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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2011 for Assens Spildevand A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter
og pengestrømme for  regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørel-
se for de forhold, beretningen omhandler.

Der er væsentlig usikkerhed vedrørende indregning af udskudt skat vedrørende selskabets
anlægsaktiver. Der henvises til note 8 herom.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Assens, den 24. april 2012
Direktion:

Bent Hvam Pedersen

Bestyrelse:

Arno Termansen
formand

Lars Kristian Pedersen
næstformand

Tage Kiltang Bartholin

Egon Nielsen Rikke Bjerglyng Arne Meiland
medarbejderrepræsentant

Bjarne Hougaard
medarbejderrepræsentant

Jan Svendsen
medarbejderrepræsentant
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionæren i Assens Spildevand A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Assens Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011. Års-
regnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Års-
regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores 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 af
sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-
regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væ-
sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvi-
sende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men
ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er
rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

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. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 8 i regnskabet, som beskriver en
væsentlig usikkerhed vedrørende indregning af udskudt skat vedrørende selskabets anlægsaktiver.
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Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Aarhus, den 24. april 2012
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren P. Nielsen
statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Assens Spildevand A/S
Skovvej 2B
5610 Assens

Telefon: 63 44 90 00
Hjemmeside: www.assensforsyning.dk
E-mail: post@assensforsyning.dk

 
CVR-nr.: 32 14 12 77
Stiftet: 28. april 2009
Hjemstedskommune: Assens
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

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

Direktion

Bent Hvam Pedersen 

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

tkr. 2011 2010 2009

Hovedtal
Nettoomsætning 73.624 67.955 71.258
Bruttoresultat 46.870 48.102 51.451
Resultat af ordinær primær drift 19.428 12.413 21.445
Resultat af finansielle poster -409 -381 -179
Årets resultat 19.506 15.277 16.660

Anlægsaktiver 1.139.727 1.122.635 1.107.286

Omsætningsaktiver 23.313 23.663 33.542

Aktiver i alt 1.163.040 1.146.298 1.140.828

Egenkapital 1.122.583 1.114.646 1.099.369

Pengestrøm fra driftsaktiviteten 41.934 37.166 49.016
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten -44.950 -41.585 -28.796
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver -49.107 -41.585 -30.617
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten -834 -800 -2.703
Pengestrøm i alt -3.850 -5.219 17.517

Nøgletal
Overskudsgrad 24,3 % 16,2 % 27,5 %
Afkast af den investerede kapital 1,6 % 1,0 % 1,8 %
Bruttomargin 66,4 % 70,8 % 72,2 %
Soliditetsgrad 96,5 % 97,2 % 96,4 %
Egenkapitalforrentning 1,7 % 1,4 % 1,5 %
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Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens hovedaktivitet

Hovedaktiviteten består i transport og rensning af spildevand ved drift af alle offentlige
spildevandsanlæg i Assens Kommune samt udførelse af nye anlæg.

Selskabets virksomhed er reguleret efter lov om betalingsregler for spildevand ud fra et
”hvile i sig selv”-princip, samt fra 1. januar 2011 reguleret efter et prisloft med udgangs-
punkt i selskabets historiske priser, omkostningsudvikling og effektivitetskrav som beskrevet
i Vandsektorloven.

Selskabets indtægter er baseret på kundeafgifter i form af tilslutningsbidrag, stikafgifter og
afledningsbidrag i henhold til betalingsvedtægt. Takstfastsættelse sker årligt efter prisloft
fastsat af Forsyningssekretariatet og godkendes af Assens Kommune.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets omsætning har været 73.624 tkr. 

Resultatopgørelse udviser et overskud på 19,5 mio. kr., der, sammen med årets afskrivning
på 27,2 mio. kr., i alt 46,7 mio. kr., udgør størstedelen af årets investeringer på 49,1 mio. kr. 
Egenkapitalen udgør 1.122.583 tkr.

Væsentlige begivenheder i 2011

Aktiviteterne i 2011 er især målrettet opfyldelse af Spildevandsplan 2010-2014 for Assens
Kommune. 

I 2011 blev det første prisloft fastsat af forsyningssekretariatet, prisloftet er opdelt i drift og
anlæg, prisloftet blev ikke fuldt udnyttet i 2011.

For driftsområdet er der igangsat aktiviteter for at overholde prisloftet, og regnskabet viser,
at dette er lykkedes. 

Samtidig er der indberettet data til forsyningsdirektoratet for udregning af effektivitetskrav
for 2012 og effektivitetspotentialet de kommende år, samlet er der peget på et effektivitets-
potentiale på 21 %.

