat

Assens Rensning A/S

Årsrapport 2017

I alt

10.000
0

tol.684
4.970

7rL.684
4.970

10.000
0

706.654
-6.623

176.654
-6.623

10.000 100.031 110.031

13
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ASSENS
fORSYHING Assens Rensning A/S

Arsrapport 2017

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Assens Rensning A/S for 2Ot7 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved rensning af spildevand indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering. Net-
toomsætningen indregnes ekskf . moms og afgifter.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftafte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på

vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Nettoomsætningen korrigeres med en eventuel over- eller underdækning samt regulering af opkræv-
ningsretten vedrørende udskudt skat.

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb indtægtsrammen for levering af vand, indregnes for-
skellen i balancen som en gældsforpligtef se.

Er de hos forbrugerne opkrævede beløb lavere end prisloftet for levering af vand, indregnes forskelten
som en underdækning, hvis forskellen forventes opkrævet.

Produ ktionsomkostnin ger

Posten indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand, drift og vedlige-
hold af renseanlæ9, afskrivninger, lokaleomkostninger, miljø m.v.

Ad m in istrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er af holdt i året til ledelse og adminístra-
tion af virksomheden, herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlokaler og
kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til vírksomhedens
hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.

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 på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 30 år
Øvrige tekniske anlæg 30 år
Maskiner 10-15 år
Specialudstyr, f.eks. laboratorieudstyr 5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år
It 3år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og admini-
strationsomkostni n ger.
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ASSEiTS
Ê0RsvHt¡tü Assens Rensning A/S

Ârsrapport 2017

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis(fortsat)

Anlæg under udførelse udgøres af anlæ9, der på balancedagen endnu ikke er klar til at blive taget i

brug. Anlæg under udførelse afskrives ikke.

Fortjeneste og tab ved afhændefse af anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med
f radrag af saf gsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og administrations-
omkostninger.

Restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien akti-
vets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i restværdien indregnes virkningen
for afskrivninger fremadrettet som en ændring í regnskabsmæssigt skøn.

Grunde afskrives ikke.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansíelle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørel-
se under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regule-
ring af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets
resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden og de danske dattervirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles
mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst
(f uld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende
satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med
restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetíllæg tíl administra-
tionssefskabet.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde er værdiansat til kostpris.

Produktions- og distributionsanlæg udgøres af netaktiver, forsinkelsesbassiner, pumpestationer,
øvrige tekníske anlæg og maskiner.

Andre anlæ9, driftsmidler og inventar udgøres af specialudstyr, transportmidler, it og inventar.

I forbindelse med udskillelsen af Assens Forsyning A/S-koncernen fra Assens Kommune, blev værdian-
sættelsen af overtagne materielle anlægsaktiver baseret på vandsektorloven, jf . lov nr. 469 at t2.
juni 2009. Der eksisterer ikke et effektivt marked for virksomhedens tekniske anlæ9.

Værdiansættelsen af de overtagne materielle anlægsaktiver er derfor som udgangspunkt sket ved an-
vendelse af nedskrevne genanskaffelsesværdier, som udtryk for en estimeret dagsværdi af de
tekniske anlæ9. Der er under hensyntagen til årsregnskaþsf ovens bestemmelser gennemført en
impairment test, hvorved værdiansættef sen af overtagne aktiver revurderes ud fra forventede
f remtídige pengestrømme.
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ASSENS
Ê0RsvNt¡,lG

Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Assens Rensning A/S

Årsrapport 2017

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis(fortsat)

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og
den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver ind
regnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Lovbestemt opkrævningsret måles til kostpris elf er en lavere nettorealisationsværdi.

Betalte selskabsskatter anses í henhold til indtægtsreguleringen for vandsefskaber (bekendtgørelse
om økonomiske rammer for vandselskaber S 23, stk. 4, nr. 4 og 5) som en omkostning, der justerer
selskabets økonomiske ramme og dermed kan tillægges vandselskabets takster krone for krone. Den

udskudte skat svarer til en forventet skattebetaling på sigt og dermed til en opkrævningsret hos
selskabets forbrugere på en tilsvarende størrelse.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdifor-
ri ngelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi-
en opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme f ra anvendelsen af aktivet eller
aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt
brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere
består.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et in-
dividuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på indivíduelt niveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indíkation på værdiforringelse på individuelt ni-
veau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikatíon for værdiforringelse.

