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CE ASSENS
ÊORSYHINË Assens Rensning A/S

Arsrapport 201 I

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og d¡rektion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Assens Rensning A/S

for regnskabsäret 1 .januar - 31. december 2O18.

Arsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

finansielle stiliing pr. 31 . december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-

âret 1 .januar - 31. december 201 8.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de

forhold, beretningen omhandler.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse'

Assens, den 1 1. april 2019

Bírger St

adm.

Bestyrelse

Skov Petersen

ë

Arno Termansen
næstformand

Søren Edlefsen

Lars Kristian Pedersen

Grønnegaard Knudsen

fr^ á,,
I Erik

formand

()'^
Fabricius
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ASSEilS
FORSVITIING Assens Rensning A/S

Arsrapport 201 8

Den uafhængige rev¡sors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Assens Rensning A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Assens Rensning A/S for regnskabsåret '1 .januar - 31. december
2018, der omfatter relukatopgørelse, 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 stilling pr. 31 . december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-

året 1 . januar - 31 . december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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

yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere

beskrevet i revisionspåiegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er

vores opfattelse, at det oþnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon-

klusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(tESBA's etisÈe regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpligtelser ¡ henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på note 2 om særlige poster. Noten beskriver de ændringer, der i 2O18

er sket til regnskabsmæssige skøn for opgørelse af udskudt skat vedrørende anlægsaktiver og den

deraf afledte opkrævningsret. som følge af dommen i Højesteret af L november 2018 vedrørende
vandselskabers skattemæssi ge forhold.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold'

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 nødvendíg 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 selskabets evne til at
fortsætte dliften; 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

trar tit trensigt at likviderè 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 væsentl¡g fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afg¡ve en revisionspåtegning med en

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garantl for, qt en revi-
sion, der udføreõ 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.

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-
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ASSENS
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Arsrapport 201 I

Den uafhængi ge revisors revisionspåtegning

: ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i ârsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på

disse risici samt opnår 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 sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion 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 i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sädanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på

det revisionsbevis. der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder 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

henhold 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
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 11. april2019
Enrusr & Youruc
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr.30700228

statsaut. revisor
mne341 1 0
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Oplysninger om selskabet

Navn
Adresse, postnr., by

CVR-nr.
Stiftet
l-üemstedskommune
Regnskabsår

l-!emmeside
E-mail

Telefon

Bestyrelse

Direktion

Revision

Assens Rensning A/S

Arsrapport 201 8

Assens Rensning A/S
Skovvej 2 B, 561 0 Assens

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

wwwassensforsyn in g. dk
post@assensforsyning.dk

63 44 90 00

Poul Erik Kristiansen, formand
Arno Termansen, næstformand
Lars Kristian Pedersen
Jørgen Skov Petersen
Søren Edlefsen
Ole Grønnegaard Knudsen
Jørgen Gunner Fabricius Hviid

Birger Strandby Ernst, adm. direktør

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Englandsgade 25, Postboks 2OO, 51OO Odense C
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TORSYHING Assens Rensning A/S

Arsrapport 201 8

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten består af rensning af spildevand ved drift af alle I offentlige renseanlæg i Assens

Kommune samt udførelse af nye anlæ9.

Selskabets virksomhed er reguleret efter lov om betalingsregler for spildevand ud fra et hvile-i-sig-

selv-princip samt fra 2O'l 7 reguleret efter individuelle økonomiske rammer fastsat af Forsyningssekre-

tariatet med udgangspunkt i sèlskabets historiske priser, omkostnings- og anlægsudvikling samt effek-

tivitetskrav som beskrevet i vandsektorloven.

Selskabets indtægter er baseret pä kundeafgifter i form af tilslutningsbidrag, stikafgifter og.afled-

ningsbidrag i henhold til betalingsvedtægt. Besryrelsen fastsætter årligt takste_r ì henhold til
øko-nomisliramme fastsat af Forsyningssekretariatet og legalitetsgodkendes af Assens Kommune.

Usædvanlige forhold, som har påvirket ärsregnskabet

Højesteret har i domme af den 8. november 2O18 i to pilotsager afglort, at de myndighedsfastsatte

stãndardpriser kan anvendes som de skattemæssige indgangsværdier på vandselskabers anlægsak-

tiver. Heimed blev Skattestyrelsens (tidl¡gere SKAT) hidtidige praksis, hvor Skattestyrelsen_har fast-

sat vandselskabers skattem-æssige indgangsværdier på anlægsaktiver ud fra en tillempet DCF-model,

underkendt.