Spildevandsafdelingen har taget udfordringen op, og har på skrift påpeget hvor man for-
venter, at kunne finde de effektiviseringer, der skal til for at opfylde kravene.

Sidst på året blev der arbejdet med organisationsændringer og selvforvaltende teams igang-
sat. Beskrives nærmere under Assens Service A/S hvor alle medarbejdere er ansat.

Der er ingen afklaring på sagen med Middelfart Spildevand A/S, der har fremsendt krav på
erstatning for merydelse ved bortskaffelse af kromholdigt slam. Sagen er overgivet til sel-
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Ledelsesberetning

Beretning

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

Udviklingsaktiviteter

Selskabet har igangsat en række udviklingsprojekter, hvoraf hovedaktiviteterne er oplistet
nedenstående:
• Deltage i procesbenchmarking gennem brancheorganisationen DANVA for at supplere
   benchmarkingen fra forsyningssekretariatet.

• Indberetninger og afrapportering til Konkurrencestyrelsen i henhold til vandsektorlov i
  forhold til regulatorisk åbningsbalance, prislofter, benchmarking og intern overvågnings-
  programmer.

• Deltage i og udvikle samarbejdet med andre forsyninger på Fyn m.fl., og bl. a. gennemføre
  fælles udbud af analyser (opstart 1. januar 2011) og slamudredningsprojekt m.v.

• Varslingssystem via SMS i tilfælde af brud og andre uregelmæssigheder er etableret.

• Assens Forsyning A/S har som medlem af MiljøForum Fyn, forpligtiget sig til løbende
  forbedringer på miljøområdet og til at udarbejde en miljøredegørelse, som verificeres hvert
  andet år og følger kalenderåret. 

   Miljøredegørelsen skal omtale alle væsentlige miljøpåvirkninger, forbrug af råvarer/res
   sourcer, inddrage virksomhedens tilladelser og miljøgodkendelser og oplyser om status på
   miljømål.

   Dette har medført, at der i 2011 er opstartet et systematisk miljøledelsessystem, som kan 
   belyse effektivitet, status på miljømål og konstaterede forhold i den interne styring.
   Systemet er planlagt indarbejdet i 2012.

   Drift og anlæg

  - Der er renoveret 2,1 km kloakledning og 96 stik.
  - Opmålt 120 km kloakledning
  - Der er spulet og TV- inspiceret 30 km ledning
  - Der er kloakeret og tilsluttet 129 ejendomme
  - Ledningsnettet er udvidet med 26,5 km ny kloak
  - Der er etableret 6 nye minirenseanlæg
  - To nye regnvandsbassiner er etableret på samlet ca. 5000  m³
  - Renovering af 19 pumpestationer
  - Renovering af 2 regnvandsbassiner
  - Der er etableret 7 nye hovedpumpestationer og 54 mini pumpestationer 
    (husstandspumper)
  - SRO system er opbygget på 7 renseanlæg og 42 af de største pumpestationer
  - Online styring er etableret på Assens, Vissenbjerg, Aarup og Gummerup renseanlæg,
     Haarby er opstartet og afsluttes i 2012
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Ledelsesberetning

Beretning

  - En del af kloakfornyelsesplanen i Assens By går på, at nedlægge et overløbsbygværk
    ved Skovbrynet og erstatte dette med nyt selvrensende sparebassin på ca. 1.500  m³,
    der etableres ved Pilehaveskolen. Samtidig etableres et ca. 165 m³ stort rørbassin i
    Møllevej og der etableres nye regn- og spildevandsledninger i området.

De kommende års udfordringer

Vandsektorloven giver til stadighed nye udfordringer med ændrede retningslinjer og nye
indberetninger, sidst nye indberetninger med nye tal fra 2010 som ligger til grund for bench-
marking og effektivitetspotentialerne.

Effektivitetspotentialerne, som vil påvirke driften de kommende år, er der, ved en fælles
indsats og ændring af Forsyningens organisatio,n rimeligt styr på.

Bl.a. er der etableret 2 selvstyrende teams, et for transportledninger og pumper samt et for
rensningsanlæg, ligeledes er der fra 2012 reduceret til 1 vagthold mod tidligere 2.

Vandplanerne, der skal gennemføres inden 2015, giver ikke større udfordringer end for-
ventet, og som er forlods indarbejdet i kommunens Spildevandsplan, omfatter især arbejder i
Assens og Glamsbjerg.

