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ASSENS
FÛRSYNINT Assens Spildevand A/S

Ärsrapport 2017

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Assens Spildevand A/S
for regnskabsåret 1. januar - 3 1. december 2OL7.

Ârsrapporten af lægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2Q17.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indehofder en retvisende redegørelse for ud-
viklingen iselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stil-
ling.

Årsregnskabetlor 2OI7 er væsentligt påvirket af indregningen af udskudt skat på selskabets anlægs-
aktiver foranlediget af Landsrettens afgørelse i skattesagen af 16. januar 2018 samt indregning af en
tilsvarende opkrævningsret hos selskabets forbrugere. Der henvises til note 3 herom.

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

Ârsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

ASSen

Direkt
s, den april2018

by Ernst
adm rektør

Besty

Hans Bj gaard
formand

en Skov Petersen

Poul Erik Kristiansen

Arno Termansen
næstf ormand

ren Edlefsen

4w,
Lars Kristian Pedersen

Grønnegaard Knudsen
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ASSENS
FORSYNINC Assens Spildevand A/S

Arsrapport 2017

Den uafhængíge revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Assens Spíldevand A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Assens Spildevand A/S for regnskabsårei 1. januar - 31. december
2OL7, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt
regnskabspraksís. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende þillede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2Ot7 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2077 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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

Uafhængighed

Vi er uaf hængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer
(IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige etiske forpf igtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhofd i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på note 3, hvoraf det fremgår, at årsregnskabet for 2Ot7 er væsentligt
påvirket af indregningen af udskudt skat på selskabets anlægsaktiver foranlediget af Landsrettens af-
gørelse i skattesagen af 16. januar 2018 samt indregning af en tilsvarende opkrævningsret hos selska-
bets forbrugere.

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

Dette forhold har ikke medført modifikation til vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser elfer fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlin-
formationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimef ighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indf lydelse på de økonomiske beslut-
ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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Årsrapport 2017

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder profes-
sionel skepsis under revisionen. Herudover:

ldentificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 udef adelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.

' Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

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

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

Ví 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 ansvarfig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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

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

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

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

Odense, den 12. april 2018
Enrusr & Yourlc
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

I
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne341
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Oplysninger om selskabet

Navn
Adresse, postnr., by

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

Hjemmeside
E-mail

Telefon

Bestyrelse

Direktion

Revision

Assens Spildevand A/S
Ârsrapport 2017

Assens Spildevand A/S
Skovvej 28, 5610 Assens

32 74 t277
28. april2009
Assens
1. januar - 31. december

www.assensf orsyn in g.dk
post@assensf orsynin g.d k

63747200

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

Birger Strandby Ernst, adm. direktør

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

Hoved- og nøgletal

Assens Spildevand A/S

Ârsrapport 2017

l -kt. 20L7 2076 2015 20t4 2073

Hovedtal
Nettoomsætning
Bruttoresu ltat
Resultat af ordinær primær drift
Resultat af finansielle poster

227.069
20t.948
134.155

-2.537
-4324

87.158
63.L49
L4.8A6
-2.920
6.416

85.867
6t.922
ro.225
-t.237
6.496

9L.272
68.266
28.452
-1.727
-4.O73

85.415
59.140
24.56t

665
25.387

Anlægsaktiver
O m sætn ing sa k tive r
Aktiver i alt (balancesum)
lnvestering i materielle anlægsaktiver
Eoenkaoital

r.452.026
29.9t9

t.48L.945
-76.232

L.r77.728

r.302.549
39.943

L.342.492
-74.444

1.181.230

r.264.987
35.951

1.300.938
-75.585

r.t75.773

r.222.8r4
12.287

1.235.101
-s8.084

1.168.810

1.193.488
40.913

L.234.40t
-s3.223

L,t73.9t3

Nøgletaf lene er beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og nøgletal.

