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

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

Ärsrapporlen 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

og pengestrømme for regnskabsåret 1 . januar - 31. december 2013 '

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

relse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for sel-

skabets finansielle stilling.

Der er væsentlig usikkerhed vedrørende fastsættelse af de skattemæssige indgangsværdier på

selskabets materielle anlægsaktiver og den deraf afledte effekt på udskudt og betalbar skat.

Der henvises til note I herom.

Ärsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse'

Assens, den 10. april2014
Direktion:

Bent Hvam Pedersen

Bestyrelse:

ø
Arno Termansen
formand

Rikke Bj

Lars Kristian Pedersen

næstformand

Bartholin
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Den uafhængige revisors erklæringer

Tit kapitatejeren i Assens Spildevand A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Assens Spildevand A/S for regnskabsåret l. januar - 31. december 2013. ,4.rs-

regnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. ,{rs-
regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvûr for årsregnskabel

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen afet årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med

arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at

udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne sþldes besvigelser eller fejl.

Revisors onsvar

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

nen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere kav 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 opnä revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-

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

sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne sþldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvi-

sende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighedeme, men

ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere

vurdering af, om ledelsens valg afregnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rime-

lige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

slon.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusíon
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede afselskabets aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 3 I . decembe¡ 2013 samt af resu ltatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret I . ja-

nuar- 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold af regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på note I i regnskabet, som beskriver den

usikkerhed, der er omkring fastsættelse afde skattemæssige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsakti-

ver og den derafafledte effekt på udskudt skat og betalbar skat.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlin-
ger i tillæg tit 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
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

revlsof
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Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Assens Spildevand A/S
Skowej 28
5610 Assens

Telefon:
Hjemmeside:
E-mail:

CVR-nr.:
Stiftet:
Hjemstedskommune:
Regnskabsår:

63 449000
www. assensforsyning. dk
post@assensforsyning. dk

32 14 12 77
28. april2009
Assens
l.januar - 31. december

Bestyrelse

Arno Termansen (formand)
Lars Kristian Pedersen (næstformand)

Tage Kiltang Bartholin
Rikke Bjerglyng
Egon Nielsen

Direktion

Bent Hvam Pedersen

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25

Postboks 330
8100 Aarhus C

4900986 13002 I 4279831 I



ASSCNS
FORSYNINC Assens Spildevsnd A/S

Årsrapporl 20 I 3

CVR-nr.32 14 12 77

Ledelsesberetning

Hoved og nøgletal

Nettoomsætning
Bruttoresultat
Resultat af ordinær primær drift
Resu ltat af fi nansielle poster

,&rets

85.415

59.140
24.56r

665

84.260
53.588
26.569

-952

26.069

73.624
46.870
t9.428

-409

19

67.955
48.102
12.413

-38 I
ls.271

71.258
5 I .451

21.445
-179

16.ó60

tkr 2013 2012 20ll 2010 2009

Hovedtal

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt

1.193.488

40.913

1.234.401
1 73.913

1.166.595

29.262

1.195.8s7
1.148.218

1.139;127
23.313

1.163.040

1.122.635
23.663

1.146.298
t.114.646

1.t07 .286
33.542

1.140.828
1.099.3691.

Pengestrøm fra drift saktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Heraf til investering i materielle anlægsaktiver

Pengestrøm fra fi nansieringsaktivitet

57.808
-57320
-57.320

6.468
6.956

49.016
-28.796
-30.61'l
-3.703

17.517

46.304
-53.223

-53.223
-l.l l9

4l .934
-44.950

-40.107
-834

37.166
-41.585
-41.585

-800

-5.219

Overskudsgrad
Afkast afden investerede kapital
Bruttomargin
Soliditetsgrad

28,8%
2,1%

69,2%
95,1%

3r,6%
2,3 vo

63,6 "/o

96,0 yo

24,3 yo

t,6%
66,4 0/o

96,5 0/o

t6,2yo
1,0 Vo

70,8 0/"

97,2%

27,5 yo

1,8%
'72,2Vo

96,4%
I % 5I 7Yoo/o %
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Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten består i transport af spildevand fra alle offentlige spildevandsanlæg i As-

sens Kommune samt drift og opførelse af nye spildevandsanlæg.

