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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret

l. januar - 31. december 2013 for Assens Rensning A/S.

Ärsrapporten er aflag! i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede afselskabets aktiver, pas-

siver og frnansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter

for regnskabsåret 1. januar -31. december 2013.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegø-

relse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for sel-

skabets finansiel le stilling.

Der er væsentlig usikkerhed vedrørende fastsættelse af de skattemæssige indgangsværdier på

selskabets materielle anlægsaktiver og den deraf afledte effekt på udskudt og betalbar skat.

Der henvises til note I herom.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Assens, den 10. april2014
Direktion:

Bent Hvam Pedersen

Bestyrelse

0=>n ---------á

Arno Termansen
formand

Bj

Lars Kristian Pedersen

næstformand

age
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Assens Rensning A/S
,hrsrapport 20 I 3

CVR-nr. 35 25 65 04

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Assens Rensning A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revide¡et årsregnskabet for Assens Rensning A"/S for regnskabsåret l. januar - 31. december 2013. ,Ä.rs-

regnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ärsregnskabet udarbejdes eÊ

ter årsregnskabsloven.

Ledelsens onsvar for årsregns køhet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med

årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at

udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne sþldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvsr

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om åLrsregnskabet på grundlag afvores revision. Vi har udført revisio-

nen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgiv-

ning. Dette kæver, at vi overholder etiske krav samt plan lægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sik-
kerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-

regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger afrevisors vurdering, herunder vurderingen afrisici for væ-

sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne sþldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor intem kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvi-

sende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men

ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere

vurdering af, om ledelsens valg afregnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rime-

lige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sron.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede afselskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2013 samt afresultatet afselskabets aktiviteter for regnskabsåret l. januar - 31. decem'

ber 2013 i ove¡ensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold af regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på note I i regnskabet, som beskiver den

usikkerhed, der er omkring fastsættelse afde skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsakti-

ver og den derafafledte effekt på udskudt skat og betalbar skat.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlin-
ger i tillæg til den udførte revision afårsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 10. apr\l2014
KPMG
Statsautori seret Rev isionspartnerselskab

J
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Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Assens Rensning A/S
Skowej 28
5610 Assens

Telefon:
Hjemmeside
E-mail:

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemstedskommune:
Regnskabsår:

63 44 90 00
www.assensforsyning.dk
post@assensforsyning. dk

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

Bestyrelse

Arno Termansen (formand)
Lars Kristian Pedersen (næstformand)

Tage Kiltang Bartholin
Rikke Bjerglyng
Egon Nielsen

Direktion

Bent Hvam Pedersen

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25

Postboks 330
8100 Aarhus C
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Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

tkr 2013

Hovedtal
Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af primær drift
Resultat af finansielle poster

17.501

1.869

0

0

0

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

1t5.373
22.130

137.503
1

5

Overskudsgrad
Afkast afden investerede kapital
Bruttomargin
Soliditetsgrad

0,0 0/o

0,0%
10,7 %
83,2 0/o

o/o
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Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten består af transport og rensning af spildevand ved drift af alle offentlige

spildevandsanlæg i Assens Kommune samt udførelse af nye anlæg.

Selskabets virksomhed er reguleret efter lov om betalingsregler for spildevand ud fra et "hvi-
le i sig selv"-princip samt fra 1. januar 20ll reguleret efter et prisloft med udgangspunkt i

selskabets historiske priser, omkostningsudvikling og effektivitetskrav som beskrevet i vand-

sektorloven.

Selskabets indtægter er baseret på kundeafgifter i form af tilslutningsbidrag, stikafgifter og

afledningsbidrag i henhold til betalingsvedtægt. Bestyrelsen fastsætter årligt takster i henhold

til prisloft fastsat af Forsyningssekretariatet og godkendes af Assens Kommune.

Usikkerhed ved ìndregning og måling

Opgørelsen af skat i årsregnskabet er baseret på selskabets vurdering af skattemæssige ind-
gangsværdier på de materielle anlægsaktiver svarende til branchens anvendelse af de myn-

dighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne. Disse værdier ligger over de regnskabs-

mæssige. SKAT har i en række afgørelser afvist disse værdier som skattemæssige indgangs-

værdier. Selskabet har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse af de

myndighedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige ind-
gangsværdier. Det er SKAT's vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsak-

tiverne er betydeligt lavere end de regnskabsmæssige. Selskabet har påklaget SKAT's afgø-

relse til Landskatteretten, da ledelsen vurderer, at det er sandsynligt, at sagen vil falde ud til
selskabets fordel. Selskabet har som følge heraf ikke indregnet den udskudte skat baseret på

SKAT's værdiansættelsesprincipper. Såfremt sagen i Landsskatteretten falder ud til SKAT's
fordel, medfører dette, at der skal indregnes en hensat udskudt skat på 27 mio. kr. og en

skyldig skat på 0,0 mio. kr.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Økonomiske forhold og nogletal

Selskabets omsætning har i året været 17.501 tkr.