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

Overskudsgrad
Resultat af ordinær primær drift x 100

Afkast af den investerede kapital

Nettoomsætning

Resultat af ordinær primær drift x 100

lnvesteret kapítal

Gennemsnitl ig investeret kapital

Driftsmæssige immaterielle og materielle
anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital

Bruttoresultat x 100
Bruttomargin

Nettoomsætning

Egenkapítal ultimo x 100
Soliditetsgrad

Passiver i alt, ultimo

Årets resultat efter skat x 100
Egenkapitalf orrentníng

Gennemsnitlig egenkapital

6

0verskudsgrad
Afkast af den investerede kapital
Bruttomargin
Soliditetsgrad

59,LVo
2,7 Vo

88,90/o
79,5V0

17,t yo

O,3 Vo

72,5 Vo

88,0 %

LL,9 Vo

o,9 vo

72,t%
90,4 vo

3t,2Vo
2,r 0/o

74,80/o
94,60/o

28,80/o
2,r0/o

69,20/o
95,t0/o

4 0Á
Yo Vo

o/o
lf orren
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Årsrapport 2017

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten består i transport af spildevand fra alle offentlige spildevandsanlæg i Assens Kommu-
ne samt drift og opførelse af nye spildevandsanf æ9.

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

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

Usædvanlige forhold, som har påvirket årsregnskabet

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

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

Sagen blev af branchen indbragt for de civile domstole ved to pilotsager i Landsretten. Østre Landsret
afsagde den 16. januar 2018 domme ide to pilotsager. Østre Landsret gav med dissens SKAT med-
hold og godkendte hermed, at SKAT kunne foretage et skøn over de skattemæssige indgangsværdier.
Der har hidtil ikke været indregnet udskudt skat vedrørende de materielle anlægsaktiver ved stiftel-
sen, som er anfægtet af SKAT, henset til den betydelige usikkerhed, der har været omkring de skatte-
mæssige indgangsværdier, jf . ovenstående sager. Som følge af dommene i Østre Landsret ser
sefskabet sig nu nødsaget til at indregne en udskudt skat baseret på de af SKAT opgjorte værdier af
selskabets anlægsaktiver ved stiftelsen.

Betalte selskabsskatter anses i henhold til indtægtsreguleringen for vandselskaber (bekendtgørelse
om økonom¡ske rammer for vandselskaber S 23, stk. 4, nr. 4 og 5) som en omkostning, der justerer
selskabets økonomiske ramme og dermed kan tillægges vandselskabets takster krone for krone. Den
udskudte skat i et vandselskaþ svarer til en forventet skattebetaling på sigt og udgør dermed efter
ledelsens opfattelse en opkrævningsret hos selskabets forbrugere på en tilsvarende størrelse.
Opkrævningsretten har ikke tidligere været indregnet i selskabets årsregnskab. Med de væsentlige
justeringer til den udskudte skat, der er indregnet i årsregnskabet, finder ledelsen, at det giver et
mere retvisende billede af selskabets årsregnskab og dermed selskabets finansielle stilling at indregne
opkrævningsretten i årsregnskabet. Hvis opkrævningsretten ikke blev indregnet i årsregnskabet ville
selskabets egenkapital blive væsentligt formindsket svarende til den udskudte skat baseret på de af
SKAT opgjorte værdier af selskabets anlægsaktiver ved stiftelsen, hvilket efter f edelsens opfattelse
ikke er retvisende, idet selskabsskat kan opkræves hos forbrugerne krone for krone. lndregning af
opkrævningsretten er et ændret regnskabsmæssigt skøn, som har medført en forøgelse af nettoom-
sætningen 'ior 2Ot7 med 137.661 t.kr.

Der henvises til note 3 í årsregnskabet.

Der har derudover ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.
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Lede lsesberetn¡ng

Usikkerhed ved indregning og måling

Branchen har valgt at anke de to pilotsager til Højesteret. Såfremt branchen vinder sagerne i Højeste-
ret kan det betyde en reduktion af den nu indregnede udskudte skat. Der er således usikkerhed knyttet
til den endelige opgørelse af udskudt skat af anlægsaktiver. Ændringer til den indregnede udskudte
skat vil have en tilsvarende beløbsmæssig effekt på den indregnede opkrævningsret.

Der er derfor usikkerhed knyttet til dette forhold.

Der henvises til note 2 i årsregnskabet.

Udvikling i aktiviteter o9 økonom¡ske forhold

Virksomhedens omsætning i 2077 udgør 227.069 t.kr. mod 87.158 t.kr. sidste år. Resultatopgø-
relsen for 2017 udviser et underskud på 4.328 t.kr. mod et overskud päA.qß t.kr. sidste år, og
virksomhedens balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital pä 7.I77.728 t.kr. Ledelsen
anser resultat for værende tilf redsstillende.