Periodeaf grænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger

I6



ASSENS
ÍÛRSYHIN6 Assens Rensning A/S

Arsrapport 2017

Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendtregnskabspraksís(fortsat)

Selskabsskat

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

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende
selskabs-skat" eller "Skyldig selskabsskat".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktÍver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver
indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af f remti-
dig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgøref sen.

Gældsf orpligtelser

Finansief le gældsforpligtelser som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld indregnes ved
låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efter-
følgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsf orpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

2 Usikkerhed om indregning og måting

Branchen har valgt at anke de to pilotsager, der den 16. januar 2018 blev afgjort i Landsretten, til Hø-
jesteret. Sagerne vedrører den metode, som branchen har anvendt tif opgørelse af de skattemæssige
indgangsværdier af materielle anlægsaktiver. Såfremt branchen vinder sagerne i Højesteret kan det
betyde en reduktion af den nu indregnede udskudte skat. Ændringer til den indregnede udskudte skat
vil have en tilsvarende beløbsmæssig effekt på den indregnede opkrævningsret.

Der er således usikkerhed knyttet til den endelige opgørelse af udskudt skat af anlægsaktiver og den
tilsvarende opkrævningsret.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

3 Særlige poster

t.kr.

lndtægter
lndregning af opkrævningsret vedrørende udskudt skat på

anlægsaktiver ved stiftelsen

Omkostninger
Indregning af udskudt skat vedrørende anlægsaktiver ved stiftelsen

Særlige poster indgår på følgende línjer i årsregnskabet
Nettoomsætningen
Skat af årets resultat

Resultat af særlige poster, netto

20L7

Assens Rensninq A/S
Ârsrapport 2017

20r6

t2.549 0

L2.549 0

-to.r44 0

ro.t44 0

72.549
70.144

0
0

2.405 0

Selskabet har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser de af selskabet anvendte myndig-
hedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. SKAT
har lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skal beregnes skønsmæssigt ud fra en tillem-
pet DCF-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning of fentliggjort den 10. juni
2011. Det er SKAT's vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er
betydeligt lavere end de myndighedsfastsatte standardpriser. Selskabet, samt branchen i øvrigt, er
uenig i SKAT's afgørelser, hvorfor disse blev påklaget til Landsskatteretten.

Landsskatteretten har i kendelser af 26. juni 2014 afsagt de første afgørelser vedrørende problemstil-
lingen, og disse er iovervejende grad faldet ud til SKAT's fordel. Afgørelserne blev anket, idet bran-
chen er af den opfattelse, at de ikke er i overensstemmelse med lovens ordlyd samt intentionerne
med vandsektorloven.

Sagen blev af branchen indbragt for de civile domstole ved to pilotsager i Landsretten. Østre Landsret
afsagde den 16. januar 2018 domme i de to pilotsager. Østre Landsret gav med dissens SKAT
medhold og godkendte hermed, at SKAT kunne foretage et skøn over de skattemæssige
indgangsværdier. Der har hidtil ikke været indregnet udskudt skat vedrørende de materielle
anlægsaktiver ved stiftefsen, som er anfægtet af SKAT, henset til den betydelige usikkerhed, der har
været omkring de skattemæssige indgangsværdier, jf . ovenstående sager. Som følge af dommene i

Østre Landsret ser selskabet sig nu nødsaget til at indregne den udskudte skat baseret på de af SKAT
opgjorte værdier af selskabets anlægsaktiver ved stiftelsen.

Betalte selskabsskatter anses i henhold til indtægtsreguleringen for vandselskaber (bekendtgørelse
om økonomiske rammer for vandselskaber S 23, stk. 4, nr. q og 5) som en omkostning, der justerer
selskabets økonomiske ramme og dermed kan tillægges vandselskabets takster krone for krone.

Den udskudte skat i et vandselskab svarer til en forventet skattebetaling på sigt og udgør dermed efter
ledelsens opfattelse en opkrævningsret hos selskabets forbrugere på en tilsvarende størref se. Opkræv-
ningsretten har ikke tidligere været indregnet iselskabets årsregnskab. Med de væsentlige justeringer
til den udskudte skat, der er indregnet i årsregnskabet, finder ledelsen, at det giver et mere retvisende
bíllede af selskabets årsregnskab og dermed selskabets finansielle stilling at indregne opkrævningsret-
ten i årsregnskabet. Hvis opkrævningsretten ikke blev indregnet i årsregnskabet ville selskabets egen-
kapital blive væsentligt formindsket svarende til den udskudte skat baseret på de af SKAT opgjorte
værdier af selskabets anlægsaktiver ved stiftelsen, hvilket efter ledelsens opfattelse ikke er
retvisende, idet selskabsskat kan opkræves hos forbrugerne krone for krone. Der indregnet en
opkrævningsret på ialt 72.549 t.kr., hvoraf 70.744 t.kr. vedrører opkrævningsretten på udskudt skat
af selskabets anlægsaktiver ved stiftelsen.
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Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Assens Rensning A/S
Årsrapport 2017

20t6

Noter

t.kr.