Afgørelserne i Højesteret er det endelige punktum i et langstrakt forløb, hvor branchen har ført sager

mod Skattestyrelsen i Landsskatteretten, Landsretten og Højesteret'

på baggrund af de klare og entydige domme ¡ Højesteret mangler nu alene realitetsbehandling af sel-

skabelð skattemæssige inðgangsv-ærdier og historiske selvangivelser. Assens Rensning A/S har
kunnet opgøre selskatets skattemæssige konsekvenserne efter afgørelserne i Høiesteret uden

betydeligj ùsikkerhed, selvom selskabeti h¡storiske selvangivelser endnu ikke er realitetsbehandlet af
Skat-testyrelsen.

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

standaidpriser som skattemæssige indgangsværdier på selskabets anlægsaktiver. 
_

Da der ei stor forskel på de myndighedsfastsatte standardpriser og værdierne iht. Skattestyrelsens

tillempede DCF-model, er de skattemæssige indgangsværdier øget betJdeligt. Det har medført, at
udskudt skat er reduceret, og at en eventuel tidligere betalt selskabsskat vil blive tilbagebetalt'

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

regns-t<ãbet for 2017 , tilbagef ørt. Posternè blev indregnet i årsregnskabet for 2017 pä baggrund af
beãste viden på dette tidspunkt, baseret på at Skattestyrelsen havde fået medhold i både Lands-

skatteretten 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 opkrævningsretten på 12.549 t.kr. tilbageført ¡ "nettoomsætning", mens udskudt

skat på iZ.S+g t.kr. er tilbageført i "skat af årets resultat". Derudover er indregnet et tilgodehavende

pa S.:t 2l.kr., som er tidligere betalt selskabsskat inkl. renter, som vil blive tilbagebetalt.

Assens Rensning A/S er med afgørelserne i Højesteret fortsat skatteplìgtig9, m_en har en betydel¡gt

forbedret skaüeóase baseret pa de historiske anlægsaktiver. Sandsynligheden for, at Assens Rensning

A/S ¡ fremtiden vil realisere et skattemæssigt overskud og dermed en skattebetaling, er reduceret

betydeligt, dog under forudsætning af at seÍskabet fortsat er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, hvor

indtægter og udgifter skal balancere.

Der henvises til note 2 i årsregnskabet.

Der har derudover ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.
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Assens Rensning A/S

Arsrapport 201 8

Ledelsesberetning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

virksomhedens bruttoomsætning i 2o18 udgør 19.717 t.kr. mod 2o'419 t'kr. sidste år'

Resultatopgørelsen for ioi e u¿ü¡t"r et und-ersku d pà -2.48-1t.kr. mod et underskud på -6'623 t'kr'

sidste år, og virksomheO"nr nãlun." pr. 31- decemóer 2018 udviser en egenkapital pä 1O7'552 t'kr'

Ledelsen añser årets resultat for tilfredsstillende'

Væsentlige begivenheder og aktiviteter i 2018

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

Assens.

Dette betyder, at alt spildevand fra de øvrige byer skal led.es til Assens by' Beslutningen om' at spilde-

vandsrensning sl€t sfe i éi n)rt renseanl*g"i Rít"nt betyder samtidigt' al de øvrige I renseanlæg skal

Àãáiãgg"r. ruËotæggetsen aíoe øvrige reñseanlæg kommer til at ske fra 2o2o og ca' 10 år frem'

Det endelige valg af placering af anlægget blev foretaget af Assens Kommunes Byråd i april 2o16'

Der er i 2018 gennemført udbud for bygherrerådgivning. Der er.i 2018 arbejdet pä tilveiebringelse af

udbudsmaterialet til toiálàñtt"prit"n úõr" selve uðførelún af anlægget) som forventes udsendt

marts/april 2019.

Lokalplan og wM-tilladelse forventes endelig vedtaget/meddelt i april 2018'

Der er brugt en del ressourcer på udbud for bygherrerådgivningen samt for udbud for

totalentreprisen.

Der er i årets løb generelt opnået meget fine renseresultater på alle anlæg'

Der er i 201 I fortsat gjort en indsats for at minimere den mængde regnvand, der ledes til renseanlæg-

gene som følgeaf brud og fejlkoblinger.

l2ol6har Assens Rensning A/s fået godkendt ansøgning hos Miljø- og Fødevarem¡n¡steriet om et

MUDP-projekt (Miliøteknologiske Udviklings- og ¡emðnståt¡onspiogram¡, hvor Assens Rensning A/S i

samarbejde meO frUger, GrünOfot og Artógis ðkal uduit l" nye metoder til spildevandsrensning'

Der er igen i 2o1}brugt en del ressourcer på projektet. Projektet er forsinket og forventes afsluttet

omkring august ZOI A."Der er for dele af prö¡ei<tei opnået lÑende resultater. Dette gælder for den

pri**rË f uÏrtofhøst (kaldet biosorption med efterføl gende f i ltrering).