Resultatopgørelse udviser et overskud på 0 mio. kr. ,4rets overskud er, sammen med afskriv-

ninger på 5 mio. kr., lånoptagelse på 0 mio. kr., anvendt til at finansiere anlægsinvesteringer

på 6 mio. kr.

Egenkapitalen udgør ll4.47l tk(r.

Væsentlige begivenheder i 2013

Assens Byråd har i2013 godkendt en ansøgning fra Bryggeriet Vestfyen, om de kunne etab-

lere deres egen ledning til Assens Renseanlæg og dermed blive omfattet af det justerede be-

talingsprincip og dermed kun betale for rensning af spildevand.
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Ledelsesberetning

Beretning

Ovennævnte betyder samtidig, at rensning af spildevand skal udskilles som et selvstændigt

selskab.

Assens Rensning A/S blev stiftet den 6. juni som datterselskab af Assens Spildevand A/S,

med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2013.

Ligeledes er det justerede betalingsprincip indarbejdet i betalingsvedtægt sammen med loven

om trappemodellen.

Bekendtgørelsen om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget (Trappemo-

dellen) er trådt i kraft den 6. september 2013. Trappemodellen indfases over 4 år.

Det justerede betalingsprincip, trappemodellen og afgørelse om skattebetaling bevirker, at

brugere med vandforbrug under 500 m3 vil opleve et stigende vandafledningsbidrag på ca. l0
%.

I2012 blev der indberettet data til Forsyningsdirektoratet for udregning afprisloft og effek-

tivitetskrav for 2013 og effektivitetspotentialet de kommende år. På grund af afgørelser i

Klagenævnet er prisloft og effektivitetskrav ændret løbende. Prisloft for 2013 er for et samlet

spildevandsområde, da Forsyningsdirektoratet endnu ikke har givet tilbagemelding på det

fremsendte forslag om deling mellem Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S.

Det individuelle effektivitetskrav for 2013 er fastsat til 0 k. Der er dog stadig et effektivi-
tetspotentiale på 0,6 mio. kr., der skal findes de kommende år.

For driftsområdet er der igangsat aktiviteter for at opfylde effektivitetspotentiale. Regnskabet

for 2013 viser, at dette er lykkedes over forventning med et driftsresultat der ligger 1,6 mio.

kr. under prisloft for drift.

Der er ingen afklaring på sagen med Middelfart Spildevand A/S, der har fremsendt krav på

erstatning for merydelse ved bortskaffelse af kromholdigt slam. Sagen er overgivet til sel-

skabets advokat. Det samlede krav kan blive ca. 2 mio. kr.

Udviklingsaktiviteter

Kloaksystemet i Tommerup St. giver en del problemer med oversvømmelse og regnvands-

belastning på renseanlægget. Der er iværksat en del tiltag i 2013 '

Der arbejdes på ny struktur for spildevandsområdet, som indebærer, at der nedlægges rense-

anlæg, så der efter en årrække kun er Assens Renseanlæg med en kapacitet på ca. 125.000

PE. Med denne kapacitet giver det et samlet udvidelsespotentiale for erhvervsvirksomheder
og boliger. Samtidig forventes det, at renseanlægget vil blive energineutralt. Det vil blive
undersøgt, om det er rentabelt at indsamle madaffald fra husstandene, og derved forbedre

gasproduktionen i rådnetanken. Det vil ligeledes blive undersøgL om spildvarme og udnyt-

telse af varme i afløbsvandet, kan anvendes rentabelt i samarbejde med Assens Fjernvarme.

Arbejdet med udvidelse af Assens Renseanlæg er opstartet i 2013 med prækvalifikation af
f,rrmaer i EU udbud. Fem konsortier er udvalgt til at give et totalentreprise tilbud på opgaven,

der forventes at beløbe sig til ca. 65 mio. kr.

Udvidelse af Vissenbjerg Renseanlæg er opstartef i 2013 med udarbejdelse af projekt og li-
citation.
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Ledelsesberetning

Beretning

Arbejdet omfatter bygning af nyt efterklaringsbassin og udvidelse af beluftningsdel. Ved ud-

videlsen, der forventes færdigt 1. halvår 2074, øges kapaciteten på renseanlægget, så det er

muligt at hjemtage spildevand fra Gelsted Renseanlæg i Middelfart, samt at nye industriom-
råder ved Grønnemose kan spildevandsafledes.

Når Vissenbjerg Renseanlæg nedlægges, vil efterklaringstanken blive anvendt til forsinkel-
sesbassin.

