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0s ASSENS Assens Rensning A/S
Årsrapport 2015

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2075 for Assens Rensning A/S.

Ärsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr.31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2015.

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

viklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stil-
ling.

Der er væsentlig usikkerhed vedrørende den beløbsmæssige størrelse af den udskudte skatteforpligtel-
se, der kan henføres til de skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver samt
den hertil hørende opkrævningsret hos forbrugerne. Der henvises til note 2 herom.

Ärsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Assens, den 28. april 201
Direktion

FORsYNINC

rd

fl^)
formand

Rikke Bjerg

Jø en Skov

Arno Termansen
næstformand

Søren Edlefsen

Grønnegaard Knudsen

Lars Kristian ersen
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Assens Rensning A/S
Ärsrapport 2015

Den uafhæng¡ge rev¡sors erklæringer

Til kapitalejeren i Assens Rensning A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Assens Rensning A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2015. ,Arsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder

anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 ledel-

sen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge

dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-

nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger
i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af

risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved

risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et års-

regnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinqer, 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 af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregn-
skabet.

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

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr.31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsreqnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold af regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på note 2 i årsregnskabet, som be-

skriver den usikkerhed, der er omkring den beløbsmæssige størrelse af den udskudte skatteforpligtelse,
der kan henføres til de skattemæssíge indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver samt den

hertil hørende opkrævningsret hos forbrugerne.
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Assens Rensning A/S

Årsrapport 2015

Den uafhæng¡ge rev¡sors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæ9 til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baqgrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, den 28. april 2016
Enrusr & Your.¡c
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr.30700228

?

statsaut. revisor
Tho Riis
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn
Adresse, postnr. og by

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

Hjemmeside
E-mail

Telefon

Bestyrelse

Direktion

Revision

Assens Rensning A/S

Arsrapport 2015

Assens Rensning A/S
Skovvej 2B
5610 Assens

3525 6504
6. juni 2013
Assens
1. januar - 31. december

www.assensf orsyning.dk
post@assensf orsyning.dk

63 4490 00

Hans Bjergegaard, formand
Arno Termansen, næstformand
Ole Grønnegaard Knudsen
Rikke Bjerglyng
Søren Edlefsen
Lars Kristian Pedersen
Jørgen Skov Petersen

Jim Friis

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25
Postboks 330
8100 Aarhus C
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Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

Assens Rensning A/S
Årsrapport 2015

t.kr 2015

Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af primær drift
Resultat af finansielle poster
Ârets resultat

21.405
t.623

-L.287
-T2I

-1.071

22.242
5.590
4.022

- 153
-L.7L6

17.501
L.869

0
0
0

Anlæqsaktiver
Omsætningsa ktiver
Aktiver i alt

120.272
LO.O92

130.364
111.685

L22.LO3
4.994

L27.O97
LLz.756

115.373
22.t30

137.s03
tL4.47L

Pengestrøm f ra driftsaktivitet
Pengestrøm til investeringsaktivitet
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

1.854
-4.782
-4.782
3.355

427

9.706
-11.960
-11.960

4.928
2.674i alt

Overskudsgrad
Afkast af den investerede kapital
Bruttomargin
Soliditetsgrad

-6,0Vo
.I,I 

VO

7,6V0
85,7 0/o

!8,L VO

3,2V0
25,1YO
89,O0/o

0,0 %

o,o vo

TO,7 VO

83,2V0
0 %9Vo lVo
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Assens Rensning A/S

Ârsrapport 2015

Ledelsesberetn¡ng

Beretning

Hovedaktivitet

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

læg 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 1. januar 2011 reguleret efter et prisloft med udgangspunkt iselskabets histori-

ske priser, omkostningsudvikling og effektivitetskrav 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 prisloft fastsat af
Forsyningssekretariatet og godkendes af Assens Kommune.