Arbejdet med det nye Assens Renseanlæg er igangsat inden 1 ' marts 2O16' og der er derfor søgt om

iiilãéïr den økono-miske iamme. oette bétyde-r, a-t renseanlægget som udgangspunkt skal være

afslr-ittet senest den 31 /12 2019 for at få det fulde tillæg'

Assens Rensning A/S har imidlertid ansøgt om dispensation fra fristen for afslutning og ibrugtagen

efter ØR bekendtgørelsens S18, stk 8.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 20. december 2o18 meddelt dispensation fra fristen om

afslutning og ibrugtagen"efteí øR bekendtgørelsens 51 8, stk. I for det nye Assens Renseanlæg'
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Assens Rensning A/S

Arsrapport 201 I

Ledelsesberetn¡ng

Forventet udvikling

Fremtidig udfordring og udvikling

Energi- og Klimaministeriet og Energistyrelsen præsenterede i februar 2019 rammerne for nye VE-

tilsku'd tit"biogas efter 1 .¡anuär zOío. oaAsseàs Renseanlæg skal producere el ud fra biogas, vil

denne regeldndring påvirke Assens Rensning A/S -s økonomi'

Der bliver desværre tale om en meget væsentlig indskrænkning af VE-tilskud til biogas for anlæg

etableret efter 'l .¡anuar ãOZO, Oog"red lidt læñgere frist for anlæg hvor der allerede er sat gang i

konkrete investerínger. Støtten tiliiogas til elpróduktion bliver reduceret væsentligt'

Da Assens Rensning allerede har foretaget konkrete investeringer, har vi kontaktet Energistyrelsen

for at opnå en længãre iiOrfrltt end deril . januar 2O20. AssenÀ Forsyning har de.n 14. marts 2O19

holdt m'øde med Eñergistyrelsen vedr. tidsiristforlængelse, således at biogasproduceret el.på Assens

nenseantæg t<an omra"tteé af den eksisterende og mere lukrative tilskudsordning. Der foreligger endnu

ikke nogen endelig afklaring.

såfremt anlægget ikke kan omfattes af den eksisterende tilskudsordning, skal økonomien for anlægget

revurderes med ændrede forudsætninger for salg af el og varme'

Udledningstilladelsen for det nye renseanlæg.er fortsat ikke meddelt af Assens Kommune' idet der

it t u 
"l. 

eñighed med Assens Kdmmune om uãledervilkårene. Der er i februar 2o19 afholdt møde med

Miljøstyrelsen vedr. udledningstilladelsen.

Det forventes fortsat, at der kan opnås enighed om vilkårene og at der kan opnås udledningstilladelse

i 201 9.

Etableringen af et nyt renseanlæg vil kræve mange mandskabsressourcer, som efterfølgende skal

tilegnes kämpetencär, som skal ti for at styre et nyt højteknologisk anlæg'

I forbindelse med nedlæggelsen af de øvrige renseanlæg sk-al der ske en afskrivning af den eventuelle

restværdi ar antæggenã."ÑeOtæggelsen afänlæggene sklr f ørslfra 2021 og ca' 1O år yderligere frem'

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser, som

påvirker bedømmelsen af ärsrapporten.
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Arsregnskab l.januar - 31. december

Resultatopgørelse

Assens Rensning A/S

Arsrapport 20'l 8

Note

3

4

4

5
6

7
7

t.kr.

Bruttoomsætning
Skattesagen

Nettoomsætning
Produktionsomkostn i n ger

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

Resultat af primær drift
Andre driftsindtægter

Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Skattesagen

Arets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

2014 2017

19.717
-12.549

20.419
12.549

7.168
-23.OOO

32.968
-27.738

-15.832
-2.326

5.230
-2.101

-18.158
0

3.129
29

-18.158
313
-144

3.158
90

-123

-18.029
2.999

12.549

3.125
2.801

-12.549

-2.481 -6.623

-2.481 -6.623

-2.441 -6.623
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Arsregnskab 1 .januar - 31. december

Balance

Note t.kr.