Selskabets virksomhed er reguleret efter lov om betalingsregler for spildevand ud fra et "hvi-
le i sig selv"-princip samt fra l. januar 20ll reguleret efter et prisloft med udgangspunkt i
selskabets historiske priser, omkostningsudvikling og effektivitetskrav som beskrevet i vand-

sektorloven.

Selskabets indtægter er baseret på kundeafgifter i form aftilslutningsbidrag, stikafgifter og

afledningsbidrag i henhold til betalingsvedtægt. Bestyrelsen fastsætter årligt takster i henhold

til prisloft fastsat af Forsyningssekretariatet og godkendt af Assens Kommune.

Usíkkerhed ved indregníng og måling

Opgørelsen af skat i årsregnskabet er baseret på selskabets vurdering af skattemæssige ind-

gangsværdier på de materielle anlægsaktiver svarende til branchens anvendelse af de myn-

dighedsfastsatte standardpriser for anlægsaktiverne. Disse værdier ligger over de regnskabs-

mæssige. SKAT har i en række afgørelser añ¡ist disse værdier som skattemæssige indgangs-

værdier. SKAT er således af den opfattelse, at de skattemæssige indgangsværdier er betyde-

ligt lavere end de afbranchens anvendte indgangsværdier. Selskabet har modtaget en afgø-

relse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser

som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. Det er SKAT's vurdering,

at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end de regn-

skabsmæssige. Selskabet har påklaget SKAT's afgørelse til Landskatteretten, da ledelsen

vurderer, at det er sandsynligt, at sagen vil falde ud til selskabets fordel. Selskabet har som

følge heraf ikke indregnet den udskudte skat baseret på SKAT's værdiansættelsesprincipper.

Såfremt sagen i Landsskatteretten falder ud til SKAT's fordel, medfører dette, at der skal ind-

regnes en hensat udskudt skat på 133 mio. kr. og en skyldig skat på 5,5 mio. kr. Den skyldige

skat skal indregnes som en regulatorisk underdækning med en derafafledt opkrævningsret'

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Økonomíske forhold og nøgletal

Selskabets omsætning har i året været 85.41 5 tkr.

Resultatopgørelse udviser et overskud pâ25,4 mio. kr. Årets overskud er, sammen med af-

skrivninger pà 24j mio. kr., anvendt til at finansiere anlægsinvesteringer på 53,5 mio. kr.

Egenkapitalen udgør 1.174 mio. kr.

Der er i 2Ol3 fra Assens Kommune indbetalt efterregulering af vejafvandingsbidrag20ll pä

2 mio. kr.
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Ledelsesberetning

Beretning

Væsentlige hegívenheder i 2013

Assens Byråd har i 2013 godkendt en ansøgning fra Bryggeriet Vestfyen om, at de kunne

etablere deres egen ledning til Assens Renseanlæg og dermed blive omfattet af det justerede

betalingsprincip og dermed kun betale for rensning af spildevand.

Ovennævnte betyder samtidig, at rensning af spildevand skal udskilles som et selvstændigf

selskab. Assens Rensning A/S blev stiftet den 6. juni som datterselskab af Assens Spildevand

A/S med tilbagevirkende kraft til l. januar 2013. Ligeledes er det justerede betalingsprincip

indarbejdet i betalingsvedtægt sammen med loven om trappemodellen. Bekendtgørelsen om

fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget (trappemodellen) er trådt i kraft

den 6. september 2013 . Trappemodellen indfases over 4 år'

Det justerede betalingsprincip, trappemodellen og afgørelse om skattebetaling bevirker, at

brugere med vandforbrug under 500 m3 vil opleve et stigende vandafledningsbidrag på ca. I 0

%.