Virksomhedens omsætning i2077 indeholder indregning af en opkrævningsret vedrørende udskudt
skat. Opkrævningsretten er ikke opkrævet hos forbrugerne, men forventes opkrævet i takt med at ud-
skudt skat bliver til þetalbar skat.

Der henvises til note 3 for en yderligere beskrivelse heraf

Væsentlige begivenheder og aktiviteter i 2OL7

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

Assens. Dette betyder, at alt spildevand fra de øvrige byer skal ledes til Assens. I denne forbindelse
skal der ske en separatkloakering af spifdevand og regnvand i alle kloakoplande, da det vil være for
dyrt at flytte med alt regnvandet gennem pumpeløsninger helt til Assens nye renseanlæ9. Ligeledes
skal der etableres nye afskærende ledninger til det nye Assens Renseanlæ9.

Denne centralisering stiller store krav til den afskærende ledning, som skal forbinde alle de nu eksíste-
rende renseanlæg med det nye renseanlæ9. Der er i 2017 fortsat arbejdet med dimensionering af det
afskærende ledningssystem. Der er i 2OI7 udført omfattende separatkloakering i f lere byer, herunder
Assens, Grønnemose, Flemløse/Voldtofte og Haarby. Der renoveres løbende regnvandsbassiner, sam-
tidig med, at vi skal etablere nye regnvandsbassiner for de nye separat kloakerede oplande.
Etableringen af nye regnvandsbassiner medfører krav om dokumentation for påvirkningen af den
pågældende recipient.

Der er kloakeret ca. 30 ejendomme idet åbne land, og der resterer at blÍve kloakeret ca.40 ejendom-
me. Der er i 2Ot7 brugt omfattende ressourcer på et klimatilpasningsprojekt i Tommerup, som
udføres isamarbejde med Assens Kommune. Projektet forventes udført i2018 og 2019. Der er i

årets løb gennemført en del strømpeforing i forskellige byer i kommunen, på baggrund af den tv-
inspektion der er gennemført de seneste år. Tv-inspektionerne har vist mange tæringer af
kloaklednínger pga. svovlbrinte, der dels giver indsivning af uvedkommende vand, men også i nogle
tif fælde giver risiko for at kloakken falder sammen.

Der har i årets løb været arbejdet med at f inde fejlkoblinger på spif devandsledningerne med dertil hø-
rende problemer ved ekstreme regnskyl. Assens Kommune har sendt påOuO til ejendommene om at
tilslutte spildevand og regnvand korrekt. Der er samtidigt arbejdet med at finde andet uvedkommende
vand, som dræn og grundvand í spildevandssystemet og få dette afkoblet spildevandssystemet.

Der arbejdes fortsat på at opmåle kloaksystemet og køre TV, som efterfølgende skal danne grundlag
for en efterfølgende renoveringsplan. Der er i samarbejde med Assens Kommune arbejdet på at
udarbejde en ny spildevandsplan. Planen forventes endeligt vedtaget i maj 2018.

Forventet udvikling

Der skal Í de kommende år separatkloakeres i alle byer. Specielt kan det være udfordrende at separat-
kloakere þymidten í de større byer som Assens, Vissenbjerg, Haarby og Aarup.
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Ledef sesberetn¡ng

Når byerne er separatkloakeret skal spildevandet ledes via nye transportledninger til det nye rensean-
læg ved Assens. Det bliver vigtigt og udfordrende, at de nye afskærende ledninger dimensioneres, så

de passer med de fremtidige vandmængder, så både anf ægsudgifter og driftsudgifter reduceres mest
muligt. Den første del der skal udføres af afskærende ledninger er f ra det nuværende renseanlæg i

Assens til det nye renseanlæg i Assens samt en ledning fra Glamsbjerg til det nye Assens Renseanlæg
Denne del af den afskærende ledning forventes udbudt itotafentreprise medio 2018 og udlørti2079

I forbindelse med separatkloakeringerne sløjfes de eksisterende fælf esledninger. I forbindelse med
sløjfningen af de gamle fællesledninger skal der ske en afskrivning af den eventuelle restværdi af an-
læggene. Nedlæggelsen af anlæggene sker løbende i forbindelse med separatkloakeringen over
mindst de næste 10 år.

