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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for Assens Vandværk A/S.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2020.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Assens, den 15. april 2021
Direktion

Birger Strandby Ernst
adm. direktør

Bestyrelse

Poul Erik Kristiansen
formand

Arno Termansen
næstformand

Søren Edlefsen

Jørgen Gunner Fabricius Hviid

Jørgen Skov Petersen

Lars Kolling

Lars Kristian Pedersen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Assens Vandværk A/S
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Assens Vandværk A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020,
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige 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 forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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 henhold
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 fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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Ledelsens ansvar for regnskabet
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 for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 udarbejde regnskabet 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 regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller 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 revision, 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. Fejlinformationer kan opstå som
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de
enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af
regnskabet.
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 professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
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 regnskabet 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 i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrække-
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lige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre,
at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan
måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 15. april 2021
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Claus Dalager
statsautoriseret revisor
mne26745

Thomas Riis
statsautoriseret revisor
mne32174
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Assens Vandværk A/S
Skovvej 2B
5610 Assens
CVR-nr.: 32 14 12 85
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Assens

Bestyrelse

Poul Erik Kristiansen, formand
Arno Termansen
Søren Edlefsen
Jørgen Gunner Fabricius Hviid
Jørgen Skov Petersen
Lars Kolling
Lars Kristian Pedersen

Direktion

Birger Strandby Ernst

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
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Ledelsesberetning
Virksomhedens hovedaktivitet
Hovedaktiviteten består i at sikre forsyning af rent vand til Assens by, Turup, Melby-Kærum, Sandager,
Sandager Næs, Lundager, Aborg, Barløse, Baagø, Saltofte og Torø Huse samt i at renovere
ledningssystemet og etablere nye ledninger for cirka 3.800 kunder.
Selskabets virksomhed er reguleret efter Vandforsyningsloven ud fra et "hvile i sig selv-princip”, som fra
2017 er reguleret efter individuelle økonomiske rammer fastsat af Forsyningssekretariatet med
udgangspunkt i selskabets historiske priser, omkostnings- og anlægsudvikling samt effektivitetskrav som
beskrevet i Vandsektorloven.
Selskabets indtægter er baseret på kundeafgifter i form af tilslutningsbidrag samt måler- og
forbrugsafgifter. Bestyrelsen fastsætter årligt takster i forhold til den økonomiske ramme, der er fastsat af
Forsyningssekretariatet og som legalitetsgodkendes af Assens Kommune.
Udviklingen i økonomiske forhold og nøgletal
Selskabets samlede omsætning i 2020 udgør 7.843 tkr., mod 7.375 tkr. sidste år.
Resultatopgørelsen for 2020 udviser et underskud på 1.332 tkr., mod et underskud på 2.488 tkr. sidste år.
Virksomhedens balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på 54.927 tkr.
Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Væsentlige begivenheder og aktiviteter 2020
Assens Vandværk har nu været i drift i over et år (ibrugtaget sep. 2019). Der har netop været afholdt 1 års
gennemgang og der arbejdes på at få de sidste mangler ud af verden.
På grund af udfordringer med Desphenyl-Chloridazon på begge kildepladser er vi nødsaget til at kigge
efter nye boringer som supplement på de eksisterende kildepladser. På bestyrelsesmøde i efteråret 2020
blev det besluttet at udbygge Mariendal Kildeplads med en eksisterende undersøgelsesboring i Lundager
på Brahesborgvej (i skovrejsningsområdet) og bore dybere ved boring 3 på Ebberup Kildeplads (med en
forventning om et vandførende dybere lag, der er bedre beskyttet end det eksisterende). Boringen i
Lundager forventes tilsluttet det eksisterende net primo marts 2021. Kommunen har netop givet tilladelse
til at bore dybere på Ebberup Kildeplads og dette forventes udført forår/sommer 2021.
Det planlagte anlægsarbejde i Ny Adelgade blev udsat et år pga. Corona og der har derfor ikke været
væsentlige anlægsarbejder i 2020. Året har derimod budt på en del opfølgning på det nye vandværk og
undersøgelser ift. at øge indvindingskapaciteten pga. udfordringer med Desphenyl-Chloridazon. Der
arbejdes også på en APP, der kan vise vandforbrug således at den enkelte borger kan følge sin ejendoms
forbrug. Yderligere er der opsat et program (Kamstrup Analytics), hvor vi kan se vandforbrug/vandtabet i
de enkelte sektioner, hvilket har skærpet vores lækagesøgning. Skovrejsningen i Lundager er blevet en
realitet og Assens Vandværk har betalt ca. 5,8 mio. kr. Der arbejdes nu med diverse tiltag for at gøre
Assens Vandværk synlig i skoven.
Der er ført tilsyn med Baagø-ledningen på Fyns-siden. Det er udført med en undervandsrobot i september
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måned 2019. Rådgiver anbefaler at nedgrave ca. 500 meter ledning på Fyns-siden for at undgå isskader
hvor sammenpresset is borer sig ned i havbunden. Yderligere anbefales at erstatte tyndslidte
ballastklodser over en periode på et par år.
Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed, DDS, er påbegyndt i 2017 og er under kørsel.
Assens Vandværk A/S har hele 2018 forsynet Melby-Kærum med rent vand, der blev ramt af forurening.
Der arbejdes stadig på, at Melby-Kærum fremadrettet skal forsynes via den nye ø200 rentvandsledning i
Fåborgvej.
Fremtidig udfordring og udvikling
•
Assens Vandværk A/S skal flytte ud i den fremtidige Forsyningspark
•
ISO-certificering efter ISO 22000 (fødevaresikkerhed)
•
Assens Vandværk er presset pga. Desphenyl-Chloridazon på Ebberup Kildeplads. Det betyder, at vi
i
ikke kan belaste kildepladsen som vi havde håbet på. Vi er derfor nødt til at kigge efter vand andre
s
steder.
•
Der arbejdes også på at få de endelige indvindingstilladelser fra Ebberup Kildeplads
I 2017 tabte branchen ”skattesagen” i landsretten, hvilket har betydet at branchen samlet set, er blevet
pålagt at skulle betale 36 mia. kr. i skat. På baggrund af det blev der indregnet en udskudt
skat/opkrævningsret i Assens Vandværk A/S´ regnskab for 2017. Skattesagen blev i november 2018 anket
til højesteret, hvor branchen vandt sagen.
Konsekvensen af den nye afgørelse er indregnet i regnskabet/indregnes i efterfølgende regnskab.
Betydningsfulde hændelser, der er indtruffet efter regnskabets afslutning
Der er efter ledelsens vurdering ikke efter balancedagen indtruffet væsentlige hændelser, som påvirker
bedømmelsen af årsrapporten.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Note

