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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021 for Gudenådalens Energiselskab Amba.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til kapitalejerne i Gudenådalens Energiselskab Amba
Konklusion
Konk
Vi har revideret årsregnskabet for Gudenådalens Energiselskab Amba for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
Grun
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 årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen
enten har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk
alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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 årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse
risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
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 virksomhedens interne kontrol.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING





Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om
virksomhedens 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 årsregnskabet 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 virksomheden ikke
længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
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.
Viborg, den 31. marts 2022
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Preben Pedersen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne32221

31-03-202

2022267

Revisio
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter består i levering af fjernvarme til værkets andelshavere, el til elnettet samt
levering af koldt vand til køling af server- og maskinparken hos Grundfos A/S.
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Der har i årets løb været en nettotilgang på 36 nye forbrugere, så der ultimo året er tilsluttet 2.793
andelshavere.
Forbrugernes varmeaftag, og dermed virksomhedens produktion og varmeleverance, er afhængig af
vejrliget. Årets varmesæson blev 4% koldere end normalåret, målt i graddage. Kraftvarmeanlæggene
har leveret 47.528 MWh, svarende til 45% af den samlede produktion på 105.246 MWh. Der er desuden
leveret 43.385 MWh, svarende til 41%, fra de nu 3 varmepumpecentraler. Forbruget hos andelshaverne
lå på 84.448 MWh. Ledningstabets andel af den samlede produktion udgør 20%.
Til Grundfos er der i løbet af året leveret 11.934 MWh køling og til elnettet er der leveret 35.136 MWh
el.
Udgifterne til vedligeholdelse af produktionsanlæg er stort set uændret, de øgede produktionsomkostninger skyldes udelukkende øgede udgifter til indkøb af el, gas og CO2 kvoter.
Distributionsomkostninger er faldet en smule idet alle målerer nu er skiftet til nye, og det medfører
færrer omkostninger til vedligehold af målerparken.
Administrationsudgifterne er steget en smule pga assistance til rådgivning i forbindelse med salg af en
stor mængde energibesparelser til andet energiselskab.
Stigningen i finansieringsudgifterne skyldes optagelse af lån til dækning af årets investeringer og
dermed øgede udgifter til Kommune Kredit.
Transmissionsledningen mellem Bjerringbro og Ulstrup er nu i fuld drift, det betyder bl.a. at det totale
ledningstab er steget fra 19% året før til nu at være 20%. Den forøgede omostning til ledningstab
opvejes af færre driftsomkostninger til varmeproduktion på et mere energieffektiv produktionsanlæg i
Bjerringbro.
Afregningsprisen blev fastsat til 400 kr. (ekskl. moms) pr. MWh, svarende til de opkrævede á conto
priser.
Regnskabet giver et overskud på 8.237.248 kr. til indregning i næste års priser.
Der er i årets løb tilgået investeringer for 20.969.768 kr. I 2021 er de 2 nye varmepumpecentraler med
tilhørende bygninger færdiggjort i 2021 og taget brug. I året er der endvidere fortsat udskiftning af
målere og gadeledninger samt tilslutning af nye forbrugere. Hertil er der indgået 1.056.895 kr. i
tilslutningsbidrag. Nettoværdien af nye investeringer udgør hermed 19.912.873 kr.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
virksomhedens finansielle stilling.
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LEDELSESBERETNING
Den forventede udvikling i 2022
Det forventes at gas- og elpriserne vil være meget volatile ovenpå coronakrisen, det afspejles
særdeles tydeligt i de vildsomme prisudsving på el og gaspriser der fremkom i december sidste år, uro
i og omkring Rusland og Ukraine gør energi markederne særdeles nervøse.
Den nyetablerede Spildevandscentral, skal trimmes til at vise sit fulde potentiale. Sidste år var
udfordringen at få ladet nok energi i ATES systemet, henover sommeren, så der kan produceres varme
nok til anlæggets maksimale kapacitet hele vinteren. Varmepumperne i Energicentralen og
Varmepumpecentralen skal ligeledes trimmes, så de som minimum levere på det grundlag de er
dimensioneret til.
De indsendte projektforslag til Viborg og Favrskov Kommune vedr. konvertering af gasområder i hhv.
Bjerringbro og Ulstrup, skal gennemføres i det omfang det er praktisk muligt. Det forventes at der vil
komme yderligere efterspørgsel efter konvertering af gas til fjernvarme og de enkelte områder i
Bjerringbro og Ulstrup som stadig har et potentiale for konveretering vil blive vurderet og overvejet i
henhold til efterspørgslen på fjernvarme.
Á conto prisen blev i første omgang sat til 618,75 kr. pr. MWh. Inkl. moms, men blev i januar måned
ændret til 978,00 kr. pr. MWh inkl. moms, svarende til en stigning på 58,1 % som udelukkende skyldes
voldsomt stigende el- og gaspriser.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note

2021
kr.