Usikkerhed ved indregning og måling

Opgørelsen af skat i årsregnskabet har til og med 2013 været baseret på selskabets vurdering af skat-

temæssige indgangsværdier på de materielle anlægsaktiver svarende til branchens anvendelse af de

myndighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne. Disse værdier ligger over de regnskabsmæssi-
ge værdier. Selskabet har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse af de myndig-
hedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. Selska-

bet, samt branchen i øvrigt, er uenig i SKAT's afgørelser, hvorfor disse er påklaget til Landsskatteretten,
Landsskatteretten har i kendelser af 26. juni 2014 afsagt de første domme vedrørende problemstillin-
gen, og disse er i overvejende grad faldet ud til SKAT's fordel. De afgjorte sager er anket, idet branchen

er af den opfattelse, at afgørelserne er forkerte både i relation til lovens ordlyd og i relation til intentio-
nerne med vandsektorloven. Der verserer pt. to pilotsager i Landsretten, hvortil der afventes domsafgø-

relse, hvorfor en endelig afklaring formentlig ikke ligger indenfor nærmere fremtid.

I ovennævnte kendelser anfægtede Landsskatteretten SKAT's konkrete anvendelse af værdiansættel-
sesmodel, hvorfor der fortsat er væsentlig usikkerhed forbundet med SKAT's ansættelse af de skatte-
mæssige indgangsværdier, samt den deraf afledte udskudte skatteforpligtelse. På baggrund heraf er

den udskudte skat og tilhørende opkrævningsret hos forbrugerne ikke indregnet i årsregnskabet. Der

henvises til note 2 i årsregnskabet. Såfremt sagerne i de civile domstole helt skulle falde ud til SKAT's

fordel, vil der skulle indregnes en udskudt skat i niveauet 23 mio. kr., der modsvares af en opkrævnings-
ret i samme niveau før tilbagediskontering.

Betalbar skat for 2074 og tidlígere år er opgjort i henhold til SKAT's afgørelse og indregnet i årsregn-
skabet under skat. En tilsvarende opkrævningsret hos selskabets kunder er medtaget som en del af

årets omsætning, hvorfor forholdet ikke påvirker selskabets resultat, men dog belaster selskabets kun-

der med højere priser.

Udviklingen i aktiviteter oq økonom¡ske forhold

Økonomiske forhotd oq nøgletal

Selskabets omsætning har iåret været 21.405 t.kr.

Resultatopgørelsen udviser et underskud på 1.071 t.kr

Egenkapitalen udgør 111.685 t.kr.

Væsentlige begivenheder og aktiviteter 2015

Der er i årets løb indkøbt implementeret DIVA, hvilket er et anlægsprogram som hele tiden registrerer
afgange og tilgange samt afskrivninger. Programmet er opbygget på en måde så det passer nøje

overens med POLKA-værdierne.

Der er udarbejdet en 2O-årig investerings- og driftsplan med hensyntagen til prisloft og effektiviserings-
krav under den forudsætning af, at basisprisen holdes stabil.

Der er i årets løb generelt opnået fine renseresultater på alle anlæ9.
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Assens Rensning A/S

Ärsrapport 2015

Ledelsesberetn¡ng

Beretning

Ørsted Renseanlæg er blevet nedlagt og fjernet. Som kompenserende foranstaltning for, at spildevand

afskæres til centralt renseanlæg og dermed ikke længere ledes til den lokale recipient Puge Mølle å efter
rensning, er der i2015 lavet regulering af Puge Mølle å, der skal sikre vandløbet mod udtørring isom-
merperioden.

Det er besluttet, at der skal etableres ét renseanlæg i Assens'forsyningsområde - dermed skal der ned-

lægges 8 eksterne renseanlæ9.

Der er i årets løb gennemført en offentlig høring af 3 forskellige forslag til placering af det nye rensean-

læg nær Assens. Det endelige valg af placering af anlægget foretages af Assens Kommunes Byråd den

27. april2076.

Der er udarbejdet et skitseprojekt for det nye store renseanlæ9. Det nye anlæg skal kendetegnes ved et
minimalt energiforbrug i processen, og der skal ses på muligheden for at modtage madaffald. Der ses på

den synergi, der kan være ved at sammenbygge det nye renseanlæg med et gyllebasseret bioqasprodu-
cerende anlæg for de nærtliggende landbrug.