De kommende års udfordringer

Effektivitetspotentialerne, som vil påvirke driften de kommende år, er der, ved en fælles ind-
sats og ændring af Assens Forsynings organisation, styr på.

Generelt ligger der en stor opgave i at lokalisere fejltilkoblinger til spildevandsledningerne,

det kan være dræn eller ombytning af stik ved virksomheder eller boliger. De store vand-

mængder giver problemer med drift af renseanlæg og giver et for stort forbrug af el.

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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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Ärsrapporten for Assens Rensning A/S for äret 2013 er aflag! i overensstemmelse med års-

regnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder'

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved rensning af spildevand indregnes i resultatopgørelsen i takt med leve-

ring. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter.

Produktionsomkostninger

Posten indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand, drift
og vedligehold af renseanlæg, afskrivninger, lokaleomkostninger, miljø' m.v.

Administrationsomkostnin ger

Posten omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder administrativ it, revi-

sion, kontorhold, afskrivninger vedrørende aktiver der benyttes til administration.

Skat af årets resultat

Ärets skat, som består af årets aktuelle skat og forsþdning i udskudt skat, indregnes i resultat-

opgørelsen med den del, der kan henfures til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den

del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen'

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens virksom-

heder. Virksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolide-

ringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de

sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligige indkomster. I tilknytning hertil

modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomhe-

der, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse afeget skattemæssigf overskud.

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i
udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der

kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Grunde er værdiansat til kostpris.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Produktions- og distributionsanlæg udgøres afnetaktiver, forsinkelsesbassiner, pumpestatio-

ner, øvrige tekniske anlæg og maskiner.

Andre anlæg, driftsmidler og inventar udgøres af specialudstyr, transportmidler, it og inven-

tar.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurde-

ring af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 30 år

Rensningsanlæg 30 år

Øvrige tekniske anlæg 30 år

Maskiner 10-15 år

Specialudstyr,f.eks.laboratorieudstyr 5-10år
Driftsmateriel 1o år

Transportmidler 5-8 år

It 3år
Inventar 3-5 år

Der afskrives ikke på grunde.

Afskivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions-

og administrationsomkostninger.

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

taget i brug. Anlæg under udførelse afskrives ikke.

I forbindelse med udskillelsen af Assens Forsyning A/S-koncernen fra Assens Kommune,

blev værdiansættelsen af overtagne materielle anlægsaktiver baseret på vandsektorloven, jf.
lov nr. 469 af 12. juni 2009. Der eksisterer ikke et effektivt marked for virksomhedens tekni-

ske anlæg.

Værdiansættelsen af de overtagne materielle anlægsaktiver er derfor som udgangspunkt sket

ved anvendelse af nedskrevne genanskaffelsesværdier, som udtryk for en estimeret dags-

værdi af de tekniske anlæg. Der er under hensyntagen til årsregnskabslovens bestemmelser

gennemført en impairment test, hvorved værdiansættelsen af overtagne aktiver revurderes ud

fra forventede fremtidige pengestrømme.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodeha-

vender.

Gældsforpligtelser

Gæld til tilknyttede virksomheder måles til kostpris.
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Overskudsgrad

Afkast af den investerede kapital

Investeret kapital omfatter:

Bruttomargin

Soliditetsgrad

Egenkapitalforentning

Assens Rensning A/S
Årsrapport 20 I 3

CVR-nr. 35 25 65 04

Resultat af primær drift x 100

Nettoomsætning

Resultat af primær drift x 100

Gennemsnitlig investeret kapital

Driftsmæssige materielle anlægsakti-
ver samt nettoarbejdskapital

Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning

Eeenkapital. ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo

Ordinært resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

,Å.rsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Nøgletal

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførTenøgletal er beregnet således

900984 13001 I 4279875 I 1l
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

tkr.

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Å,rets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

Assens Rensning,US
Årsrapport 2013

CVR-nr. 35 25 65 04

Note 2013

t7.s0l
-15.632

1.869

1 869

2
0
0

0

0

0
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

tkr.

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Distributionsanlæg
Produktionsanlæg
Driftsmateriel og inventar
Anlæg under udførelse

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

Assens Rensning A/S
Årsrapport 2013

CVR-nr. 35 25 65 04

Note 3lll2-13 01/01-13

ASSENS
FORSYNINC

J

18.s91
10.787
82.006

1.805

2.184

22.130

22.130

18.954
tt.417
81.315

777
2.133

115.373 114.596

tts.373 114.596

22.130 0

0

0

137.503 114.596
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

tkr.