12012 blev der indberettet data til Forsyningsdirektoratet for udregning afprisloft og effek-

tivitetskrav for 2013 og effektivitetspotentialet de kommende år. På grund af afgørelser i
Klagenævnet er prisloft og effektivitetskrav ændret løbende'

Prisloft for 2013 er for et samlet spildevandsområde, da Forsyningsdirektoratet endnu ikke

har givet tilbagemelding på det fremsendte forslag om deling mellem Assens Spildevand A/S

og Assens Rensning A/S.

Det individuelle effektivitetskrav for 2013 er fastsat til 0 kr. Der er dog stadig et effektivi-

tetspotentiale på 0,6 mio. kr., der skal findes de kommende år.

For driftsområdet er der igangsat aktiviteter for at opfylde effektivitetspotentiale. Regnskabet

for 2013 viser, at dette er lykkedes over forventning med et driftsresultat, der ligger 1,6 mio.

kr. under prisloft for drift.

Udviklingsaktiviteter

Aktiviteterne i 2013 er især målrettet opfyldelse af Spildevandsplan 2010-2014 for Assens

Kommune, hvor kloakrenovering og separering af kloak i Assens og Glamsbjerg har hoved-

prioritet.

Kloaksystemet i Tommerup St. giver en del problemer med oversvømmelse og regnvands-

belastning på renseanlægget. Der er iværksat en del tiltag i 2013. Projekt for regnvandsbassin

ved Tommerup Fritidscenter, hvor bassinet samtidig anvendes til fritidsaktiviteter, skater-

bane m.m. som styres af hallen, er indviet foråret 2013.

Assens Kommune har i løbet af 2013 arbejdet med udarbejdelse af Klimatilpasningsplan,

hvor Assens Forsyning deltager i arbejdet med udarbejdelse af indsatsplan og har leveret

oversvØmmelseskort foreløbigt for 3 byområder. Klimatilpasningsplanen forventes godkendt

efter sommerferien 2014. Oversvømmelseskort for de øvrige områder skal Assens Forsyning

levere i 2014-15.
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Ledelsesberetning

Beretning

I)e kommende års udfordringer

Lovgivningen giver til stadighed nye udfordringer med ændrede retningslinjer, som gør lang-
sigtet planlægning vanskelig. Blandt andet med udarbejdelse af klimatilpasningsplaner og

oversvømmelseskort vil det give en anden prioritering.

Der arbejdes på ny struktur for spildevandsområdet, som indebærer, at der forventes nedlagt

renseanlæg, så der efter en årrække kun er Assens Renseanlæg med en kapacitet på ca.

125.000 PE. Dette indebærer, at Assens Spildevand A/S skal etablere afskærende ledninger
fra de nuværende I andre renseanlæg til Assens. Den endelige struktur forventes godkendt i
løbet af 2014.

Effektivitetspotentialerne, som vil påvirke driften de kommende år, er der, ved en fælles ind-
sats og ændring af Assens Forsynings organisation, styr på.

Vandplanerne, der skal gennemføres inden 2015, giver ikke større udfordringer end forven-
tet, og er forlods indarbejdet i kommunens spildevandsplan. Vandplanerne er trukket tilbage
og skal behandles på ny. Assens Spildevand A/S forventer ikke, det vil ændre på de opgaver,

der er fastsat i Spildevandsplanen.

Assens Spildevand A/S har for 2013 og forventeligt også for 2014 fået godkendt, at opmå-

ling, TV-inspektion og beregning af vandmængder i kloaksystemet, registreres som miljø- og

servicemåI. Ovennævnte skal bruges i forbindelse med udarbejdelse af oversvømmelseskort

og opffldelse af krav i Vandplaner.

Betydningsfulde hændelser, der er indtruffet efter regnskabsårets afslutning.

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

som påvirker bedømmelsen af årsrapporten.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Ä,rsrapporten for Assens Spildevand A/S for ëret 2013 er aflagt i overensstemmelse med års-

regnskabslovens bestemmelser for klasse C mellemstore virksomheder.

Ärsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

I henhold til årsregnskabslovens $ I l2 aflægges ikke koncernregnskab.