Forsyningen har fået vurderet den resterende værdi i de fællesledninger der forventes sløjfet og har
besluttet, at restværdien af ledningsanlæggene påbegyndes afskrevet lineært fra2OIT frem til den
forventede nedlæggelse.

Begivenheder efter balancedagen

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

9



ASSET{S
FORSYñIING

Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note t.kr.

Assens Sp¡ldevand A/S
Ârsrapport 2017

20t7 2016

4 Nettoomsætning
5 Produktionsomkostninger

Bruttoresultat
5 Distributionsomkostninger
5 Administrationsomkostninger

Resultat af primær drift
Andre driftsomkostninger

Resultat før finansielle poster
lndtægter af kapitalandele i tílknyttede virksomheder

6 Finansielleindtægter
7 Finansielle omkostninger

Resultat før skat
8 Skat af årets resultat

Ârets resultat

227.069
-25.72r

87.1 58
-24.OO9

20r.948
-59.382
-8.411

63.r49
-4I.443

-6.820

134.155
-7.O47

74.886
-10.916

I27.t0g
-6.623

25
-2.562

3.970
4.969

31
-2.95r

LI7.948
-122.276

6.019
397

-4.328 6.4t6

10



ASSENS
TÛRSYNINT

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t. kr.

AKTIVER
Anlægsaktiver
lmmaterÍelle anlægsaktiver
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver

10 Materielleanlæqsaktiver
Grunde og bygninger
Distributionsan læg
Produ ktionsan læg
Driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver under udf ørelse

11 Finansielleanlægsaktiver
Kapitaf andef e i dattervirksomheder
Lovbestemt opkrævningsret

Anlægsaktiver i alt

Assens Spildevand A/S
Årsrapport 2017

20t7 20L6

9
810 1.013

810 1.013

7.444
950.773
L62.700

877
81.730

5.439
963.207
L67.OO2

2.474
46.820

1.203.s24 t.784.442

110.031
L37.66r

L76.654
0

247.692 r16.654

7.452.026 L.302.549

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

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i aft

AKTIVER IALT

27.639
637

1.380
263

27.645
s83

10.1 18
73

29.919 38.419

0 7.524

29.919 39.943

r.487.945 t.342.492
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ASSENS
ËûRSYhltNt

Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note t.kr

Assens Spildevand A/S

Årsrapport 2017

20L7 20r6

PASSIVER
Egenkapital

12 Selskabskapital
Reserve for netto-opskrivníng efter indre værdi
Overført resultat

Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat

Hensatte forpligtelser i alt
Gældsforpligtelser

13 Langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter

Kortf ristede gældsforpligtelser
13 Kortfristet del af langf ristede gældsforpligtelser

GæÍd til kreditinstitutter (byggekredit)
Gæld til banker
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld tif tilknyttede virksomheder
Skyldigt sambeskatningsbidrag
Anden gæld

Gældsforpligtelser i alt

PASSIVER IALT

7.L77.728 1.181.230

737.66r t7.717

737.667 L7.717

94.799 97.45r
94.799 97.45t

10.000
0

r.L67.728

10.000
2.782

t.169.o4a

4.266
30.800
12.528
s.298

t5.344
262

3.8s9

3.123
0
0

23.645
ro.r72

393
8.72L

1

2
3

T4
15
t6

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

72.357 46.O94

L66.556 t43.545
t.481.945 r.342.492

t2



ASSENS
FORSYiIINË

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

Assens Spildevand A/S

Ârsrapport 2017

Note

L7

t7

t.kr.

Egenkapital 1. januar 2016
Overført via resultatdisponering
Regulering af sikringsinstrumenter til

dagsværdi

Egenkapltal 1. januar 2017
Overført via resultatdisponering
Overført tíl overført resultat
Regulering af sikringsinstrumenter til

dagsværdi

Egenkapital 31. december 2Ol7

Selskabskapit

Reserve for
netto-

opskrivning
efter indre

værdi
Overført
resultat

t.169.o48
2.295
-4.44t

ål

1.168.559
r.447

0 -958

I ðlt

L.t75.772
6.4L6

-958

1.181.230
-4.328

0

10.000
0

0

-2.787
4.969

10.00 0
0
0

0

2.t82
-6.623
4.44r

0 426 a26

o 7.167.728 1.177.72810.000
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ASSENS
FtRSYI{l¡rlc Assens Spildevand A/S

Arsrapport 2017

Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis

Ârsrapporten for Assens Spildevand A/S for 2077 er aflagt ioverensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for mef lemstore klasse C-virksomheder.