Nettoomsætning

2020

2019

TDKK

TDKK

7.843

7.375

-4.649

-4.002

3.194

3.373

Distributionsomkostninger

-2.497

-2.174

Administrationsomkostninger

-1.222

-1.146

-525

53

1

Produktionsomkostninger
Bruttoresultat

Resultat af ordinær primær drift
Andre driftsindtægter

63

12

Andre driftsomkostninger

-333

-1.657

Resultat før finansielle poster

-795

-1.592

7

3

-544

-899

-1.332

-2.488

0

0

-1.332

-2.488

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
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Skat af årets resultat
Årets resultat

Resultatdisponering
2020

2019

TDKK

TDKK

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

-1.332

-2.488

-1.332

-2.488
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Balance 31. december
Aktiver
Note

Rettigheder
Rettigheder under erhvervelse
Immaterielle anlægsaktiver

4

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Distributionsanlæg
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver

5

2020

2019

TDKK

TDKK

5.779

89

0

0

5.779

89

2.258

2.695

34.142

33.929

2.716

3.429

60.172

61.832

1.095

5.714

100.383

107.599

106.162

107.688

3.551

2.929

458

78

0

416

32

61

4.041

3.484

353

1.609

4.394

5.093

110.556

112.781
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Balance 31. december
Passiver
Note

2020

2019

TDKK

TDKK

Selskabskapital

5.000

5.000

Overført resultat

49.927

51.261

Egenkapital

54.927

56.261

Kreditinstitutter

50.503

32.342

Langfristede gældsforpligtelser

6

50.503

32.342

Kreditinstitutter

6

2.465

16.213

1.178

6.431

389

276

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder
Overdækning

0

528

Anden gæld

1.094

730

Kortfristede gældsforpligtelser

5.126

24.178

55.629

56.520

110.556

112.781

Gældsforpligtelser
Passiver
Medarbejderforhold

2

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
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Nærtstående parter

8

Anvendt regnskabspraksis

9
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Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Selskabskapital

Overført resultat

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

5.000

51.259

56.259

0

-1.332

-1.332

5.000

49.927

54.927
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Noter til årsregnskabet
1

Nettoomsætning
Indtægter fra indvinding og levering af drikkevand

TDKK

6.847

528

528

7.843

7.375

0

0

Renteomkostninger kreditinstitutter

415

260

Andre finansielle omkostninger

129

639

544

899

Medarbejderforhold

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

3

2019

TDKK

7.315

Tilbageførsel af overdækning

2

2020

Finansielle omkostninger
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4

Immaterielle anlægsaktiver

Rettigheder

Rettigheder
under
erhvervelse

TDKK

TDKK

Kostpris 1. januar

223

Reklassifikation

0

0

5.735

Overførsler i årets løb

5.735

-5.735

Kostpris 31. december

5.958

0

134

0

45

0

179

0

5.779

0

Ned- og afskrivninger 1. januar
Årets afskrivninger
Ned- og afskrivninger 31. december