Assens Spildevand vil i 2012, 2013 og 2014 søge om godkendelse, af opmåling, TV-inspek-
tion og beregning af vandmængder i kloaksystemet, som miljø og servicemål. Ovennævnte
skal bruges til opfyldelse af krav i de nye Vandplaner som skal udføres fra 2015.

Kloaksystemet i Tommerup St. giver en del problemer med oversvømmelse og regnvandsbe-
lastning på renseanlægget. Det burde det ikke gøre, da byen er seperatkloakeret, men der er
konstateret en del fejltilslutninger som skal ændres. 

Begivenheder efter statusdagen

Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser,
som påvirker bedømmelsen af årsrapporten.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Assens Spildevand A/S for året 1. januar - 31. december 2011 er aflagt i
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med
tilvalg af pengestrømsopgørelse.

Der er sket ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende indregning af regulatoriske
forhold i forhold til over-/underdækninger. Dette sker som følge af Erhvervsstyrelsens notat
af 18. maj 2011 vedrørende regnskabsmæssig behandling af regulatoriske forhold i
forsyningsvirksomheder.

Ændringen har betydet, at den akkumulerede overdækning, som virksomheden har fået
udmeldt, er indregnet som en gældsforpligtelse. Overdækning indregnes i omsætningen i takt
med, afviklingen heraf. Den akkumulerede overdækning er afsat som en forpligtelse pr. 1.
januar 2011 med 11.569 tkr., og egenkapitalen er reguleret med et tilsvarende beløb. Der er
ikke sket tilpasning af sammenligningstal som følge af, at prisloftsreglerne først blev
effektueret fra 1. januar 2011.

Selskabet har i året gennemgået selskabets anlægsaktiver for korrekt registrering. Dette har
resulteret i, at selskabets anlægskartotek er ændret i forhold til fordelingen mellem aktiver.
Der henvises til note 6 for nærmere beskrivelse heraf. 

Bortset fra ovennævnte områder, er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som
sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning 

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

Ændringer i overdækning er reguleret i nettoomsætningen.

Produktionsomkostninger

Posten indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand, drift
og vedligeholdelse af renseanlæg, bassiner m.v., afskrivninger, lokaleomkostninger, miljø,
forskning og udvikling m.v. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af
spildevand. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af led-
ningsnet, drift af pumpestationer, ledningsregistrering og afskrivning på distributionsaktiver.
Omkostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning.

Administrationsomkostninger

Posten omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder kundeadministration og
information, administrativ it, revision, kontorhold, afskrivninger vedrørende aktiver der
benyttes til administration, inkassobehandling og tab på kunder. 

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og  -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i
forhold til virksomhedernes hovedaktivitet.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets 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 virk-
somheder. Virksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konso-
lideringen i koncernregnskabet, og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

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

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i
udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

11



Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg  og maskiner samt distributionsanlæg måles til
kostpris med fradrag af akkumulerede af-  og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er
kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Grunde af-
skrives ikke.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil
det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen
direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

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

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

Bygninger 30 år
Kloakledninger 75-100 år
Forsinkelsesbassiner 30 år
Rensningsanlæg 30 år
Pumpestationer 20 år
Øvrige tekniske anlæg 30-30 år
Maskiner 10-15 år
Specialudstyr, f.eks. laboratorieudstyr 5-10 år
Driftsmateriel 10 år
Transportmidler 5-8 år
It         3 år
Inventar 3-5 år

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

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

I forbindelse med udskillelsen af selskabet fra Assens Kommune, blev værdiansættelsen af
overtagne materielle anlægsaktiver baseret på vandsektorloven, jf. lov nr. 469 af 12. juni
2009. Der eksisterer ikke et effektivt marked for virksomhedens tekniske anlæg.

Værdiansættelsen af de overtagne materielle anlægsaktiver er derfor som udgangspunkt sket
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

ved anvendelse af nedskrevne genanskaffelsesværdier, som udtryk for en estimeret dags-
værdi af de tekniske anlæg. Der er under hensyntagen til årsregnskabslovens bestemmelser
gennemført en impairment test, hvorved værdiansættelsen af overtagne aktiver revurderes ud
fra forventede fremtidige pengestrømme.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede
tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger ved-
rørende efterfølgende regnskabsår.

Overdækning

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb prisloftet for spildevandsbehandling, ind-
regnes forskellen i balancen som en forpligtelse.

