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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for
Hedensted Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet
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.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Hedensted, den 2. marts 2021
Direktion

Gitte Guldberg
direktør

Bestyrelse

Morten Juhl Lassen

Peder Pedersen

formand

næstformand

Malik Johnsen

Susanne Trend

Jens Nordal Madsen

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den .

Dirigent
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Den uafhængige revisors påtegning

Til andelshaverne i Hedensted Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Hedensted Fjernvarmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af selskabets art og
den anvendte regnskabspraksis.
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 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 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.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Revisionen har ikke omfattet de i årsrapporten anførte budgettal.
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 selskabets 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 selskabet, 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 beslut-
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Den uafhængige revisors påtegning

ninger, 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



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 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 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 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 selskabet 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 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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
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Den uafhængige revisors påtegning

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
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fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Vejle, den 2. marts 2021

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Lene Brødsgaard

statsautoriseret revisor
MNE-nr. 32857
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Hedensted Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Løsningvej 26
8722 Hedensted

CVR-nr.:

41 52 99 11

Regnskabsår:

1. januar - 31. december
61. regnskabsår

Bestyrelse

Morten Juhl Lassen
Peder Pedersen
Jens Nordal Madsen
Penneo dokumentnøgle: GC2YG-6E3ID-3PNI5-KY2I8-FZO03-PMEUP

Malik Johnsen
Susanne Trend
Direktør

Gitte Guldberg

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Gunhilds Plads 2
7100 Vejle
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Hedensted Fjernvarme A.m.b.a. er Hedensteds leverandør af varme til boligopvarmning og varmt
brugsvand.

Hedensted Fjernvarmes hovedaktivitet består i drift, vedligeholdelse og udbygning af

produktionsanlæg samt ledningsnet med pumpestationer. Driften af varmeforsyningen drives i
overensstemmelse

med

varmeforsyningsloven

med

tilhørende

bekendtgørelser

samt

årsregnskabsloven.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Udviklig i året
Årsregnskabet viser en omsætning på 26.086.340 kr. samt et overskud på 1.149.497 kr. som skal
tilbagebetales til forbrugerne. Tilbagebetalingen sker i form af nedsatte takster i 2021. Investeringen i
VP-Syd ved Air Liquide bærer en del af æren for den nedsatte varmepris. Der betyder, at varmeprisen
yderligere i 2022.
I 2020 kom der 67 nye andelshavere til, som både omfatter erhverv og almindelige boliger. Et stort
velkommen til jer.
Året der gik
Hedensted Fjernvarme har i 2020 foretaget samlede investeringer for 27.916.308 kr.
Den største investering har været VP-Syd, hvor varmepumpen anvender overskudsvarme fra
virksomheden Air Liquide. Sidst på året kunne Hedensted Fjernvarme producere varme på anlægget,
men en egentlig aflevering af projektet forventes at blive i løbet af 1. kvartal 2021. Hedensted
Fjernvarme ser frem til helt at få integreret den nye varmepumpe i produktionen.
Den yngste af gasmotorerne er blevet renoveret. Den køres der med, når elmarkedet betaler en god
pris for strøm. De tre ældre motorer planlægges at skrottes. De er udtjente og erstattet af grøn
energi.
Der er investeret i ledningsnet, dels renoveringer af eksisterende, men især ny-anlæg ved
Remmerslund og Lille Dalby. Endvidere er der udskiftet 114 antal målere der kan fjernaflæses uden
Hedensted Fjernvarme behøver at køre i området, for at opfange data. Samtlige målere aflæses
månedsvis.
Der er købt to nye varebiler, det var tiltrængt.
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Ledelsesberetning

Målsætninger og forventninger til det kommende år
Hedensted by er i rivende udvikling. Med sin centrale placering tæt på flere større byer, er Hedensted
et eftertragtet sted at bosætte sig. Der byggemodnes derfor i stor stil, både ved Remmerslund og i
Dalby

Bakker-området.