Der er arbejdet på en VVM-screening af projektet. Der skal i 2016 træffes afgørelse, om der skal gen-

nemføres en egentlig VVM.

Der har fortsat været gjort en indsats for at minimere den mængde regnvand, der ledes til renseanlæg-
gene som følge af brud og fejlkoblinger. Der har været en del problemer i løbet af året med centrif ugen
på Assens Renseanlæ9.

Der er indkøbt en mobil slamafvander, der skal benyttes til afvanding af slam på både A Strand Rensean-

læg og Vissenbjerg Renseanlæ9.

Fremtidig udfordring og udvikling

Set ud fra et fremtidigt økonomisk perspektiv er Assens Rensning A/S presset på økonomien, hvilket
skal ses i lyset af den adskillelse der skete tilbage i 2013, hvor udgifterne blev fordelt mellem Assens

Rensning A/S o9 Assens Spildevand A/S.

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

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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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note t.kr.

Omsætning
Over-/underdækning

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger

Bruttoresultat
Administrationsomkostn in ger

Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Resultat før skat
Skat af årets resultat

Ârets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

Assens Rensning A/S

Ärsrapport 2015

20L5

2L.405
0

2014

22.242
0

2t.405
-79.782

r.623
-2.9LO

22.242
-16.652

5.590
-1.568

4
5

3

-1.287
35

-156

4.O22
95

-248

-1.408
337

3.869
-5.585

7.O77 -t.776

-1.071 L.776

-L.O7L -L.716
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Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr.

AKTIVER
Anlægsaktiver

6 Materielleanlægsaktiver
Grunde og bygninger
Distributionsanlæ9
Produktionsanlæg
Driftsmateriel og inventar
Anlæg under udførelse

2015

Assens Rensning A/S

Ärsrapport 2015

20L4

t7.864
10.250
88.200

t.L47
2.gLL

L8.227
10.585
77.588

1.559
74.r44

120.272 L22.703

120.272 122.703Anlægsaktiver i alt

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

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

AKTIVER I ALT

384
6.229
2.267

L27

r27
3.273

842
94

9.007 4.336

1.085 658

ro.o92 4.994

130.364 L27.O97
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

t.kr.

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat

Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt

Langf ristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter

Kortf ristede gældsforpligtelser
8 Kortfristet del af langfristet gæld

Byggekredit
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Skyldiq selskabsskat
Skyldiqt sambeskatningsbidrag
Anden gæld

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER IALT

Anvendt regnskabspraksis
Usikkerhed vedrørende skattemæssige indgangsværdier
Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter

2015

Assens Rensning A/S

Ärsrapport 2015

20t4

7
10.000

101.685
10.000

LO2.756

111.685 172.756

4.O99 4.008

4.O99 4.008

I
4.63L

4.63L

151
3.501
2.813
7.670

596
s53
665

4.782

4.782

r46
0

2.537
7.246
7.778

399
45

9.949 5.551

14.580 10.333

130.364 L27.O97

1

2
9

10
11
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgøref se

t2
13

t.kr.

Arets resultat før skat
Reguleringer
Ændring i driftskapital

Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster
Renteindtægter
Renteomkostninger

Pengestrøm fra ordinær drift før skat

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Køb af materielle anlægsaktiver

Pengestrøm til investeringsaktivitet

Optagelse af lån
Afdrag af langfristet gæld

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Ârets pengestrøm
Likvider, primo

Likvider, ultimo

20L5

Assens Rensning A/S

Arsrapport 2015

20L4

-1.071
6.825
-3.779

3.869
4.192

-274

7.975
35

-156

9.859
95

-248

L.854 9.706

L.854 9.706
-4.782 -11.960

-4.782 -11.960

3.501
-t46

s.000
-72

3.3s5 4.928

427
658

2.674
0

2.6741.085
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Assens Rensning A/S

Arsrapport 2015

1

Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for Assens Rensning A/S for året 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af hoved- og nøgletalsoversigt samt penge-

strømsopgørelse.

Arsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

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

Produktionsomkostninger

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

Administrationsomkostninger

Posten omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder administrativ it, revision, kontor-
hold, afskrivninger vedrørende aktiver der benyttes til administration.

Skat af årets resultat

Ärets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres 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 virksomheder.
Virksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncern-
regnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambe-
skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virk-
somheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet an-
vende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Ärets 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 direk-
te i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Grunde er værdiansat til kostpris.

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

Andre anlæ9, driftsmidler og inventar udgøres af specialudstyr, transportmidler, it og inventar.
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Bygninger
Rensningsanlæg
Øvrige tekniske anlæg
Maskiner
Specialudstyr, f .eks. laboratorieudstyr
Driftsmateriel
Transportmidler
It
lnventar

Assens Rensning A/S
Ârsrapport 2015

1

Ärsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis (f ortsat)

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af ak-

tivernes f orventede brugstider:

30 år
30 år
30 år

10-15 år
5-10 år

10 år
5-8 år

Jar
J-5 Ar

Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og admini-
strationsomkostninger.

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 værdian-
sættelsen af overtagne materielle anlægsaktiver baseret på vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12. 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
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 tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gæld til tilknyttede virksomheder måles til kostpris.

Selskabsskat og udskudt skat

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

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 aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud,
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og
jurisdiktion.
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1

2

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis (f ortsat)

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings-, og finansie-
ringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slut-
nrn9.

Pengestrøm f ra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrøm til investeringsaktivitet

Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder
og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm f ra f inansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdraq på rentebærende 9æld og be-

taling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger fratrukket kortfristet bankgæld

Nøqletal

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

overskudssrad ffi
Afkast af den investerede kapitar ¡ffi
lnvesteret kapital omfatter: Driftsmæssige materielle anlægsaktiver

samt nettoarbejdskaPital

Bruttoresultat x 100
Bruttomargin Nettoomsætning

Eqenkapital, ultimo x 100
Soliditetsgrad Passiver i alt, ultimo

Ordinært resultat efter skat x 100
Egen kapitalf orrentn ing Gennemsnitlig egenkapital

Usikkerhed vedrørende skattemæssige indgangsværdier

Selskabet har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser de af selskabet anvendte myndigheds-
fastsatte standardpriser som udtryk for anlæqsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. SKAT har
lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skal beregnes skønsmæssigt ud fra en tillempet
DCF-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning offentliggjort 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 er påklaget til Landsskatteretten.
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2

Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Usikkerhed vedrørende skattemæssige indgangsværdier (fortsat)

Landsskatteretten har i kendelser af 26. juni 2014 afsagt de første domme vedrørende problemstillin-
gen, og disse er i overvejende grad faldet ud til SKAT's fordel. Afgørelserne er anket, idet branchen er af
den opfattelse, at de ikke er i overensstemmelse med lovens ordlyd samt intentionerne med vandsektor-
loven. Der verserer pt. to pilotsager i Landsretten, hvortil der afventes domsafgørelse, hvorfor en ende-
lig afklaring formentlig ikke ligger indenfor nærmere fremtid.

I ovennævnte kendelser anfægtede Landsskatteretten SKAT's konkrete anvendelse af værdiansættel-
sesmodel, hvorfor der fortsat er væsentlig usikkerhed forbundet med SKAT's ansættelse af de skatte-
mæssige indgangsværdier, samt den deraf afledte udskudte skatteforpligtelse. Såfremt sagerne i de ci-
vile domstole helt skulle falde ud til SKAT's fordel, vil der skulle indregnes en udskudt skat i niveauet 23
mio. kr., der modsvares af en opkrævningsret isamme niveau før tilbagediskontering.

Betalbare indkomstskatter er i henhold til indtægtsreguleringen for vandselskaber en omkostning, der
kan tillægges vandselskabets priser krone for krone. En evt. udskudt skat vil derfor blive til en opkræv-
ningsret hos selskabets kunder på det tidspunkt, hvor den bliver til en betalbar skat. Den udskudte skat
modsvares derfor i nominel værdi af en opkrævningsret.