2020
kr.

NETTOOMSÆTNING.....................................................

1

83.987.633

62.871.926

Produktionsomkostninger...............................................

2, 3

-67.447.858

-45.883.140

16.539.775

16.988.786

-10.684.626
-4.926.838
1.077.267

-11.185.977
-4.639.770
519.632

2.005.578

1.682.671

181.355
-2.186.933

85.584
-1.768.255

RESULTAT FØR SKAT...................................................

0

0

Skat af årets resultat....................................................

0

0

ÅRETS RESULTAT........................................................

0

0

BRUTTORESULTAT......................................................
Distributionsomkostninger..............................................
Administrationsomkostninger..........................................
Andre driftsindtægter...................................................

2, 4
2, 5

DRIFTSRESULTAT........................................................
Finansielle indtægter...................................................
Finansielle omkostninger...............................................

6
7
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

2021
kr.

2020
kr.

19.576.527
142.793.391
9.096.797
4.926.245
176.392.960

20.501.710
98.998.696
6.955.745
41.008.701
167.464.852

ANLÆGSAKTIVER........................................................

176.392.960

167.464.852

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer...........................
Varebeholdninger.......................................................

40.263
40.263

179.921
179.921

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser........................
Andre tilgodehavender..................................................
Periodeafgrænsningsposter............................................
Tilgodehavender........................................................

1.779.556
16.945.934
952.973
19.678.463

5.897.814
15.811.464
2.848.792
24.558.070

Likvide beholdninger ..................................................

3.119.994

4.379.746

OMSÆTNINGSAKTIVER.................................................

22.838.720

29.117.737

AKTIVER...................................................................

199.231.680

196.582.589

Grunde og bygninger....................................................
Produktionsanlæg og maskiner........................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.............................
Mat.anlægsaktiver under udførelse og forudbet....................
Materielle anlægsaktiver..............................................

Note

8
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BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER

2021
kr.

2020
kr.

Basiskapital...............................................................

5.000.000

5.000.000

EGENKAPITAL............................................................

5.000.000

5.000.000

9.964.312

9.591.300

HENSATTE FORPLIGTELSER...........................................

9.964.312

9.591.300

Prioritetsgæld............................................................
Periodeafgrænsningsposter............................................
Langfristede gældsforpligtelser......................................

127.685.318
986.435
128.671.753

96.474.061
0
96.474.061

35.230
8.727.417
7.800.110
26.754.688
4.040.922
8.237.248
55.595.615

0
7.368.646
38.505.170
19.170.222
9.664.861
10.808.329
85.517.228

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................

184.267.368

181.991.289

PASSIVER..................................................................

199.231.680

196.582.589

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingerne.....................

Periodeafgrænsningsposter............................................
Prioritetsgæld............................................................
Gæld til pengeinstitutter...............................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser...........................
Anden gæld...............................................................
Beløb til indregning i næste års priser ..............................
Kortfristede gældsforpligtelser......................................

Note

9

10

11
12

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

13

Nærtstående parter

14

Afstemning mellem årsregnskabsloven og
varmeforsyningsloven

15

12

EGENKAPITALOPGØRELSE
Basiskapital

Egenkapital 1. januar 2021............................................................................

5.000.000

Egenkapital 31. december 2021....................................................................

5.000.000
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NOTER
2021
kr.

2020
kr.

15.181.243
170.885
33.511.194
879.062
31.083.125
0

15.023.281
124.877
33.279.299
1.055.139
7.752.398
9.563.955

2.571.081

-4.382.134

591.043

455.111

83.987.633

62.871.926

9

8

Produktionsomkostninger
Køb af naturgas..........................................................
Køb af el..................................................................
Vedligeholdelse produktionsanlæg....................................
Køb af CO2 kvoter.......................................................
Øvrige produktionsomkostninger......................................
Serviceaftale.............................................................
Direkte produktionsomkostninger...................................

41.828.022
9.902.385
4.324.831
3.468.526
1.039.852
2.578.413
63.142.029

29.861.306
5.216.288
4.482.525
1.086.145
1.513.109
2.162.345
44.321.718

Vægtafgift og forsikringer..............................................
Smøreolie/spædevand/kemikalier....................................
Af- og nedskrivninger ...................................................
Overført ledningstab....................................................
Indirekte produktionsomkostninger................................