4 Nettoomsætning

7 Finansielleomkostninger
Renteomkostninger f ra bank
Renteomkostninger, kreditinstitutter
Renteomkostninger, koncernínterne

20t7

ïransport og rensning af spildevand
Særbidrag m.v.
Andre indtægter
Reguleringsmæssig overdækning
Regulering af opkrævningsret vedrørende udskudt skat

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

Afskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen i følgende poster:

Produktionsomkostnin ger
Administrationsomkostninger

Finansielle indtægter
Andre finansief le indtægter

25.257
3s3

55
-5.246
72.549

24,675
678

0
0
0

32.968 25.293

5
15.253 5.236

15.253 5.236

74.561
692

4.577
779

L5.253 5.236

6
90 27

90 27

5
118

0

3
I76

1

L23 I20

I Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Ärets regulering af udskudt skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år

1.551
8.195

2

1.068
255

-2so

9.748 1.073
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Materielle anlægsaktiver

Assens Rensning A/S

Ârsrapport 2017

9

t.kr.

Kostpris f. ianuar 2017
Tilgang i årets løb
Afgang i åreis løb

Kostpris 31. december 2017

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017
Ärets afskrivninger

Af- og nedskr¡vninger 31. december 2017

Regnskabsmæssig værd¡
31. december 2017

LZ Langfristede gældsforpligtelser

t.kr.

Kreditinstitutter

Materielle
Driftsmate- anlægsakt¡-

Grunde og Distribu- Produkt¡ons- riel og ver under
bygn¡nger tionsånlæg anlæg inventar udførelse I alt

35.131 2L.414 185.942 2.LI3 3.570 248.L70
578 0 0 300 6.836 7 .7 L4

000-260-26
35.709 2t.4L4 185.942 2.387 L0.406 255.858

17.630
363

1L.499
33s

101.065
L4.225

L.32L
330

0
0

13 1.5 15
15.253

77.993 11.834 LL5.290 t.65L 0 L46.768

t7 .716 9.580 70.652 736 10.406 109.090

10 Finansielle anlægsaktiver

t.kr.

Kostprís 1. januar 2017
Tif gang i årets løb

Kostpris 31. december 2077

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2Q77

t.kr.

11 Selskabskapital

Selskabskapitalen er fordelt således:

Aktier, 10.000 stk. a nom. 1.000,00 kr

20L7

Lovbestemt
opkrævningsret

0
72.549

72.549

t2.549

2016

10.000 10.000

10.000 10.000

Virksomhedens selskabskapital har uændret været 10.000 t.kr. de seneste 4 år

Gæld ialt
37/1220t7

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

4.476 158 4.378 3.642

3.6424.476 158 4.378
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

13 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser

Selskabet har ligesom branchen i øvrigt anfægtet SKAT's værdiansættef se af de skattemæssige ind-
gangsværdier på selskabets anlægsaktiver. Branchen har ført sager mod SKAT i både
Landsskatteretten og Landsretten, hvor SKAT imidlertid har fået medhold begge steder. Branchen har
anket sagerne fra Landsretten til Højesteret. Såfremt branchen vinder sagerne i Højesteret, kan det
betyde en reduktion af den indregnede udskudte skat og opkrævningsret. Der henvises til note 3.

14 Sikkerhedsstíllelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed iaktiver pr. 31. december 2017

15 Nærtstående parter

Oplysning om koncernregnskaber

Modervirksomhed Hjemsted

Assens Spildevand A/S Skovvej 28, 5610 Assens

Transaktioner med nærtstående parter

Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vílkår eller omkostningsdækken-
de basis. Der har i2Ot7 været samhandel med Assens Spildevand A/S oq Assens Service A/S.

Ejerforhof d

Følgende kapitalejere er noteret i virksomhedens ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller
minimum 5 % af aktiekapitalen:

Navn Bopæl/Hjemsted

Assens Spildevand A/S Skovvej 28, 5670 Assens
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