AKTIVER
Anlægsaktiver

I Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Distr¡butionsanlæg
Produktionsanlæg
Driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udførelse

9 Finansielleanlægsaktiver
Lovbestemt opkrævningsret

2018

Assens Rensning A/S

Arsrapport 201 8

2017

17.353
9.260

59.816
394

22.'164

It.716
9.580

70.652
736

10.406

108.987 109.090

o 12.549

o 12.549

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tienesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsn i ngsposter

Likvide beholdninger

Omsætningsakt¡ver i alt

AKTIVER IALT

108.987 121.639

695
5.006
3.311
2.50s

36

994
9.917

0
4.121

35

11.553 15.067

3.659 6.857

15.212 21.924

124.199 143.563
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Arsregnskab l.januar - 31. december

Balance

Assens Rensning A/S
Arsrapport 201 I

Note

10

11

t. kr.

PASSIVER
Egenkapital
Selskabskapital
Overført resultat

Egenkapital i alt
Hensatte forpl igtelser
Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Kreditinst¡tutter
Reguleringsmæssig overdækning

2018 2017

10.000
97.552

10.ooo
100.033

107.552 1 10.033

0 12.549

o 12.549

8.198
2.941

4.318
o

11.139 4.318
Kortfristede gældsforpl i gtelser

11 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Gæld til kreditinstitutter (byggekredit)
Reguleringsmæssig overdækning
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Skyldigt sambeskatningsbidrag
Anden gæld

Gældsforpl igtelser i alt

PASSIVER IALT

Anvendt regnskabspraksis
Særlige poster
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v
Sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter

124.199 143.563

268
3.000

o
745
991

0
504

158
4.200
5.246
3.994

900
1.551

614

5.508 16.663

16.647 20.981

1

2
12
13
14
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ASSENS
IORSYHING

Arsregnskab 1 .januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

t.kr.

Egenkapital 1 .januar 201 I
Overført via resultatdisponering

Egenkapital 31. december 2018

Selskabskapital Overførtresultat

Assens Rensning A/S

Arsrapport 201 8

I alt

10,000
o

100.033
-2.441

1 10.033
-2.481

10.ooo 97.552 107.552



ASSEIìlS
F0RSYlr¡lNC Assens Rensning A/S

Arsrapport 20'l 8

Arsregnskab l.januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for Assens Rensning A/S for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Ændring i regnskabsmæssige skøn

Som følge af de begivenheder, som er beskrevet i note 2 om særlige poster, er der sket ændringer til
regnska-bsmæssigetkøn for opgørelse af udskudt skat vedrørende anlægqaktiver samt den deraf af-

ledte opkrævningsret.

Opkrævningsretten på 12.549 t.kr. er tilbageført i "nettoomsætning", mens udskudt skat
pà 12.549 t.kr. er tilbageført i "skat af årets resultat".

Regulatorisk over - / og underdækning

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb den økonomiske ramme for rensning af spildevand'

indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.

Er de hos forbrugeren opkrævede beløb lavere end den økonomiske ramme for rensning af spildevand,

indregnes forskellen under tilgodehavender, hvis forskellen forventes opkrævet'

Korrektion til tidligere års indregnede over-/underdækning indregnes i nettoomsætningen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved rensning af spildevand indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering. Net-

toomsætn¡ngen indregnes ekskl. moms og afgifter'

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

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

Produktionsomkostninger

Posten indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand, drift og vedli-

gehold af renseanlæ9, afskrivninger, lokaleomkostninger, miljø m.v.

Administrationsomkostninger

I adm¡nistrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administra-

tion af virksomheden, heruñder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlokaler og

kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som ben¡rttes i administrationen.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens

hovedaktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af anlægsaktiver.
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ASSENS
FORSVNINC

Arsregnskab l.januar - 31. december

Noter

Bygninger
Øvrige tekniske anlæg
Maskiner
Specialudstyr, f.eks. laboratorieudstyr
Andre anlæ9, driftsmateriel og inventar
Ir

Assens Rensning A/S

Arsrapport 20'l 8

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Afskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-

ært over Oén forveniede brugstìd, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

30 år
3O år

1O-15 är
5-1O är
3-10 år

3år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distr¡butions- og admini-

strationsomkostn i nger.

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

brug. Anlæg under udførelse afskrives ikke.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med

fradiag af sallsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller

tab indl'regneii 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 i regnskabsmæssigt skøn'

Grunde afskrives ikke.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Fiñansie-lle 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. Arets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres t¡l årets

reslltat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres tiltransaktioner indregnet i egenkap¡talen.

