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ASSENS
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Årsrapport 201 3

CVR-nr.32 14 35 39

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

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

Ärsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

siver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 3 1. december 2013.

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

se for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Assens, den 10. april2014
Direktion:

<-
Bent Hvam Pedersen

Bestyrelse:

É*)
linArno Termansen

formand
Lars Kristian
næstformand

b,nn lL"n..". /
medarbej derrepræsentant

Rikke

Svendsen
medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitatejeren i Assens Service A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Assens Service A,/S for regnskabsåret l. januar - 31. december 2013. Årsregn-

skabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. ,Ä.rsregnskabet udarbejdes efter

årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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 skyldes besvigelser eller fejl.

Revísors ansvsr

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

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

ning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad afsik-
kerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

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

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

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

overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse afet 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

vurderlng af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rime-

lige samt den samlede præsentation afårsregnskabet.

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

sion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

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

stilling pr.3l. december 2013 samt afresultatet afselskabets aktiviteter for regnskabsåret l.januar - 31. decem-

ber 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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. april2014
KPMG
Statsauto riseret Revisionspartnerselskab

-t900989 13001 I 4299881 I
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Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Assens Service A/S
Skovvej 28
5610 Assens

Telefon:
Hjemmeside
E-mail:

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemstedskommune
Regnskabsår:

63 4490 00
www.assensforsyning.dk
post@assensforsyning.dk

32 t4 35 39
28. april2009
Assens
l.januar- 31. december

Bestyrelse

Arno Termansen (formand)
Lars Kristian Pedersen (næstformand)
Tage Kiltang Bartholin
Rikke Bjerglyng
Egon Nielsen
Bjarne Hougaard (medarbejderrepræsentant)
Arne Meiland (medarbejderrepræsentant)
Jan Svendsen (medarbej derrepræsentant)

Direktion

Bent Hvam Pedersen

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25

Postboks 330
8100 Aarhus C
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Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

tk¡ 2013 2012 20ll 2010 2009

Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af ordinær primær drift
Resultat af finansielle poster

Årets resultat

31.497
7.466

325
562

27.774
3.908

-2.754
340

30.783

7.073
444
340
765

29.730
1.552

-26

253

308

27.228
7,632

239
4t

282

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

2.117
14.055

16.172
1.883

2.583
13.335

15.918
1.976

4.893
12.514
11.407

2.835

5.546
11.756
17.302
2.010

5. l0l
13.039

18.140
l.

Overskudsgrad
Afkast afden investerede kapital
Bruttomargin
Soliditetsgrad

-1,9 vo

-19,6 Yo

23,7 yo

ll,6 Vo

-4,3%
-7,2%
t4,3 yo

13,7 Yo

t,4%
ll,0 Yo

23,0 o/o

16,3 yo

-0,1 %;o

-2,8 0/o

25,4 0/o

12,0 0/o

0,9 0/o

-8,9 "/o
28,0 0/o

9,7 yo

% 31 % I %I o/n7 Yo -25

I 59 58 56 56
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Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets formål er varetagelse af drift, vedligeholdelse og administration for selskaberne

under Assens Forsyning A/S. Selskabets økonomi er baseret på indtægter fra disse selskaber.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Økonomiske forhold og nøglelal

Assens Service AiS skal ikke oppebære overskud, derfor har afregningspriserne for 2013 væ-

ret nedsat for at nedbringe det overskud, der har været oparbejdet i perioden2009-2011.

Selskabets omsætning har i året været 31.497 tk.

Resultatopgørelsen udviser et underskud på 91 tkr., underskuddet er som forventet.

Egenkapitalen udgør 1.883 tk.

Væsentlige begivenheder í 2013

Der er foretaget en APV undersøgelse for administrationen, Skowej 28, som viste, at der

var problemer med støj i nogle af lokalerne samt på gangene. Disse arealer er derfor gen-

nemgået sammen med den rådgivende virksomhed Crecea. Problemet er løst ved opsætning

af støjskærme på væggene i kantine og gangarealer.

Der er gennemført MUS samtaler med de enkelte medarbejdere i selskabet, som har betydet,

at der er foretaget en individuel og en samlet afvejning afuddannelsesbehovet for medarbej-

dere og selskab.

Blandt andet har det medført, at ledergruppen har deltaget i l. trin af et uddannelsesforløb

under DANVA.

Udviklin gsaktiviteter

Selskabet skal sikre, at koncernens visioner og målsætninger fra Strategiplan 2010-2014 om

en god og udviklende arbejdsplads for medarbejdere og ledelse bringes til udførelse ved at:

. Prioritere samarbejde og kommunikation højt.

o Styrke et højt engagement og stigende arbejdsglæde og være en attraktiv arbejdsplads

med et godt arbejdsmiljø.

o Skabe yderligere effektivisering ved at ressourcerne anvendes endnu bedre og udvikles
gennem kurser og videndeling.

