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Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020 for Assens Rensning 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

Lars Kristian Pedersen

Jørgen Skov Petersen

Søren Edlefsen

Lars Kolling

Jørgen Gunner Fabricius Hviid
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejeren i Assens Rensning 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 Rensning 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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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
 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 tilstrækkelige, 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 Rensning A/S
Skovvej 2B
5610 Assens
CVR-nr.: 35 25 65 04
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Assens

Bestyrelse

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

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 omhandler rensning af spildevand ved drift af alle otte offentlige renseanlæg i Assens
Kommune samt etablering af nye anlæg.
Selskabets virksomhed er reguleret efter lov om betalingsregler for spildevand ud fra et ”hvile i sig selvprincip”, som siden 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, stikafgifter og
afledningsbidrag i henhold til betalingsvedtægt. Bestyrelsen fastsætter årligt takster i henhold til den
økonomiske ramme fastsat af Forsyningssekretariatet, som legalitetsgodkendes af Assens Kommune.
Udviklingen i økonomiske forhold og nøgletal
Selskabets samlede omsætning i 2020 udgør 22.643 tkr., mod 23.495 tkr. sidste år.
Resultatopgørelsen for 2020 udviser et underskud på 2.697 tkr., mod et overskud på 107 tkr. sidste år.
Virksomhedens balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på 101.386 tkr.
Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Væsentlige begivenheder og aktiviteter 2020
Assens Kommune har i 2015 besluttet, at al spildevandsrensning skal ske i ét nyt renseanlæg i Assens.
Dette betyder, at spildevand fra alle de øvrige byer skal ledes til Assens by. Beslutningen om at
spildevandsrensning skal ske i ét nyt renseanlæg i Assens betyder, at de otte øvrige renseanlæg skal
nedlægges. Nedlæggelsen af de øvrige renseanlæg sker fra 2022 og cirka ti år frem.
Det endelige valg af placering af anlægget blev vedtaget af Assens Kommunes Byråd i april 2016.
Der blev i 2018 gennemført udbud for bygherrerådgivning. Der er i 2018 arbejdet på tilvejebringelse af
udbudsmaterialet til totalentreprisen (for selve udførelsen af anlægget), som forventes udsendt
marts/april 2019.
I 2019 blev udbudsmaterialet for totalentreprisen af det nye renseanlæg udsendt.I 2020 blev Konsortiet
for Nyt Assens Renseanlæg tildelt entreprisen med at etablere det nye Assens Renseanlæg.
Per Aarsleff A/S påklagede denne afgørelse til Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet har i februar 2021
truffet afgørelse i sagen. Klagenævnet afviste klagen og gav dermed Assens Rensning medhold i sagen.
Anlægsarbejdet er opstartet i 2020 og forventes at vare til september 2022.
Der er brugt betragtelige ressourcer på udbuddet og selve anlægsprojektet i 2020.
Assens Forsyning har i 2020 fået meddelt udledningstilladelse for det nye renseanlæg af Assens
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Ledelsesberetning
Kommune. Der er ligeledes meddelt miljøgodkendelse og byggetilladelser til anlægget i 2021. I løbet af
2020 er der indhentet grave-støbetilladelser, således at anlægsarbejdet kunne igangsættes.
Der er i årets løb generelt opnået meget fine renseresultater på alle anlæg.
Der er i 2019 fortsat udført en indsats for at minimere den mængde regnvand, der ledes til
renseanlæggene som følge af brud og fejlkoblinger.
Arbejdet med det nye Assens Renseanlæg er igangsat inden 1. marts 2016, og der er derfor søgt om tillæg
til den økonomiske ramme. Dette betyder, at renseanlægget som udgangspunkt skal være afsluttet senest
den 31. december 2019 for at få det fulde tillæg.
Assens Rensning A/S har imidlertid ansøgt om dispensation fra fristen for afslutning og ibrugtagen efter
ØR bekendtgørelsens §18, stk. 8.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 20. december 2018 meddelt dispensation fra fristen om
afslutning og ibrugtagen efter ØR-bekendtgørelsens §18, stk. 8 for det nye Assens Renseanlæg.
Fremtidig udfordring og udvikling
Energi- og Klimaministeriet og Energistyrelsen præsenterede i februar 2019 rammerne for nye VE-tilskud
til biogas efter 1. januar 2020. Da Assens Renseanlæg skal producere el ud fra biogas, vil denne
regelændring påvirke Assens Rensning A/S´s økonomi.
Der blev desværre tale om en meget væsentlig indskrænkning af VE-tilskud til biogas for anlæg etableret
efter 1. januar 2020.
Dette har betydet at der har været fokus på at udforme det nye renseanlæg sådan, at der kan afregnes mest
muligt el efter nettoordningen.
Etableringen af et nyt renseanlæg med produktion af biogas vil kræve mange mandskabsressourcer, som
efterfølgende skal tilegnes de nødvendige kompetencer, som skal til for at styre sådan et nyt
højteknologisk anlæg.
I forbindelse med nedlæggelsen af de øvrige renseanlæg skal der ske en afskrivning af den eventuelle
restværdi af anlæggene. Nedlæggelsen af anlæggene sker først fra 2022 og cirka ti 10 år frem.
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Ledelsesberetning
Korrektion til tidligere års regnskaber
I årsregnskabet for 2019 har selskabet indregnet tilgodehavende selskabsskatter på 3,6 mio.kr. Beløbet
kan henføres til tidligere betalte skatter som forventes tilbagebetalt med påløbne renter efter afgørelserne
i "vandskattesagerne". Beløbet vil ved udbetaling fra Skattestyrelsen skulle indgå som en reduktion i
selskabets økonomiske ramme og dermed tilbagebetales til forbrugerne. Der var i årsregnskabet for 2019
ikke taget hensyn til denne tilbagebetaling hvilket er korrigeret i 2020.
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