Årets regulering af overdækning indregnes i nettoomsætningen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelse til det modtagne
provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles
de finansielle forpligtelser 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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver indeholder periodiserede indtægter ved-
rørende efterfølgende perioder.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings-  og
finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets
begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

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

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme til investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af
virksomheder og aktivitet samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægs-
aktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning
af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på
rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger fratrukket kortfristet bankgæld.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Nøgletal

Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbe-
falinger og Nøgletal 2010".

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

Overskudsgrad
Resultat af primær drift x 100

Nettoomsætning

Afkast af den investerede kapital
 Resultat af primær drift x 100  

Gennemsnitlig investeret kapital

Bruttomargin
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning

Soliditetsgrad
Egenkapital, ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo

Egenkapitalforrentning
Ordinært resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

tkr. Note 2011 2010

Nettoomsætning 1 73.624 67.955
Produktionsomkostninger -26.754 -19.853

Bruttoresultat 46.870 48.102
Distributionsomkostninger -22.746 -30.015
Administrationsomkostninger -4.696 -5.674

Resultat af primær ordinær drift 19.428 12.413
Andre driftsomkostninger -1.551 -1.389

Resultat af primær drift 17.877 11.024
Finansielle indtægter 2 475 458
Finansielle omkostninger 3 -884 -839

Ordinært resultat før skat 17.468 10.643
Skat af årets resultat 4 2.038 4.634

Årets resultat 19.506 15.277

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 19.506 15.277
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

tkr. Note 2011 2010

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver 5
Grunde og bygninger 24.122 19.483
Distributionsanlæg 837.992 1.054.355
Produktionsanlæg og maskiner 262.289 38.736
Driftsmateriel og inventar 262 0
Anlæg under udførelse 15.062 10.061

Anlægsaktiver i alt 1.139.727 1.122.635

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.022 1.361
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 4.365 2.590
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 3.917 1.879
Andre tilgodehavender 281 5.159
Periodeafgrænsningsposter 280 376

14.865 11.365

Likvide beholdninger 8.448 12.298

Omsætningsaktiver i alt 23.313 23.663

AKTIVER I ALT 1.163.040 1.146.298
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

tkr. Note 2011 2010

PASSIVER
Egenkapital 6
Aktiekapital 10.000 10.000
Overført resultat 1.112.583 1.104.646

Egenkapital i alt 1.122.583 1.114.646

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser 7
Kreditinstitutter 17.858 18.763
Reguleringsmæssig overdækning 4.719 0

22.577 18.763

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet gæld 5.590 800
Leverandører af varer og tjenesteydelser 11.383 6.605
Gæld til tilknyttede virksomheder 90 3.437
Periodeafgrænsningsposter 643 1.880
Anden gæld 174 167

17.880 12.889

Gældsforpligtelser i alt 40.457 31.652

PASSIVER I ALT 1.163.040 1.146.298

Eventualposter m.v. 8
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 9
Nærtstående parter 10
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

tkr. Note 2011 2010

Årets resultat før skat 17.468 10.643
Reguleringer 11 26.143 26.617
Ændring i driftskapital 12 -1.268 287

Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster 42.343 37.547
Renteindtægter, betalt 475 458
Renteudgifter, betalt -884 -839

Pengestrømme fra driftsaktivitet 41.934 37.166

Køb af materielle anlægsaktiver -49.107 -41.585
Salg af materielle anlægsaktiver 4.157 0

Pengestrømme til investeringsaktivitet -44.950 -41.585

Afdrag til realkreditinstitutter -834 -800

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -834 -800

Årets pengestrøm -3.850 -5.219
Likvider, primo 12.298 17.517

Likvider, ultimo 8.448 12.298
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

tkr. 2011 2010

1 Nettoomsætning
Vandafledningsbidrag 65.251 62.298
Vejafvanding 766 703
Tømningsordning indtægter 1.538 1.409
Tilslutningsbidrag 3.925 3.458
Andre indtægter 14 87
Afvikling af tidligere års overdækning 2.130 0

73.624 67.955

2 Finansielle indtægter
Renteindtægter fra bank 102 219
Renteindtægter fra forbrugere 0 5
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 373 234

475 458

3 Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til kreditinstitutter 884 839

4 Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst -2.038 -1.879
Årets regulering af udskudt skat 0 -2.755

-2.038 -4.634
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

5 Materielle anlægsaktiver

tkr.
Grunde og
bygninger

Distribu-
tionsanlæg

Produk-
tionsanlæg

Drifts-
materiel og
inventar

Igang-
værende
anlægsin-
vesteringer I alt

Kostpris 1. januar 2011 25.533 2.092.945 67.860 0 10.061 2.196.399
Regulering til primo 20.841 -509.363 418.306 158 0 -70.058
Årets tilgang 1.738 21.485 20.703 180 5.001 49.107
Årets afgang -4.330 -861 -783 0 0 -5.974