Direktionen arbejder ligeledes på at skabe et fremtidsbillede på virksomhedens organisation,

ud fra at flytte organisationen fra en organisation i etablering til en organisation i udvikling,
jf. Strategipl an 2012-2014.

6900989 13001 I 4299881 I
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Ledelsesberetning

Beretning

Fremtidsbilledet af organisationen skal give følgende fordele:

o Mindre chefgruppe, der hovedsagelig arbejder med politikker og øvrige punkter til besty-

relsen.

¡ En udvidet ledergruppe, der har deltagelse af ledere fra drift, projektafdeling og øko-

nomi, vil kunne give hurtigere og bedre behandling af sager samt en ensartet personale-

ledelse i alle afdelinger.

. Der arbejdes i selvforvaltende teams.

Ovennævnte er godkendt afbestyrelsen som arbejdsgrundlag for direktionen og 2013 viser,

at organisationsændringerne har givet den ønskede effekt.

Der arbejdes videre med Assens Forsynings sundhedsordning, som er et godt aktiv for sel-

skabet. | 2013 har der været følgende aktiviteter:

o Helbredstjek er fortsat i 2013, nu med udvidelse af tjek af lungefunktionen, deltagelse af
4l ud af65 (ansatte/bestyrelse).

o Massageordning har l8 tilmeldt ordningen.

o Tilskud til kiropraktor/fysioterapeut (6 ansatte).

. Tilskud til fodbehandling(2 ansatte).

. Tilskud til "Forsyning for sjov" - et årligt arrangement, der laves i samarbejde med per-

sonaleforeningen.

o Løbehold, der løber 5 km, en gang om ugen.

. Firmaaftaler med rabatordning for ansatte i Assens Service A/S, Kostkursen - kostvej-

ledning, Arena Assens Motion - træningscenter, kanio-sakel terapi, svømmehal, aku-

punktur og mindfulness.

7900989 13001 I 4299881 I



ASSENS
FORSYNING Assens Service A/S

Å,rsrapport 20 I 3

CVR-nr. 32 I 4 35 39

Ledelsesberetning

Beretning

De kommende års udfordringer

Forsyningsområdet - her specielt vandsektoren - har igennem de senere år skulle leve op til
den betydelige økonomiske nytænkning for at kunne efterleve de effektivitetspotentialer,
som er blevet pålagt.

Denne udfordring er taget op med succes. Opgaven vil dog stadig være til stede også i de

kommende år som et væsentligt element i selskabets daglige arbejde.

Benchmarking på økonomi og procesbenchmarking er nogle af de værktøjer, der bruges til at

opnå målet.

Med den godkendte foretningsstrategi 2014-15 vil selskabets fokus blive udvidet med en

samfundsmæssig vinkel. Hvor kan selskabet medvirke til en positiv udvikling i tråd med sel-

skabets værdier omkring blandt andet miljø og medarbejderindflydelse? Denne opgave skal

gøres mere synlig i selskabets normale drift, hvilket skal ske samtidigt med, at den mange-

årige direktør stopper, og en ny direktør tiltræder.

Betydningsfulde hændelser, som 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 L. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Ärsrapporten for Assens Service AiS for l. januar - 31. december 2013 er aflagt i overens-

stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af
hoved- og nøgletalsoversigt.

Ä.rsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af produkter og ydelser, indregnes i resultatopgørelsen i takt

med levering. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter.

Prod uktionsomkostninger

Posten indeholder omkostninger vedrørende personaleomkostninger, afskivninger, lokale-

omkostninger, miljø m.v.

Ad ministrationsomkostninger

Posten omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til medarbej-

dere i administrationen, kundeadministration og information, administrativ it, revision, kon-

torhold, afskrivninger vedrørende aktiver der benyttes til administration.

Andre driftsindtægter

Posten indeholder indtægter der ikke er knyttet til selskabets primære aktiviteter

And re driftsomkostninger

Posten indeholder udgifter der ikke er knyttet til selskabets primære aktiviteter

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter

Skat afårets resultat

Årets skat, som består afårets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resul-

tatopgørelsen 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 koncernregnskabet,

og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de

sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil
modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomhe-
der, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse afeget skattemæssigt overskud.

.Ä.rets 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

Driftsmidler og inventar er værdiansat til kostpris med fradrag af afskrivninger'

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurde-
ring af aktivernes forventede brugstider:

Indretning aflejede lokaler 3-5 år
Andre anlæg 3-10 år

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.

Periodeafgrænsn in gsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter aftroldte omkost-

ninger vedrørende efterfølgende regnskabsår,

Periodeafgrænsnin gsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger ved-

rørende indtægter i de efterfølgende år.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi

900989 13001 / 4299881 I 10
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Overskudsgrad

Afkast af den investerede kapital

Investeret kapital omfatter:

Bruttomargin

Soliditetsgrad

E genkapitalforrentning

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Nøgletal

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således

Assens Service A/S
Årsrapport 20 I 3

CVR-nr.32 14 35 39

Resultat af drift x 100

Nettoomsætning

Resultat af primær drift x 100

Gennemsnitlig investeret kapital

Driftsmæssige materielle anlægsakti-
ver samt nettoarbej dskapital

Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning

Egenkapital, ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo

Ordinært resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

900989 13001 I 4299881 | 11
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

tkr.