I henhold til årsregnskabslovens 5 112, stk. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Undladelse af pengestrømsopgørelse

Med henvisning til Ânl 5 86, stk. 4, udarbejdes ikke pengestrømsopgørelse. Virksomhedens penge-
strømme indgår i koncernpengestrømsopgørelsen for koncernen.

Af ledte f inansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår iandre tilgode-
havender, henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassif iceret som og opfylder kríterÍ-
erne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resul-
tatopgørelsen sammen med ændringer idagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede
f orpligtelse.

Ændringer idagsværdi af afledte finansíelle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betin-
gelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller
anden gæld og i egenkapitalen. Resulterer den f remtidige transaktion i indregning af aktiver eller for-
pligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet på egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis
aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter elf er omkostninger,
overføres beløb, som tidfigere er indregnet iegenkapitalen, til resultatopgørelsen iden periode, hvor
det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

Resultatopgøref sen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg og distribution af spildevand indregnes i resultatopgørelsen i takt med le-
vering. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart.

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

Re q u le r in g s mæssig underd æk n in g

Såf remt de hos forbrugerne opkrævede beløb er lavere end selskabets indtægtsramme, indregnes
forskellen ibalancen som et tilgodehavende idet omfang underdækningen forventes opkrævet.

Re g u I e r ìn q s m æs s ì g o ve rd ækn ing

Overstíger de hos forbrugerne opkrævede beløb selskabets indtægtsramme, indregnes forskellen i

balancen som en gældsforpligtelse.

Produktionsomkostninger

Posten indeholder viderefakturerede omkostninger fra Assens Rensning A/S vedrørende Assens Rens-
ning A/S'rensning af spildevand, drift og vedligehold af renseanlæ9, bassiner m.v., afskrivninger, loka-
leomkostninger, mifjø m.v.

74



ASSENS
rûR5ïñllNü Assens Spildevand A/S

Årsrapport 2017

Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendtregnskabspraksis(fortsat)

Distributionsomkostn inger

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af spÍldevand.
Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, drift af pumpesta-
tioner, ledningsregistrering og afskrivning på distributionsaktiver. Omkostningerne ved aflæsning af for-
brugsmålere betragtes som en distributionsomkostning.

Admin istrationsomkostninger

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

Andre driftsomkostninger

Posten indeholder udgifter, der ikke er knyttet til sef skabets primære aktiviteter.

Afskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver 5 år

Bygninger
Spildevandsledninger
Forsi n kelsesbassiner
Rensningsanlæg
Pumpestationer
Øvrige tekniske anlæg

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og admini-
strationsomkostninger. Anlæg under udførelse udgøres af anlæ9, der på balancedagen endnu ikke er
klar til at blive taget i brug. Anlæg under udførelse afskrives ikke.

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

Grunde afskrives ikke.

lndtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Resu ltatopgørelse:

I resuftatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat
efter fuld eliminering af intern avance/tab.

Balance:

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre vær-
di opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede kon-
cerninterne avancer og tab.

Nettoopskrivning af kapítalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for
nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi
overstiger anskaf f ef sesværdien.

7
30

5-100
30
30
20

3-15

ar
ar
ar
ar
ar
ar
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tE ASSEI,IS
FÛRSVHING Assens Spildevand A/S

Ârsrapport 2017

Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes ¡ resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteÍndtægter 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 regufe-
ring af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets
resultat, og í egenkapitalen med den del, som kan henføres iil transaktioner indregnet i egenkapitalen

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

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende
satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med rest-
skat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administra-
tionssel skabet.

Balancen

lmmaterielle anlægsaktiver

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver omfatter software.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver måles tif kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskriv-
ninger.

Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under hen-
holdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste eller tab opgøres som forskel-
len mellem salgspris med f radrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstíds-
punktet.

Materief le 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.

I forbindelse med udskillelsen af selskabet f ra Assens Kommune, blev værdiansættelsen af overtagne
materielle anlægsaktiver baseret på vandsektorloven, jf. lov nr. 469 at 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 anlæ9. Der er under hensyntagen til årsregnskabslovens bestemmelser gennemført en
impairment test, hvorved værdiansættelsen af overtagne aktiver revurderes ud f ra forventede
f remtídige pengestrømme.