Kostpris 31. december
2011 43.782 1.604.206 506.086 338 15.062 2.169.474

Nedskrivninger 1. januar
2011 -5.276 -995.283 -25.276 0 0 -1.025.835

Regulering til primo -13.371 271.713 -188.284 0 0 70.058
Nedskrivning på

afhændede aktiver 0 399 363 0 0 762

Nedskrivninger 31.
december 2011 -18.647 -723.171 -213.197 0 0 -955.015

Afskrivninger 1. januar
2011 774 43.315 3.848 0 0 47.937

Regulering til primo -18 -15.837 15.838 17 0 0
Årets afskrivninger 429 15.583 11.167 59 0 27.238
Afskrivning på

afhændede -172 -18 -253 0 0 -443

Afskrivninger 31.
december 2011 1.013 43.043 30.600 76 0 74.732

Regnskabsmæssig værdi
31. december 2011 24.122 837.992 262.289 262 15.062 1.139.727

tkr. 2011 2010

Afskrivningerne fordeles således i regnskabet
Produktionsomkostninger 11.821 2.109
Distributionsomkostninger 16.038 19.497
Administrationsomkostninger 0 87

27.859 21.693
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

6 Egenkapital

tkr.
Aktie-
kapital

Overført
resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2011 10.000 1.104.646 1.114.646

Korrektion vedrørende overdækning 0 -11.569 -11.569

Korrigeret egenkapital 1. januar 2011 10.000 1.093.077 1.103.077

Årets resultat 0 19.506 19.506

Egenkapital 31. december 2011 10.000 1.112.583 1.122.583

Aktiekapital

Aktiekapitalen er fordelt således:
10.000 aktier af nom. 1.000 kr. 10.000

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

7 Langfristede gældsforpligtelser

tkr.
Gæld i alt
31/12 2011

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

Kreditinstitutter 18.729 871 17.858 13.977
Reguleringsmæssig overdækning 9.438 4.719 4.719 0

28.167 5.590 22.577 13.977
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

8 Eventualposter og usikkerheder vedrørende
regnskabsposter

Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.

SKAT har i en række afgørelser afvist branchens anvendelse af de myndighedsfastsatte
standardpriser for anlægsaktiverne, og i stedet lagt til grund, at de skattemæssige
indgangsværdier skønsmæssigt beregnes ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor
har SKAT beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni 2011. De nævnte sager er alle
påklaget til Landsskatteretten. Det er derfor SKAT's vurdering, at de skattemæssige
indgangsværdier på anlægsaktiverne er lavere end de regnskabsmæssige. Selskabet har ikke
indregnet den udskudte skat baseret på SKAT's værdiansættelsesprincipper, da ledelsen
vurderer, at det er sandsynligt, at sagerne vil falde ud til selskabernes fordel.

2011 er første år hvor over-/underdækning skal opgøres på baggrund af indberettede data i
Forsynings Data Online (FDO). Som følge af overgang til nyt reguleringsregime, er der
usikkerhed om opgørelse af over-/underdækning for 2011. Den endelig over-/underdækning
vil først blive opgjort efter indsendelse af reguleringsregnskabet for 2011.

Assens Spildevand A/S er blevet mødt med et krav om betaling i niveauet 2,0 mio. kr. fra en
anden spildevandsvirksomhed. Direktionen i Assens Spildevand A/S er af den opfattelse, at
det er usandsynligt, at Assens Spildevand A/S vil skulle betale det omtalte krav.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

10 Nærtstående parter

Assens Spildevand A/S' nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Assens
Forsyning A/S, der er hovedaktionær. Assens Spildevand A/S' nærtstående parter med
betydelig indflydelse omfatter Assens Spildevand A/S' bestyrelse og direktion. 

Samhandel med nærtstående parter er foregået på markedsmæssige vilkår eller
omkostningsdækkende basis. Der har i 2011 været samhandel med Assens Service A/S.

Ejerforhold

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

Assens Forsyning A/S
Skovvej 2B
5610 Assens
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

tkr. 2011 2010

11 Pengestrømsopgørelse - reguleringer
Andre finansielle indtægter -475 -458
Andre finansielle omkostninger 884 839
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 27.238 26.236
Salg af materielle anlægsaktiver 626 0
Årets overdækning -2.130 0

26.143 26.617

12 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender -1.462 6.539
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt 194 -6.252

-1.268 287
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