22.643

23.495

-22.503

-20.944

140

2.551

Administrationsomkostninger

-2.736

-2.448

Resultat af ordinær primær drift

-2.596

103

0

38

-1

0

-2.597

141

1

Produktionsomkostninger
Bruttoresultat

Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter

3

195

267

Finansielle omkostninger

4

-295

-301

-2.697

107

0

0

-2.697

107

Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Resultatdisponering
2020

2019

TDKK

TDKK

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat

-2.697

107

-2.697

107
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2020

2019

TDKK

TDKK

Grunde og bygninger

16.629

16.990

Produktionsanlæg og maskiner

58.321

67.032

373

279

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Distributionsanlæg
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver
Anlægsaktiver
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

5

8.623

8.940

58.240

9.855

142.186

103.096

142.186

103.096

484

469

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder

6.241

7.675

Andre tilgodehavender

5.326

689

Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede virksomheder

3.767

3.576

38

44

Tilgodehavender

15.856

12.453

Likvide beholdninger

25.131

12.901

Omsætningsaktiver

40.987

25.354

183.173

128.450

Periodeafgrænsningsposter

Aktiver
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Balance 31. december
Passiver
Note

2020

2019

TDKK

TDKK

Selskabskapital

10.000

10.000

Overført resultat

91.386

94.083

101.386

104.083

Egenkapital
Kreditinstitutter

61.120

12.748

Overdækning vedr. skattesag

3.767

3.576

Overdækning

2.200

3.672

Langfristede gældsforpligtelser

6

67.087

19.996

Kreditinstitutter

6

1.631

374

10.381

1.293

1.541

590

Overdækning

854

854

Anden gæld

293

593

0

667

Kortfristede gældsforpligtelser

14.700

4.371

Gældsforpligtelser

81.787

24.367

183.173

128.450

Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttede virksomheder

Periodeafgrænsningsposter

Passiver
Medarbejderforhold

2

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
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Nærtstående parter

8

Anvendt regnskabspraksis
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Egenkapitalopgørelse

Egenkapital 1. januar
Nettoeffekt ved rettelse af væsentlige fejl
Korrigeret egenkapital 1. januar
Årets resultat
Egenkapital 31. december

Selskabskapital

Overført resultat

I alt

TDKK

TDKK

TDKK

10.000

97.659

107.659

0

-3.576

-3.576

10.000

94.083

104.083

0

-2.697

-2.697

10.000

91.386

101.386
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Noter til årsregnskabet
1

Nettoomsætning
Transport og rensning af spildevand
Særbidrag mv.
Andre indtægter
Reguleringsmæssig overdækning

2

TDKK

21.108

24.525

197

499

57

58

1.281

-1.587

22.643

23.495

0

0

Finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter
Rente, skat

4

2019

TDKK

Medarbejderforhold

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

3

2020

4

2

191

265

195

267

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger fra bank
Renteomkostninger, kreditinstitutter
Andre finansielle omkostninger