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

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende

satser for rentegodtgørelser af adminlstrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med

restskat som maiksinium betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administra-

tionsselskabet.
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ASSENS
FORSYNING Assens Rensning A/S

Arsrapport 201 I

Arsregnskab l.januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde er værdiansat til kostpris.

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

Andre anlæg, 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 af 12.
juni 20O9. Der eksisterer ikke et effektivt marked for virksomhedens tekniske anlæ9.

Værdiansættelsen af de overtagne materielle anlægsakt¡ver er derlor som udgangspunkt sket ved an-

vendelse af nedskrevne genanskaffelsesværdier, som udtryk for en estimeret dagsværdi 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.

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
indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Lovbestemt opkrævningsret måles til kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi.

Betalte selskabsskatter anses i henhold til indtægtsreguleringen for vandselskaber (bekendtgørelse

om økonomiske rammer for vandselskaber S 23, stk. 4, nr. 4 og 5) som en omkostning, derjusterer
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-
ringelse.

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 fra 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.
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ASSENS
FCIRSVITIING

Arsregnskab l.januar - 31. december

Assens Rensning A/S

Arsrapport 20'l I

Noter

i Anvendtregnskabspraks¡s(fortsat)

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til ¡mødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv in-
dikation pà, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger 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 på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse.

Periodeafg rænsnin gsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterføl gende regnskabsär.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger

Selskabsskat

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

Skyldige og t¡lgodehavende 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 aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles pä 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 frem-
tidig iñd!ening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for sammejurisdiktion.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld indregnes ved

låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efter-
følgende perioder mäles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpl igtelser mäles til nettoreal isationsværdi.
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ASSENS
Ê0RsrillNc

Arsregnskab l.januar - 31. december

Noter

2 Særlige poster

t. kr.

lndtægter
lndregning og tilbageførsel af opkrævningsret vedrørende udskudt

skat på anlægsaktiver ved stiftelsen

omkostninger
lndregning og tilbageførsel af udskudt skat vedrørende

an lægsaktiver ved stiftelsen

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

Resultat af særlige poster, netto

Assens Rensning A/S

Arsrapport 201 8

2018 2017

-12.549

-12.549

12.549

12.549

12.549 -10.144

12.549 -10.144

-12.549
12.549

12.549
-10.'t44

o 2.405

Højesteret har i domme af den 8. november 2018 i to p¡lotsager afgjort, at de myndighedsfastsatte
standardpriser kan anvendes som de skattemæssige indgangsværdier på vandselskabers anlægsak-

tiver. Hermed blev Skattestyrelsens (tidligere SKAT) hidtidige praksis, hvor Skattestyrelsen har fastsat
vandselskabers skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiver ud fra en tillempet DCF-model,

underkendt.

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

branchen har førlsager mod Skattestyrelsen i Landsskatteretten, Landsretten og Høiesteret.
Pä baggrund af de kláre og entyd¡ge domme i Højesteret mangler nu alene realitetsbehandling af sel-

skabeii skattemæssige indgangsværdier og historiske selvangivelser. Assens Rensning A/S har
kunnet opgøre selskabets skattemæssige konsekvenserne efter afgørelserne i Højesteret uden

betydelig usikkerhed, selvom selskabets historiske selvangivelser endnu ikke er realitetsbehandlet af
Skat-testyrelsen.

I årsregnskabet for 201 I er skatten således opgjort med udgangspunkt i de myndighedsfastsatte
standardpriser som skattemæssige indgangsværdier på selskabets anlægsaktiver.

Da der er stor forskel på de myndighedsfastsatte standardpriser og værdierne iht. Skattestyrelsen
tillempede 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 heraf er den udskudte skat og den tilsvarende opkrævningsret, der blev indregnet i års-

regnst<ãbet for 2O1 7, tilbageført. Posterne blev indregnet i årsregnskabet for 2017 pâ baggrund af
bedste viden på dette tidspunkt, baseret på at Skattestyrelsen havde fået medhold i både Lands-

skatteretten og Landsretten.

Som følge af ovenstående indgår følgende særlige poster i resultatopgørelsen:
Tilbagefãrsel af udskudt skat og den tilsvarende opkrævningsret er ændrede regnskabsmæssige skøn,

hvorfor tilbageførslerne er sket ved indregning i resultatopgørelsen. Opkrævningsretten på 12.549
t.kr. er tilbagêført i "nettoomsætn¡ng", mens udskudt skat på 12.549 t.kr. er tilbageført i "skat af
årets resultat".