Afl edte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efter-

følgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter

indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opryl-

der kriterierne fòr sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligfelse,

indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv el-

ler den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfyl-
der betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgo-
dehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i ind-

regning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet på egenka-

pitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige

iransaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i

egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørel-

sen.

Resultatopgørelse

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 over-/underdækning er reguleret i nettoomsætningen.

Produktionsomkostnin ger

Posten indeholder alle omkostninger vedrørende forsyningens rensning af spildevand, drift
og vedligehold af renseanlæg, bassiner m.v., afskrivninger, lokaleomkostninger, miljø, m.v'

Distribution somkostninger

Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af
spildevand. Under regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af led-
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Ä.rsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

ningsnet, drift af pumpestationer, ledningsregistrering og afskrivning på distributionsaktiver
Omkostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en distributionsomkostning.

Administrationsomkostnin ger

Posten omfatter omkostninger til administrative funktioner, herunder kundeadministration og

information, administrativ it, revision, kontorhold, afskrivninger vedrørende aktiver der be-

nyttes til administration, inkassobehandling og tab på kunder.

Skat af årets resultat

^Ärets skat, som består afarets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-

opgørelsen 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 virksom-
heder. Virksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolide-

ringen 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 virksomhe-
der, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse afeget skattemæssigt overskud.

Ä.rets skat, der består afårets 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

Grunde er værdiansat til kostpris.

Produktions- og distributionsanlæg udgøres af netaktiver, forsinkelsesbassiner, pumpestatio-

ner, øvrige tekniske anlæg og maskiner.

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

tar.
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Å.rsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspra ksis

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurde-

ring af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 30 år

Spildevandsledninger 75-100 år

Forsinkelsesbassiner 30 år

Rensningsanlæg 30 år

Pumpestationer 20 ãr

Øvrige tekniske anlæg 30 år

Maskiner 10-15 år

Specialudstyr,f.eks.laboratorieudstyr 5-10år
Driftsmateriel l0 år

Transportmidler 5-8 år

It 3àr
Inventar 3-5 år

Der afskrives ikke på grunde.

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. iunì
2009. Der eksisterer ikke et effektivt marked for virksomhedens tekniske anlæg.

Værdiansættelsen af de overtagne materielle anlægsaktiver er derfor som udgangspunkt sket

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.

Kapitalandele i dattervirksomheder

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders

resultat efter fuld eliminering af intern avanceltab.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes

indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af
urealiserede koncerninterne avancer og tab.

900986 13002 I 4279831 I 1l



ASSENS
FORSYNING Assens Spildevand A./S

Årsrapport 20 I 3

CVR-nr.32 I4 12 77

Årsregnskab L. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres under egenkapitalen til re-

serve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæs-

sige værdi overstiger anskaffelsesværdien.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der normalt svarer til nominel værdi. Der

nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsn in gsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrø-

rende efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, indeholder periodiserede indtægter

vedrørende efterfølgende perioder.

Reguleringsmæssig overdækning

Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb prisloftet for spildevandsbehandling, indreg-

nes forskellen i balancen som en forpligtelse.

^Ä,rets regulering af overdækning indregnes i nettoomsætningen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligfelser måles til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Gæld til realkreditinstitutter og kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelse 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.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings-, og

finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets

begyndelse og slutning.

Pen gestrøm fra d riftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante

driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.
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ASSENS
FORSVNING Assens Spildevand,4/S

Årsrapport 20lj
CVR-nr. 32 14 l2 77

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrøm til investeringsaktivitet

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

lægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende

gæld og betaling afudbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter I ikvide beholdninger fratrukket kortfri stet bankgæld.