92

39

159

142

44

120

295

301
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Noter til årsregnskabet
5

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

35.709

202.075

2.271

21.414

Reklassifikation

0

0

-89

0

0

-89

Tilgang i årets løb

0

0

0

0

50.417

50.417

Afgang i årets løb

0

0

-6

0

0

-6

Overførsler i årets løb

0

1.821

210

0

-2.031

0

Kostpris 31. december

35.709

203.896

2.386

21.414

58.240

321.645

Ned- og afskrivninger 1. januar

18.717

135.044

1.993

12.474

0

168.228

0

0

-89

0

0

-89

363

10.531

115

317

0

11.326

0

0

-6

0

0

-6

19.080

145.575

2.013

12.791

0

179.459

16.629

58.321

373

8.623

58.240

142.186

Reklassifikation
Årets afskrivninger

9.854

271.323

Årets ned- og afskrivninger på
afhændede aktiver
Ned- og afskrivninger 31. december

Regnskabsmæssig værdi 31.
december

2020

2019

TDKK

TDKK

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

11.326

9.716

11.326

9.716
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Noter til årsregnskabet
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:

2020

2019

TDKK

TDKK

Kreditinstitutter
Efter 5 år

54.546

7.085

6.574

5.663

Langfristet del

61.120

12.748

Inden for 1 år

1.629

374

2

0

1.631

374

62.751

13.122

Mellem 1 og 5 år

3.767

3.576

Langfristet del

3.767

3.576

0

0

3.767

3.576

Mellem 1 og 5 år

2.200

3.672

Langfristet del

2.200

3.672

854

854

3.054

4.526

Mellem 1 og 5 år

Øvrig kortfristet gæld til kreditinstitutter
Kortfristet del

Overdækning vedr. skattesag

Inden for 1 år

Overdækning

Inden for 1 år
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Noter til årsregnskabet
7

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualaktiver
Selskabet har pr. 31. december 2020 et skatteaktiv på 6.823 t.kr. Skatteaktivet er ikke indregnet i årsregnskabet.

Eventualforpligtelser
Selskabets eventualforpligtelser omfatter de for branchen sædvanlige miljøforpligtelser.
Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernvirksomheder. Som koncernvirksomhed hæfter selskabet
ubegrænset og solidarisk med øvrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter og kildeskatter på
udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. De sambekattede virksomheders samlede kendte
nettoforpligtelse fremgår af administrationsselskabets årsregnskab, Assens Forsyning A/S,
CVR-nr. 32 28 57 24. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatingsindkomst og kildeskat mv. vil kunne
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 Spildevand A/S
Koncernregnskab
Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet
Navn

Hjemsted

Assens Spildevand A/S

Skovvej 2B, 5610 Assens
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Årsrapporten for Assens Rensning 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.
Rettelse af væsentlige fejl
Selskabet har i årsregnskabet for 2019 ved en fejl ikke indregnet den overdækning der hører til de
forventede tilbagebetalte selskabsskatter. Forholdet er i indeværende regnskab korrigeret efter
bestemmelserne om væsentlige fejl i tidligere års regnskaber.
Korrektion har medført en reduktion af selskabets egenkapital pr. 1. januar 2020 på 3,6 mio.kr. Årets
resultat er ikke påvirket af forholdet.
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 rensning af spildevand,
indregnes forskellen i balancen som en gældsforpligtelse.
Er de hos forbrugerne opkrævede beløb lavere end den økonomiske ramme for rensning af spildevand,
indregnes forskellen under tilgodehavender, hvis forskellen forventes opkrævet.
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Korrektion til tidligere års indregnede over-/underdækning indregnes i nettoomsætningen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved rensning af spildevand indregnes i resultatopgørelsen i takt med levering.
Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter.
Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne
af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger der vedrører forsyningens rensning af spildevand,
drift og vedligehold af renseanlæg, afskrivninger, lokaleomkostninger, miljø mv.
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.
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.
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Balancen
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
Øvrige tekniske anlæg
Maskiner
Specialudstyr, f.eks.
laboratorieudstyr
Andre anlæg, driftsmateriel
og inventar
IT

75 år
30 år
10 - 15 år
5 - 10 år
3 - 1 0 år
3 år

Restværdierne for anlægsaktiverne er fastsat til nul.
Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af 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.
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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.
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi
på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter
i de efterfølgende regnskabsår.
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