Derudover er indregnet et tilgodehavende på 3.312 t.kr., som er tidligere betalt selskabsskat inkl.
renter som vil blive t¡lbagebetalt.
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ASSENS
TÛRSYNINü

Arsregnskab l.januar - 31. december

Noter

t.kr,

3 Nettoomsætning

Transport og rensning af spildevand
Særbidrag m.v.
Andre indtægter
Reguleringsmæssig overdækning

Regulering af opkrævningsret vedrørende udskudt skat

4 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

Afskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen i følgende poster:

Produktionsomkostn in ger
Admin istrationsomkostn in ger

Finansielle indtægter
Rente, skat
Andre finansielle indtægter

6 Finansielleomkostninger
Renteomkostninger fra bank
Renteomkostn i nger, kreditinstitutter
Andre finansielle omkostninger

Assens Rensning A/S

Arsrapport 201 I

201 I 2017

16.893
464
55

2.305
-12.549

25.257
3s3

55
-5.246

12.549

7.168 32.968

11.861 15.253

11.861 15.253

1 1 .156
705

14.561
692

11.861 15.253

5
313

o
o

90

313 90

10
110
64

5
118

o

184 123

7 Skat af ärets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Arets regulering af udskudt skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år

0
-'t2.549

-2.999

1.551
8.195

2

-15.548 9.7 48

Virksomheden har pr. 31 . december 2O18 et skatteaktiv på 4.805 t.kr. Skatteaktivet er ikke indregnet
i ärsregnskabet idet skatteaktivet ikke forventes at blive udnyttet inden for 3-5 år.
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ASSENS

Arsregnskab l.januar - 31. december

Noter

Materielle anlægsaktiver

FORSYHINC

t.kr.

Kostpris 1 .januar 2O1 I
Tilgang i årets løb

Kostpris 31 . december 2O1 I
Af- og nedskrivninger 1 . januar 2O1 I
Arets afskrivninger

Af- og nedskrivninger 31 . december 2o1 I
Regnskabsmæssig værdi

31. december 2O18

t.kr.

Kreditinst¡tutter
Reguleringsmæssig

overdækning

Assens Rensning A/S
Arsrapport 20'1 8

I alt

255.858
11.758

Materielle
Driftsmate- anlægsakt¡-

Grunde og Distribu- Produkt¡ons- riel og ver under
bygninger tionsanlæg anlæg inventar udførelse

35.709 21.414 185.942 2.387 10.406
0 0 0 0 11.758

35.709 21.414 185.942 2.347 22.164 267.616

17.993
363

11.834
320

1 15.290
10.836

1.651
342

146.768
11.861

o
o

18.356 12.154 126.126 1.993 o 158.629

17.353 9.260 59.816 394 22.164 108.987

9 Finansielleanlægsaktiver

t.kr.

Kostpris 1 . januar 201 8
Afgang i ârets løb

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2018

t.kr.

10 Selskabskapital

Selskabskapitalen er fordelt således:

Aktier, 10.000 stk. a nom. 1 .0OO,O0 kr

2018 20't7

10.ooo 10.ooo

10.000 10.ooo

Virksomhedens selskabskapítal har uændret været 1O.0OO t.kr. de seneste 5 år

11 Langfristede gældsforpl¡gtelser

Gæld ialt
31 /12 2018

Afdrag
næste âr

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 âr

8.466

2.941

268

o

8.198

2.941

7.085

0

11.407 268 11 .139 7.085
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FORSYNING

Arsregnskab l.januar - 31. december

Noter

12 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v

Andre eventualforpligtelser

Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.

Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernvirksomheder. Som koncernvirksomhed hæfter
selskabet ubegrænset og solidarisk med øvrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter og

kildeskatter pä udbytte. renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede
virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse fremgår af administrationsselskabets årsregnskab,
Assens Forsyning A/S, CVR-nr. 32 28 57 24. Eventuelle senere korrektioner af
sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større
beløb.

13 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke st¡llet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31 . december 2O18

ASSENS

14 Nærtstående parter

Oplysning om koncernregnskaber

Modervirksomhed

Assens Rensning A/S
Arsrapport 201 I

Hjemsted

Assens Spildevand A/S Skowej 28, 5610 Assens

Transaktioner med nærtstående parter

Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller omkostningsdækken-
de basis. Der har i 2O18 været samhandel med Assens Spildevand A/S og Assens Service A/S.

Ejerforhold

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, 5610 Assens
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