PASSIVER
Dgenkapital
Aktiekapital
Overført resultat

Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld

Gældsforpligtelser i alt

PASSTVER I ALT

Usikkerhed vedrørende indregning og måling
Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter

Assens Rensning A/S
.Årsrapport 20 I 3

CVR-nr. 35 25 65 04

Note 3lll2-13 0l/01-13

4
10.000

104.471
r0.000

104.471

114.47 t ll4.47l

23.032
0

0
125

23.032 t2s

23.032 t2s

137.503 114.596

I
5

6
7
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tkr.

Overtaget ved stiftelse

Tilgang

Afgang

Kostpris 31. december 201 3

Afskrivninger og nedskrivnin-

ger overtaget ved stiftelse

Af- og nedskrivninger aflrænde-

de aktiver

Afskrivninger

Afskrivninger 3 l. december

2013

Regnsknbsmæssig værdi

31. december 2013

Assens Rensning A./S

Årsrapport 20 1 3

CVR-nr. 35 25 65 04

I

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Usikkerhed vedrørende indregning og måling

Selskabet har modtaget et udkast til en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse

af de myndighedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige

indgangsværdier. SKAT har lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skal bereg-

nes skønsmæssigt ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i
en vejledning offentliggjort den 10. juni 201l. Det er SKAT's vurdering, at de skattemæssige

indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end de regnskabsmæssige. Selska-

bet har afgivet høringssvar til SKAT's udkast til afgørelse, da ledelsen vurderer, at det er

sandsynligt, at sager som pt. føres afbranchen ved Landsskatteretten vil falde ud til selska-

bernes fordel. Selskabet har som følge heraf ikke indregnet den udskudte skat baseret på

SKAT's værdiansættelsesprincipper. Såfremt sagerne ved endelig upåanket afgørelse ved

Landsskatteretten eller domstolene falder ud til SKAT's fordel, medfører dette, at der skal

indregnes en hensat udskudt skat på 27 mio. kr. og en skyldig skat på 0 mio. kr.

tkr.

Skat afårets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Årets regulering af udskudt skat

2013

3 Materielle anlægsaktiver
Driftsmate- Anlæg

under

udførelse

Produkti- riel og

onsanlæg inventar I alt

2
0

0

0

Grunde og

bygninger

Distributi-

onsanlæg

2l33 I

0

0

414

0

0

t66 524

4 86r

-82

9ll
1 202

0

2.133

0

5l

226.113

6.063

-3t

35.t31 2t 414 l7l,303

-t6 177 -10 424 -8s 036

2fi3

-t 33

0

-l'75

2 184 232 145

0 -t I 1.770

0 0 82

-4.343

0 82

-s 083-163 -202

-16 540 -t0 626 -89 297 -308 0 -t16.7'n

2184 11s.3't3
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ASSCNS
FORSYNINC Assens Rensning A/S

Årsrapport 20 1 3

CVR-nr. 35 25 65 04

I alt

4

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Egenkapital

tkr.

Saldo 1.januar2013
Overført, j f. resultatdisponering

Saldo 31. december 2013

Aktie-
kapital

Overført
resultat

10.000
0

104.471
0

114.471
0

5

10.000 104.471 ll4.47l

Aktiekapital

Aktiekapitalen er fordelt således:

10.000 aktier af nom.1.000 kr. 10.000

10.000

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Da Assens Rensning A/S er underlagt "hvile i sig selv"-bestemmelserne i vandsektorloven,
kan overført overskud ikke udloddes til aktionærerne.

Eventualposter m.v.

Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.

Der henvises til note 1, som beskriver usikkerheden vedrørende fastsættelse af de skattemæs-

sige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver og den deraf afledte udskudte

og betalbare skat.

Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernvirksomheder. Som koncernvirksomhed hæfter

selskabet ubegrænset og solidarisk med øvrige koncernvirksomheder for danske selskabs-

skatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. De

sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse fremgår af administrations-
selskabets årsregnskab, Assens Forsyning A/S, CVR-nr.32 28 57 24. Eventuelle senere kor-
rektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæf-

telse udgør et større beløb.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Nærtstående parter

Assens Rensning A/S' nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Assens

Spildevand A/S, der er hovedaktionær. Assens Rensning A/S' nærtstående parter med bety-

delig indflydelse omfatter Assens Rensning A/S' direktion og bestyrelse.

6

7
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ASSENS
FORSYNING Assens Rensning A/S

Årsrapport 2013

CVR-nr. 35 25 65 04

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller omkostnings-
dækkende basis. Der har i 2013 været samhandel med Assens Spildevand A/S og Assens

Service A/S.

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 %o af
stemmeme eller minimum 5 o/o af aktiekapitalen:

Assens Spildevand A/S
Skovvej 2B
5610 Assens

Assens Rensning A/S indgår i koncernregnskabet for Assens Forsyning A/S.
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