Nøgletal

De i hoved- og nøgletalsoversigten anlørtenøgletal er beregnet således

Resultat af drift x 100
Overskudsgrad

Afkast af den investerede kapital

Investeret kapital omfatter:

Bruttomargin

Soliditetsgrad

Egenkapital forrentning

Nettoomsætning

Gennemsnitlig egenkapital

Resultat af 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
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ASSENS
FORSYNING Assens Spildevand A/S

Årsrapport 201 3

CVR-nr.32 14 12 77

Ä.rsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

tk.
Omsætning
Over-/underdækning

Nettoomsætning
Produktionsomkostni nger

Bruttoresultat
Distributionsomkostninger
Adm inistrati onsomkostni nger

Resultat af primær drift
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Resultat før skat
Skat afårets resultat

Årets resultat

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

Note 2013 2012

83.695
1.720

2

85.415
-26.275

78.892
s.368

84.260
-30.672

59. I 40
-29.509

-5.070

53.588
-23.879

-3.140

a
J

4

24.561
1.662
-997

25.226
l6l

26.569
24

-976

5

25.617
4s2

2s.38'7 26.069

25.387 26.069

25.387 26.069
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ASSENS
FORSYNING Assens Spildevønd A/S

Årsrapporl 20 I 3

CVR-nr. 32 I4 I2 77

Årsregnskab 1. januar - 3L. december

Balance

tkr.

AKTTVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Distributionsanlæg
Produktionsanlæg
Driftsmateriel og inventar
Igangværende arbejder

Fina nsielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt

ÄKTIVER I ÄLT

Note 2013 2012

6
5.398

863.914
179.639

1.385
28.680

23.655
840.514
258.087

2.598
4t.741

1.079.016 1.166.595

7 114.472

114.472

1.193.488 1'166.595

0

0

2.767
27.584

161

3.034
I

3.332
8.705

616
822

383

33.547 13.858

7.366 15.404

40.913 29.262

1.234.401 1.195.857
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ASSENS
FORSYNIN6

Note 2013 2012

8

10.000
1.163.913

Assens Spildevønd A./S

Årsrapport 20 I j
CVR-nr.32 14 12 77

10.000
1.138.218

Årsregnskab L. januar - 31. december

Balance

tkr.

PASSIVER
Egenkapital
Aktiekapital
Overført resultat

Egenkapital i alt

Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
Reguleringsmæssi g overdækning

Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet gæld

Leverandører af varer og tjenesteydelser

Gæld til tilknyttede virksomheder
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

Gældsforpligtelser i alt

PASSTVER I ALT

Usikkerhed vedrørende indregning og måling
Eventualposter m.v.
Pa ntsætninger og sikkerhedsstillelser
Nærtstående parter

L173.913 1.148.218

9

9

22922
0

24.087
2.351

22.922 26.438

3.515
10.821

20.795
155

2.280

2.838
12.427
3.572

602
1.762

I
t0
11

t2

37.566 21.201

60.488 47.639

1.234.401 1.195.857
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ASSCNS
FORSYNING Assens Spildevand A'/S

Årsrapport 20 I 3

CVR-nr.32 14 12 77

Ä.rsregnskab 1. januar - 31. december

Pengestrømsopgørelse

tkr.

Årets resultat før skat
Reguleringer
Ændring i driftskapital

Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster

Renteindtægter, modtaget
Renteomkostninger, betalt
Modtaget vedrørende sambeskatning

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Køb af materielle anlægsaktiver
Salg af anlægsaktiver

Pengestrøm til investeringsaktivitet

Låneoptagelse
Afdrag på lang gæld

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Årets pengestrøm
Likvider, primo

Likvider, ultimo

Note 2013 2012

13

14

25.226
24.575
-4.001

25.617
26.046

3.346

55.009
23

-976
3.752

45.800
1.662

-997

-161

-53.223

0

-57.320
0

46.304 57.808

-53.223 -57.320

0
-1.1 l9

6.468
0

-1. I 19 6.468

-8.038
1s.404

6.956
8.448

7.366 15.404

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes afårsregnskabets øvrige bestanddele
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1