31. december

2020

2019

TDKK

TDKK

Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver er omkostningsført
under følgende poster:
Administrationsomkostninger

45

45

45

45
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Materielle anlægsaktiver
Materielle anProduktions- Andre anlæg,

lægsaktiver

Grunde og anlæg og ma- driftsmateriel Distributions under udførel-

Kostpris 1. januar

bygninger

skiner

og inventar

anlæg

se

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

3.433

39.889

10.420

73.393

5.713

132.848

Reklassifikation

0

0

0

0

-5.735

-5.735

Tilgang i årets løb

0

0

0

0

2.850

2.850

Afgang i årets løb

0

0

-199

-404

0

-603

Overførsler i årets løb

0

1.573

102

58

-1.733

0

3.433

41.462

10.323

73.047

1.095

129.360

Ned- og afskrivninger 1. januar

737

5.958

6.991

11.566

0

25.252

Årets afskrivninger

438

1.362

815

1.380

0

3.995

0

0

-199

-71

0

-270

Ned- og afskrivninger 31. december

1.175

7.320

7.607

12.875

0

28.977

31. december

2.258

34.142

2.716

60.172

1.095

100.383

Kostpris 31. december

Tilbageførte ned- og afskrivninger på
afhændede aktiver

2020

2019

TDKK

TDKK

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver er omkostningsført under
følgende poster:
Produktionsomkostninger

2.615

2.116

Distributionsomkostninger

1.380

1.283

3.995

3.399
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6

Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:
Kreditinstitutter
44.345

0

6.158

32.342

50.503

32.342

1.462

1.213

1.003

15.000

2.465

16.213

52.968

48.555
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7

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Virksomheden har pr. 31. december 2020 et skatteaktiv på 25.213 t.kr. Skatteaktivet er ikke indregnet i
årsregnskabet.

Eventualforpligtelser
Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.
Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb
for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Assens Forsyning A/S, CVR-nr. 32 28 57 24, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
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Nærtstående parter
Ejerforhold
Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af
selskabskapitalen:
Assens Forsyning A/S
Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet
Navn

Hjemsted

Assens Forsyning A/S

Skovvej 2B, 5610 Assens
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Noter til årsregnskabet
9

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Assens Vandværk A/S for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2020 er aflagt i TDKK.
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Hvile-i-sig-selv princippet
Over-/underdækning
Overstiger de hos forbrugerne opkrævede beløb den økonomiske ramme for salg af vand, indregnes
forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
Er de hos forbrugerne opkrævede beløb lavere emd dem økonomiske ramme for salg af vand, indregnes
forskellen under tilgodehavender, hvis forskellen forventes opkrævet.
Korrektion til tidligere års indregnede over-/underdækning indregnes i nettoomsætningen.
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Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter salg og distribution af vand samt tilslutningsbidrag og indregnes i
resultatopgørelsen i takt med levering.
Indtægter fra årets leverancer opgøres på grundlag af kunderes måleraflæsning mv. og forventes
modtaget.
Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af
rabatter i forbindelse med salget.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter alle omkostninger vedrørende indvinding af vand, herunder
afskrivninger, lokaleomkostninger, miljø, forskning og udvikling mv.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter alle omkostninger, som kan henføres til distribution af vand. Under
regnskabsposten hører endvidere reparation og vedligeholdelse af ledningsnet, ledningsregistrering og
afskrivninger på distributionsaktiver. Omkostningerne ved aflæsning af forbrugsmålere betragtes som en
distributionsomkostning.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration
af virksomheden, herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, kontorlokaler og
kontoromkostninger samt afskrivninger på aktiver, som benyttes i administrationen.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

18

Noter til årsregnskabet
9

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat af årets resultat
Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er sambeskattet med koncernselskaber. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen
Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver omfatter servittuter.
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller
til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere, og afskrives over 20 år.
Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under
henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste eller tab opgøres som
forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet.
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Bygninger
Netaktiver
Pumpestationer
Øvrige tekniske anlæg
Maskiner og special udstyr
Andre anlæg, driftsmateriel
og inventar

30 år
60-100 år
20 år
20-30 år
5-15 år
3-8 år

Restværdierne for anlægsaktiverne er fastsat til nul.
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Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre,
om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket
normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Finansielle gældsforpligtelser
Lån, som lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således
at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
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