1
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ASSEñIS
ÊÛRSYHlNG

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Assens Spildevand A/S
Ärsrapport 2017

Noter

1 AnvendtregnskabspraksÍs(fortsat)

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

Finansielle anlægsaktíver

Lovbestemt opkrævningsret måles til kostprís eller en lavere nettoreaf isationsværdi

Betalte sefskabsskatter anses i henhold til indtægtsreguleringen for vandselskaber (bekendtgørelse
om økonomiske ram mer f or vandselskaber g 23, stk. 4, nr. 4 og 5) som en o mkostn ing, der ju sterer
selskabets økonom¡ske 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 immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i datter-
virksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikatíoner på værdiforringelse.

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

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning tif imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der fore-
ligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskriv-
ning på indivíduelt nÍveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foref igger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt
niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne base-
res primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens risi-
kostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historÍs-
ke tabserfaringer.

Periodeaf græn sningsposter

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

Selskabsskat

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

t7



ASSEtIS
ÊTRSYNINü Assens Spildevand A/S

Årsrapport 2017

Ârsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 AnvendtregnskabspraksÍs(fortsat)

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt
skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontor-
ejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset f ra virksomhedsovertagelser er
opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I

de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles
udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af
f orpligtelsen.

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

Gældsf orpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsf orpf igtelser måles tif nettorealisationsværdi.

Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu
efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle for-
pligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den
effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i

resultatopgørelsen over låneperioden.

Periodeaf grænsnin gsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger, som vedrø-
rer indtægter i efterfølgende regnskabsår.

2 Usikkerhed om indregning og måling

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

Der er således usikkerhed knyttet til den endelige opgørelse af udskudt skat af anlægsaktiver og den
tilsvarende opkrævningsret.
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ASSEÌ,lS
F0RSYllt¡¡G

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

3 Særlige poster

t.kr.

lndtægter
lndregning af opkrævningsret vedørende udskudt skat på

anlægsaktiver ved stiftelsen

Omkostninger
lndregning af udskudt skat vedrørende anlægsaktiver ved stiftef sen

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

Resultat af særlige poster, netto

Assens Spildevand A/S

Arsrapport 2017

20L7 2076

737.66r 0

737.661 0

-L23.026 0

-t23.026 0

r37.667
-r23.026

0
o

74.635 0

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

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

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

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

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

udskudte skat i et vandselskab svarertil en forventet skattebetaling på sigt og udgør dermed efter
ledelsens opfattelse en opkrævningsret hos selskabets forbrugere på en tilsvarende størrelse.
Opkrævningsretten har íkke tidligere været indregnet i selskabets årsregnskab. Med de væsentlige
justeringer til den udskudte skat, der er indregnet i årsregnskabet, finder ledelsen, at det giver et
mere retvisende billede af selskabets årsregnskab og dermed selskabets finansíelle stilling at indregne
opkrævningsretten iårsregnskabet. Hvis opkrævningsretten ikke blev indregnet iårsregnskabet ville
selskabets egenkapital blive væsentligt formindsket svarende til den udskudte skat baseret på de af
SKAT opgjorte værdier af selskabets anlægsaktiver ved stiftelsen, hvilket efter ledelsens opfattelse
ikke er retvisende, idet selskabsskat kan opkræves hos forbrugerne krone for krone.

Der er indregnet en opkrævningsret på iaft 137.661 t.kr., hvoraf 123.026t.kr. vedrører opkrævnings-
retten på udskudt skat af selskabets anlægsaktiver ved stiftelsen.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

t.kr.

4 Nettoomsætning

Vandafledningsbidrag
Vejafvanding
Tilslutn ingsbidrag
Andre indtægter
Regulering af opkrævningsret vedrørende udskudt skat

5 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

AfskrivnÍnger er indregnet í resultatopgørelsen i følgende poster:

Produ ktion somkostnin ger
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

Finansielfe indtægter
Renter, bank

7 Fínansielleomkostninger
Renter, kreditinstitutter
Andre f inansielle omkostninger

8 Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Årets regulering af udskudt skat
Regulering af skat vedrørende tidligere år

Assens Spildevand A/S

Arsrapport 2017

20L7 2016

83.16s
4.985
t.tL7

r47
737,66L

79.632
4.925
2.585

L6
0

227.069 87.1s8

203
49.387

0
30.4s0

49.584 30.4s0

524
48.857

203

381
30.069

0

49.584 30.450

6
25 31

25 31

884
1.678

r.260
r.697

2.562 2.957

262
7t9.944

2.O70

393
109

-899

722.276 -397
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

9 lmmaterielleanlægsaktiver

t.kr.