ASSCNS
Assens Spildevand A/S

Årsrapport 20 I 3

CVR-nr.32 I4 I2 77

FORsYNING

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

Usikkerhed vedrørende indregning og måling

Selskabet har modtaget et udkast til en afgørelse fra SKAT, hvor SKAT afviser anvendelse

af de myndighedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige

indgangsværdier. SKAT har lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier skal bereg-

nes skønsmæssigt ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i

en vejledning offentliggjort den 10. juni 201 L Det er SKAT's vurdering, at de skattemæssige

indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end de regnskabsmæssige. Selska-

bet har afgivet høringssvar til SKAT's udkast til afgørelse, da ledelsen vurderer, at det er

sandsynligt, at sager som pt. føres af branchen ved Landsskatteretten vil falde ud til selska-

bernes fordel. Selskabet har som følge heraf ikke indregnet den udskudte skat baseret på

SKAT's værdiansættelsesprincipper. Såfremt sagerne ved endelig upåanket afgørelse ved

Landsskatteretten eller domstolene falder ud til SKAT's fordel, medfører dette, at der skal

indregnes en hensat udskudt skat på 133 mio. kr. og en skyldig skat på 5,5 mio. kr. Den skyl-

dige skat skal indregnes som en regulatorisk underdækning med en deraf afledt opkræv-

ningsret.

tkr.

Omsætning
Vandafledningsbidrag
Vejafvanding
Tilslutningsbidrag
Andre indtægter

2013 2012

83.695 78.892

2
73.763

4.838
5.010

84

69.658
6.594
2.420

220

3

4

5

Finansielle indtægter
Renteindtægter fra bank
Andre finansielle indtægter

Finansielle omkostnin ger
Renteomkostninger keditinstitutter
Renteomkostninger leverandører

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst
Regulering af skat vedrørende tidligere år

.A.rets regulering af udskudt skat

JZ

1.630

t4
l0

933
64

1.662 24

-452

976
0

-452
0
0

976997

6l
-0
0
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ASSENS

Ä,rsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

6 Materielle anlægsaktiver

FORSYNIN6

tkr

Kostpris I januar20l3

Kostpris overført til Assens

Rensning A"/S

Konektion til kostpris overføf

til Assens Rensning A,/S

Titgang

Overført

Afgang

Kostpris 3 L december 201 3

Nedskrivning I januar20l3

Nedskrivning overført til As-

sens Rensning A/S

Nedskrivning 3 I december

2013

Afskrivninger L januar 201 3

Afskrivninger overført til As-

sens Rensning A/S

Afskrivninger

Af- og nedskrivninger på af-

hændede aktiver

Afskrivninger 31 december

2013

Regnskabsmæssig værdi

31. december 2013

Assens Spildevand A/S
Årsrapport 20 I 3

CVR-nr.32 l4 l2 77

Igangvæ-

rende

arbejder I alt

Grunde og

bygninger

Distributi-

onsanlæg

Produkti-

onsanlæg

Driftsmate-

riel og

inventar

43.782 t 622 634 51t.754

-34 766 -20.909 167 175

3 103

-910

4t'741 2.225 014

-2.133 -225 893

801

0

0

0

0

0

0

0

427

27 591

24.805

-l 710

-t'73

0

10.954

-622

0

24 83t

-35 759

0

254

s3.223

0

-2 312

9 8l't 1.6s2 838 3s6 738 2 193 28,680 2050266

-18647 -723 t'71 -213 19'l

8.905 71.200I 4.807

0

0

0

0

-955.015

94.912

-3.840 -714 266 -141.997 0 -860.103

I 480 s8 949

-s87

16.218

42 4'70

-14 660

7 512

-220

505 0 103 404

-l 005

104

-133

436

-l 6 385

24 270

-142

0

00

808

780

5'79 '74 658 35 102 o 1l't.147

5.3 98 863 914 t79 639 1 385 28.680 I 079.016
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

7 Finansielle anlægsaktiver

tkr.

Stiftelse ved tilførsel afaktiver
Årets tilgang

Anskaffelsessum 3l. december 2013

Reguleringer 1. januar 2013
Resultat af kapitalandele

Akkumulerede reguleringer 31. december 2013

Bogført værdi

ASSENS
FORSYNINC

tkr.