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger

Bruttoresultat
Administrationsomkostninger

Resultat af ordinær primær drift
Andre driftsindtæ$er
Andre driftsomkostninger

Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Ordinært resultat før skat
Skat afårets resultat

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

Note 2013 2012

31.497
-24.031

27.774
-23.866

7.466
-7.141

3.908
-6.662

325
264

-1.192

-2.754
1.268

0

I
2

-603
s83
-21

-1.486
380
-40

-41
-50

-1.146
287J

-91

-91

-859

-859

-859-91
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,Å,rsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

tkr.

AKTTVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Indretning af lejede lokaler
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

AKTTVER I ALT

Note 2013 2012

4

641
1.476

590
1.993

2.117 2.583

2.117 2.583

6.546
7.009

436

6.080
5.062

131

13.991 11.273

64 2.062

14.055 13.335

16.172 15.918
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

tkÌ.

PASSTVER
Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat

Dgenkapital i alt

Hensatte forpligtelser
Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt

Gældsforpligtelser
La ngfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Peri odeafgrænsningsposter
Skyldigt sambeskatningsbidrag

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER I ALT

Eventualposter m.v.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Medarbejderforhold
Nærtstående parter

Note 2013 2012

5

6

500
1.383

500
1.476

883 1.976

104 41

104 4l

1.149 1.815

1.149 1.815

6 666
838

5.880
5.521

131

0

650
791

6.404
3.990

223

28

13.036 12.086

7

8

9
01

14.185 13.901

16.172 I 5.91 8
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tkr.

Kostpris Ljanuar 2013

Ä,rets tilgang
,Àrets afgang

Kostpris 31. december 2013

AÊ og nedskrlvninger I . januar 20 I 3

Af- og nedskivning afhændede aktiver
Ärets aÊ og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger 3 I . december 20 I 3

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2013

719
ll0

0

5.121
568

-78

Assens Service A/S
Årsrapport 2013

CVR-nr. 32 I 4 35 39

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

tkr.

Finansielle indtægter
Renteindtægter fra bank
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder

Finansielle omkostninger
Kreditforening
Øv rige fi nansielle omkostninger

Skat afårets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Årets regulering af udskudt skat
Regulering udskudt skat vedrørende ændret skattesats

4 Materielle anlægsaktiver

2013 2012

1

t3
570

5

375

2

380s83

40

4

t7
22
l8

3

21

-50

Andre an-

læg, drifts-
materiel og
inventar

4.402

t2
-76

14

175
tt2

0

287

Indretning
af lejede
lokaler I alt

458
-78

829

129

4.782 5.61I

2

0

2 409
-23

920

538

-23

97959

188 3.306

t.476

3.494

2.117641
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tkr.

Saldo 1. januar2013
Overført, j f. resultatdisponering

Saldo 31. december 2013

Aktiekapital

Aktiekapitalen er fordelt således :

500 aktier af nom. 1.000 k.

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder

Langfristede gældsforpligtelser

tkr.

Kreditinstitutter

500 1.383 1.883

500

Assens Service.4/S
Årsrapport 201 3

CVR-nr.32 14 35 39

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

5 Egenkapital
Aktie-
kapital

Afdrag
næste år

666

666

Overført
resultat I alt

s00
0

1.474
-91

1.974
-91

6
Gæld i alt
3Ut2
2013

1.815

1.815

Lang-
fristet
andel

Restgæld
efter 5 år

1.149 0

1.149

Eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskattet med øvrige koncemvirksomheder. 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

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser

0

7

I
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ASSCNS
FORSYNIN6 Assens Service,4/S

Årsrapport 2013
CVR-nr.32 I4 35 39

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

tkr.

Medarbejderforhold
Gager og lønninger
Pensioner
Omkostninger til social sikring
Andre personaleomkostninger

Personaleomkostninger indregnes således i årsregnskabet:

Produktion somkostni nger
Adm inistrationsomkostninger

Vederlag til direktion og bestyrelse

Gennemsnitl igt antal fuldtidsbeskæft igede

2013 2012

9
21.908

3.038
507

986

20.557
3.028

394
884

26.439 24.863

25.910
529

26.439

974

59

I henhold til årsregnskabslovens $ 98 oplyses ledelsesvederlag samlet for de to ledelseslag.

10 Nærtstående parter

Assens Service A/S'nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Assens For-

syning A/S, der er hovedaktionær. Assens Service A/S' nærtstående pafter med betydelig
indflydelse omfatter Assens Service A/S' bestyrelse og direktion.

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

Vandværk A/S, Assens Affald og Genbrug A/S, Assens Rensning A/S og Assens Forsyning
A/S.

Ejerforhold

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

Assens Forsyning A/S
Skowej 2B
5610 Assens

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