Assens Spildevand A/S
Ârsrapport 2017

Erhvervede
immaterielle

anlægsaktiver

1.013

1.013

203

203

810

Mater¡elle
anlægsakti-

ver under
udførelse I alt

Kostpris 1. januar 2017

Kostpris 31. december 2OI7

Af- og nedskrivninger 1. januar 2017
Årets afskrivninger

Af- og nedskrivninger 31. december 2077

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2Ot7

10 Materielleanlægsaktiver

0

t.kr.

Kostpris 1. januar 2017
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb
overførsel fra ôndre poster

Kostpr¡s 31. december 2017

Af- og nedskrivninger f. iônuar 2017
Ärets afskrivninger
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på

afhæ

Af- og nedskrivninger 31. december 2017

Regnskabsmæss¡g værdi
31. december 2017

Driftsmate-
Grunde og D¡stribu- Produktions- riel og
bygn¡nger tionsanlæg anlæg ¡nventar

10.076 1.808.115 360.728 4.381
2.062 0 0 0

0 -9.539 0 0
0 39.047 L.226 -1.013

46.820
74.!70

0
-39.260

2.230.L20
76.232
-9.s39

0

12.138 r.837.623 361.954 3.368 81.730 2.296.8L3

4.637
57

444,904
43.272

193.726
5.528

r.967
524

r.04s.238
49.34r

0
0

-1.330 0 0

4.694 886.850 L99.254 2.49L

0 -1.330

0 1.093.289

7.444 950.773 L62.700 477 81.730 L.203.524

11 Finansielle anlægsaktiver

t.kr

Kostpris 1. januar 2017
Tif gang i året

Kostpris 31. december 2Q77

Værdireguleringer 1. januar 2017
Andel af årets resultat

Værdireguleringer 3 1. december 2017

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2Ot7

Kapitalandele i

datterv¡rksom-
heder

Lovbestemt
opkrævningsret I alt

714.472
0

0
737.66L

rr4.472
t37.661

714.472 r37.667 252.t33

2.782
-6.623

0
0

2.782
-6.623

-4.44t 0 -4.447

110.031 137.667 247.692

Assens Spildevand A/S' ejerandel udgør 100 % i Assens Rensning A/S, der har hjemsted i Assens.
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Arsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Assens Spildevand A/S
Ârsrapport 2017

20t7 20L6t.kr.

12 Sefskabskapital

Selskabskapitalen er f ordelt således:

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

10.000 10.000

Virksomhedens selskabskapital har uændret været 10.000 t.kr. de seneste 5 år

13 Langfristedegældsforpligtelser

Gæld ialt
3L112 20L7

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 årt.kr.

Kreditinstitutter 94.19998.465

98.465

4.266

4.266

45.37r
45.37t94.199

14 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Eventualposter m.v.

Assens Spildevand A/S' eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser
samt forhold vedrørende indgåede entrepriseaftaler.

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

Eve n tu a lf o r p li gte Ise r
Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernvírksomheder. 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 f remgår af admínistrationsselskabets 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
bef øb.

Der påhvíler ikke selskaþet yderligere eventualforpligtelser.

15 Sikkerhedsstillelser

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

16 Nærtstående parter

Oplysning om koncernregnskaber

Modervirksomhed

Assens Spildevand A/S
Ârsrapport 2017

Arsregnskab 1. januar - 31. december

Hjemsted

Assens Forsyning A/S

Transaktioner med nærtstående parter

Skovvej 28,56tO Assens

Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller omkostningsdækken-
de basis.

Ejerforhold

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

Navn Bopæl/Hjemsted

Assens Forsyning A/S

t.kr.

17 Resultatdisponering
Forsfag til resultatdisponering
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi
Overført resultat

Skovvej 28, 5610 Assens

20L7

-6.623
2.29s

-4.328

20L6

4.969
t.447
6.4t6
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