534.111
668.045
8.824.759
-5.721.086
4.305.829

587.796
477.911
7.206.973
-6.711.258
1.561.422

67.447.858

45.883.140

1.447.486
233.653
-35.230
3.076.268
241.363
5.721.086

1.158.041
621.233
0
2.565.164
130.281
6.711.258

10.684.626

11.185.977

Nettoomsætning
Faste bidrag..............................................................
Målerbidrag...............................................................
Variable bidrag...........................................................
Salg af køl.................................................................
Salg af el..................................................................
Energibesparelse.........................................................
Årets resultat efter varmeforsyningsloven til indregning i
kommende års priser....................................................
Årets regulering af tidsmæssige forskelle i
forbrugerbetalingerne..................................................

Medarbejderforhold
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:

Distributionsomkostninger
Vedligeholdelse ledningsnet...........................................
Vedligeholdelse målere.................................................
Periodiseret tilslutningsafgift..........................................
Andre anlæg og inventar...............................................
Køb af el..................................................................
Overført ledningstab....................................................

Note
1

2

3

4
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NOTER
2021
kr.

2020
kr.

492.081
97.900
578.468
906.769
445.582
1.662.447
327.000
10.086
18.529
247.338
140.638

460.137
96.900
563.893
458.151
411.480
1.925.202
228.000
6.346
35.665
315.727
138.269

4.926.838

4.639.770

181.355

85.584

181.355

85.584

712.405
1.469.351
5.177

818.370
949.885
0

2.186.933

1.768.255

Grunde og
bygninger

Produktionsanlæg og
maskiner

Kostpris 1. januar 2021.................................................
Tilgang.....................................................................
Kostpris 31. december 2021..........................................

28.991.400
0
28.991.400

211.010.024
53.658.137
264.668.161

Anvendte henlæggelser 1. januar 2021 ..............................
Anvendte henlæggelser 31. december 2021......................

-1.710.000
-1.710.000

-17.288.598
-17.288.598

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021.................................
Årets afskrivninger ......................................................
Af- og nedskrivninger 31. december 2021.........................

6.779.689
925.184
7.704.873

94.722.730
9.863.442
104.586.172

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021.....................

19.576.527

142.793.391

Administrationsomkostninger
Kontorhold................................................................
Revision...................................................................
EDB-omkostninger.......................................................
Anden assistance.........................................................
Øvrige udgifter...........................................................
Personaleomkostninger.................................................
Gager......................................................................
Møder......................................................................
Generalforsamling.......................................................
Forbrugerindformation/energibesparelser ..........................
Afskrivninger andre anlæg og inventar...............................

Finansielle indtægter
Debitorer..................................................................

Finansielle omkostninger
Banklån....................................................................
Kommunekredit..........................................................
Kreditorer.................................................................

Note
5

6

7

Materielle anlægsaktiver

8

15

NOTER
Note
Materielle anlægsaktiver (fortsat)

8
Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Mat.anlægsaktiver under
udførelse og
forudbet.

Kostpris 1. januar 2021.................................................
Overførsel.................................................................
Tilgang.....................................................................
Kostpris 31. december 2021..........................................

18.170.595
0
3.394.087
21.564.682

41.008.701
-51.971.062
15.888.606
4.926.245

Anvendte henlæggelser 1. januar 2021 ..............................
Anvendte henlæggelser 31. december 2021......................

-631.677
-631.677

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021.................................
Årets afskrivninger ......................................................
Af- og nedskrivninger 31. december 2021.........................

10.583.170
1.253.038
11.836.208

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021.....................

9.096.797

4.926.245

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

Saldo primo............................
Anvendte henlæggelser i året.......
Forskel i prismæssige og
regnskabsmæssige afskrivninger....
Året ændringer i værdi af
finansielle instrumenter.............
Saldo ultimo...........................
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Ikke
anvendte
henlæggelser

Afskrivninger
på
anlægsaktiver

Øvrige
reguleringer

I alt

3.205.990
-3.205.990

8.936.856
3.205.990

-2.551.546
0

9.591.300
0

0

-591.043

0

-591.043

0

0

964.055

964.055

0 11.551.803

-1.587.491

9.964.312

Langfristede gældsforpligtelser

10
31/12 2021
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

31/12 2020
gæld i alt

Prioritetsgæld.....................................136.412.735
Periodeafgrænsningsposter ..................... 1.021.665

8.727.417 96.266.874 103.842.707
35.230
845.516
0

137.434.400

8.762.647 97.112.390 103.842.707

Gæld til pengeinstitutter
Banklån....................................................................

2021
kr.

2020
kr.