Assens Rensning A/S, Assens

Egenkapital

tkf.

Saldo 1.januar2013
Overført, j f. resultatdisponering
Værdi regulering sikingsinstrumenter

Saldo 31. december 2013

Assens Spildevand A,/S

Årsrapport 20 I 3

CVR-nr.32 14 12 77

Kapitalan-
dele i datter-
virksomhe-
der

114.472
0

114.472

114.472

0

0

0

Selskabs-
Ejerandel kapital

Aktie-
kapital

100 Yo 10.000 114.472

Egen-
kapital

Resultat
efter skat

I alt

0

8
OverførÍ
resultat

0.000
0

0

1.138.218
25.387

308

1.148.218
25.387

308

10.000 1.163.913 1.173.913

10.000

Aktiekapital

Aktiekapitalen er fordelt således

10.000 aktier af nom.l.000 kr.

10.000

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Da Assens Spildevand A/S er underlagt "hvile i sig selv"-bestemmelserne i vandsektorloven

kan overført overskud ikke udloddes til aktionærerne.
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ASSCNS
FORSYNINC

tkr.

Kreditinstitutter
Reguleri ngsmæssi g overdækning

Assens Spildevand A,/S

Årsrapport 2013
CVR-nr.32 14 12 77

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

9 Langfristede gældsforpligtelser
Gæld i alt
3Ut2 2013

Afdrag
næste år

Langfristet
andel

Restgæld
efter 5 år

24.086
0

1.164
2.351

22.922
0

t7;t65
0

24.086 3.515 22.922 17.765

10 Eventualposter m.v.

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

Assens Spildevand A/S er blevet mødt med et krav om betaling i niveauet 1,7 mio. kr. fra en

anden spildevandsvirksomhed. Direktionen er af den opfattelse, at det er usandsynligt, at As-

sens Spildevand A/S vil skulle betale det omtalte krav.

Der henvises til note 1, som beskriver usikkerheden vedrørende fastsættelse af de skattemæs-

sige indgangsværdier på selskabets materielle anlægsaktiver, og den deraf afledte udskudte

og betalbare skat.

Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksomheder. Som koncernvirksom-

hed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med øvrige koncernvirksomheder for danske

selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskred-

sen. De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse fremgår af admini-

strationsselskabets årsregnskab, Assens Forsyning A/S, CVR-nr. 32 28 57 24. Eventuelle se-

nere korrektioner af sambeskatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selska-

bets hæftelse udgør et større beløb.

Der påhviler ikke selskabet yderligere eventualforpligtelser'

11 Pantsætningerogsikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætni nger og sikkerhedsstil lelser

12 Nærtstående parter

Assens Spildevand A/S' nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Assens

Forsyning A/S, der er hovedaktionær. Assens Spildevand A/S' nærtstående palter med bety-

delig indflydelse omfatter Assens Spildevand A/S' direktion og bestyrelse'

Samhandel med nærtstående parter er foregået på omkostningsdækkende basis. Der har i
2013 været samhandel med Assens Rensning A/S og Assens Service A/S.
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ASSCNS
FORSYNING

tk.
13 Pengestrømsopgørelse-reguleringer

Andre finansielle indtægter
Andre finansielle omkostninger
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver
Salg af materielle anlægsaktiver
Øvrige reguleringer
Ärets over-/underdækning

14 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i tilgodehavender
Ændring i kortfristet gældi øvrigl

Assens Spildevand.4/S
Årsrapporl 2013

CVR-nr.32 14 12 77

2012

Årsregnskab 1,. januar - 31. december

Noter

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 %o af
stemmeme eller minimum 5 Yo af aktiekapitalen:

Assens Forsyning AiS
Skowej 2B
5610 Assens

Assens Spildevand A/S indgår i koncernregnskabet for Assens Forsyning AiS.

2013

-1.622

997
24.270
2.190

460
-1.720

- 19.689

15.688

-23

976
28.796

1.665
0

-5.368

24.575 26.046

-2.294
5.640

-4.001 3.346
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