På baggrund heraf samt den betydelige usikkerhed, der er omkring de faktiske beløbsstørrelser, er den

udskudte skatteforpligtelse og tilhørende opkrævningsret hos kunderne ikke indregnet.

o6 ASSENS
FORSYNING

t.kr.

Skat af årets resultat
Arets aktuelle skat
Ärets regulering af udskudt skat inkl. tidligere år
Regulering vedrørende skat tidligere år
Regulering vedrørende sambeskatningsbidrag tidligere år

Finansielle indtægter
Renteindtægter f ra bank
Renteindtægter, koncerninterne

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger f ra bank
Renteomkostninger kreditinstitutter
Renteomkostninger, koncerninterne
Andre f inansielle omkostninger

Assens Rensning A/S

Ârsrapport 2015

20t420L5

3
-427 7.424

4.008
142

11

90
0
0

-337 5.585

3
92

1

34

4

5

35

28
I26

2
0

156

95

4
59

135
50

248
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Noter

Materielle anlægsaktiver

t.kr.

Kostpris 1. januar 2015
Tilga ng
Afgang
Overførsel

Kostpris 31. december 2015

Af skrivninger og nedskrivninger
1. januar 2015

Af skrivninger
Af- og nedskrivninger afhændede

a ktiver

Afskrivninger 31. december 2015

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2015

7 Egenkapital

t.kr.

Saldo 1. januar 2015
Overført, jf . resultatdisponering

Saldo 31. december 20155

Langf ristede gældsforpligtelser

t.kr.

Kreditinstitutter

Assens Rensning A/S

Ârsrapport 2015

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Grunde og

bygninger

Distributi-
onsanlæg

Produkti-

onsanlæg

Driftsma-
ter¡el og

ínventar

Anlæg
under

udførelse I alt

22L35.13 1

0
0
0

.4r4
0
0
0

171.303
0

-2.336
16. 1 15

13
0
0
0

14.r44
4.782

0
16.115

244.rO5
4.782

-2.336
0

3s.131 2r.4r4 185.082 2.113 2.811 246.55r

16.904
363

r0.829
335

93.715
4.r82

0
0

000

554
412

L22.OO2
s.292

1.0150 -1.015

17.267 Lr.r64 96,882 966 o 126.279

17.864 10.250 88.200 1.747 2.81r t20.272

Aktie-
kapital

Overført
resultat I alt

10.000
0

702.756
-t.o7t

772.756
-1.071

10.000 101.68s 111.68s

Aktiekapital

Aktiekapitalen er fordelt således:

10.000 aktier af nom. 1.000 kr.

lngen 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.

8
Gæld ialt

3L1L22075
Afdrag

næste år
Langfristet

andel
Restgæld
efter 5 år

4.782 151 4.637 3.989

9

4.782 151 4.637 3.989

Eventualposter m.v.

Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.

Der henvises til note 2, som beskriver usikkerheden vedrørende fastsættelse af de skattemæssige ind-
gangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver og den deraf af ledte udskudte og betalbare skat.
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ASSENS Assens Rensning A/S
Arsrapport 2015

9

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Eventualposter m.v. (fortsat)

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

10 Pantsætningerogsikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

11 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 betydelig indf lydelse omfat-
ter Assens Rensning A/S' direktion og bestyrelse.

Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller omkostningsdækkende
basis. Der har i 2015 været samhandel med Assens Spildevand A/S, Assens Vand A/S og Assens Service
A/S.

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmer-
ne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Assens Spildevand A/S
Skovvej 2B
5610 Assens

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

FORSYNINC

t.kr.

t2 Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Andre f inansielle indtægter
Andre f inansielle omkostninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Tab ved afgang af anlægsaktiver
Regulering af udskudt skat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Regulering af skat vedr. tidligere år
Regulering af sambeskatningsbidrag vedr. tidligere år

13 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt

2015 20r4

-95
248

5.228
0
0

-1.036
-742

-11

-35
t56

5.292
7.327

97
0
0
0

6.825 4.792

-4.67t
892

L7.794
-18.012

218-3.779

18