7.800.110

38.505.170

7.800.110

38.505.170
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NOTER

Anden gæld
A-skat og AM-bidrag.....................................................
ATP og sociale omkostninger ..........................................
Feriepengeforpligtelse..................................................
Tilbagebetaling til forbrugerne........................................
Værdi af renteswap.....................................................
Modtagende deposita...................................................
Skyldige renter...........................................................

2021
kr.

2020
kr.

209.694
18.079
272.761
1.814.568
1.587.491
39.638
98.691

561.402
18.213
648.031
5.734.972
2.551.546
44.630
106.067

4.040.922

9.664.861

Note
12

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutt på 11.804 tkr. er der givet pant i grunde og
bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 19.577 tkr.
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Værket har overfor pengeinstitut deponeret et ejerpantebrev på nom. 2.400 tkr. der giver
sikkerhed i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør
19.577 tkr.
Nærtstående parter
Værket har leveret varme til bestyrelsesmedlemmer på helt normale handelsmæssige vilkår.
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Afstemning mellem årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven
-591.043
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger.................
Årets over-/underdækning.............................................
-2.571.081
Årets resultat før årsreguleringer og skat.........................
-3.162.124
-3.162.124
Årets resultat før årsreguleringer...................................
Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger..................
12.041.664
Afskrivninger indregnet i varmeprisen jf. varmeforsyningsloven
-11.450.621
0
Henlæggelser efter varmeforsyningsloven...........................

15
-455.111
4.382.134
3.927.023
3.927.023
9.868.965
-9.413.854
-3.100.000

Årets over-/underdækning (+ = overdækning)....................

1.282.134

-2.571.081
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for Gudenådalens Energiselskab Amba for 2021 er aflagt i overensstemmelse med den Reg true
true
danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra
regnskabsklasse C.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
''HVILE I SIG SELV''-PRINCIPPET
Over- og underdækninger
Selskabet er underlagt det særlige ”hvile i sig selv”- princip i henhold til varmeforsyningsloven.
Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som forskellen mellem
omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmeforsyningslove, skal tilbageføres eller kan
opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning
indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerende over- eller underdækning efter
varmeforsyningsloven regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen
under gæld eller tilgodehavender.
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold
til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes
finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivets forventede
brugstid.
En henlæggelse efter varmeforsyningsloven er en forpligtelse efter årsregnskabsloven indtil den
planlagte investering er gennemført. Forpligtelsen er i regnskabet optaget under posten tidsmæssige
forskelle i forbrugerbetalinger under hensatte forpligtelser.
Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en
udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdier, der vil
udlignes over tid. Forskellene er indregnet i balancen under hensatte forpligtelser.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Salg af varme er medtaget ud fra de i åretsopgørelsen beregnede beløb, mendens el salg er medtaget i
forhold til afregninger frem til regnskabsårets afslutning.
Omkostninger er periodiseret og udgiftsført, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets
udløb
I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af varme, el indtægter samt salg af øvrige ydelser til
eksterne kunder.
Varmeåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af varme indregnes derfor på basis af et
års levering og forbrug af varme i henhold til årsopgørelsen på tidspunktet for regnskabsårets
afslutning.
Årets over- eller underdækning, samt regulering af de tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingerne,
indgår som en reguleringspost i regnskabet.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme og el, køb af brændsel,
lønninger og gager, vedligeholdelse, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv.
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Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, ledningsnet, målere, driftsledelse,
ledningstab samt af- og nedskrivninger mv.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelse, generalforsamling,
ledelse, forbrugerinformation, øvrige administrationsomkostninger, herunder lønninger og gager til
administrative personale, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle- og materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, 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.
Årets resultat
I henhold til “Lov om varmeforsyning” kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger
samt en forrentning af indskudskapitalen. Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller
underdækning altid udgøre 0 kr.
Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.
Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede
indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen
enten som gæld til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det efterfølgende år indgår beløbet i
varmeprisdannelsen.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter
kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt
indirekte produktionsomkostninger.

Bygninger................................................................................
Produktionsanlæg og maskiner......................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar...........................................

Brugstid

Restværdi

30 år
15-30 år
10 år

0%
0%
0%
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Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Resultat til indregning i kommende års priser
Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede
indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen
enten som gæld eller tilgodehavender.
Egenkapital
Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den
gældende varmeforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må
opspare overskud.
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer.
Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20% af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og
henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75% af investeringsplanen.
En henlæggelse efter varmeforsyningsloven er en forpligtelse efter årsregnskabsloven indtil den
planlagte investering er gennemført. Forpligtelsen er i regnskabet optaget under posten tidsmæssige
forskelle i forbrugerbetalinger enten som kortfristet eller langfristet gæld.
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Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat
som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres
direkte på egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
låneomkostninger. 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.
Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.