regnvandsbassiner

der

Stederne
etableres

omgiver
i

sig

forbindelse

med
med

dejlig

natur,

der

forskønnes

af

de

byggemodningerne. Derudover sker der

byfornyelse, hvor ældre udtjente eller utidssvarende huse rives ned, og erstattes af nye boliger. Det
ses både ved Bytorvet og rundt om i byens kvarterer. Hedensted Fjernvarme ønsker at følge med
denne udvikling og være varmeleverandør til alle de nye boliger og erhvervsejendomme der skyder
op.
Det er ikke kun varmeforsyning til nybyggeri, der kommer til at præge opgaverne i 2021. Hedensted
Fjernvarme bidrager til den grønne omstilling ved i høj grad at bruge CO2 venlige energiformer i
Fjernvarmen

tilbyder

et

stort

område

ved

Parallelvej,

Årupkvarteret

og

Stjernevejsskolen konvertering til fjernvarme. Områdets ca. 500 boliger, erhvervsejendomme og
offentlige bygninger, kan derfor snart sige farvel til olie og gas og goddag til nem og grøn fjernvarme.
Hedensted Fjernvarme vil gerne fremvise VP-Syd for sine andelshavere og andre interesserede. Når
corona tillader det, vil der blive arrangeret åbent hus med rundvisning på stedet.
Ledningsnettet i Østerbrogade skal renoveres i 2021. Det forventes, at det bliver samtidigt med
Hedensted Spildevand, som også skal have etableret nye ledninger. Begge parter afventer Hedensted
Kommunes planer for området, så vi udnytter fælles synergi. Både i forhold til at begrænse de
ulemper det giver, når projektet i en central gade står på og i forhold til de samfundsøkonomiske
værdier, der er ved, at forsyningsarter og kommune ”graver sammen”, der hvor det er muligt.
Arbejdet med beregning af hydrauliske modeller for ledningsnettet og opdatering af SRO fortsætter i
2021. Begge dele har aldrig været mere vigtigt. Både i forhold til de mange udvidelser med nye
områder, men også en samstyring og overvågning af de mange produktionsenheder Hedensted
Fjernvarme råder over.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets
finansielle stilling væsentligt.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten

for

Hedensted

Fjernvarmeværk

A.m.b.a.

er

aflagt

i

overensstemmelse

med

årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse A-virksomhed.
Med henblik på at øge årsrapportens informationsværdi har Hedensted Fjernvarmeværk A.m.b.A., i
lighed med tidligere år ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2020, valgt at følge udvalgte
bestemmelser for regnskabsklasse B og C med de tilpasninger, der følger af bekendtgørelse om
driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nye investeringer ifølge lov om varmeforsyning.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Hvile i sig selv princippet og tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til varmeforsyningsloven. Principven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som henholdsvis en
omkostning eller en indtægt via resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter
varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.
Investeringen i grunde, bygninger, produktionsanlæg, distributionsnet og andre anlæg indregnes i
varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk
for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsregnskabet indregnes afskrivningerne over
aktivernes forventede brugstid. Derudover kan tab på debitorer først indregnes i varmeprisen når de
er realiseret.
Tidsmæssige forskelle mellem indregningen i varmeprisen og i årsregnskabet udtrykker således enten
en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil
udlignes over tid. Forskellen oplyses i noterne.
Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.
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Anvendt regnskabspraksis

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen omfatter periodens fakturerede salg.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger,
der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til

Distributionsomkostninger
I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varme solgt i
året. Herunder indregnes omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnet, lønninger til personale, reklameomkostninger samt afskrivninger på ledningsnet.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger.
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger
Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i
forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med
de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat af årets resultat
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.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningerne beregnes af anskaffelsessummerne med fradrag af tilslutningsafgifter og tidligere års
henlæggelser, over aktivets forventede brugstid:
5-10 år

Bygninger

20 år

Ledningsnet og solvarmeanlæg

30 år

Målere (indgår i ledningsnet)

10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Måling af tilgodehavender er foretaget ud fra en individuel vurdering. Der er reserveret til imødegåelse
af tab.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst korrigeret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat er skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige
værdier af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet
henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Der indregnes udskudte skatteforpligtelser, men ikke udskudte
skatteaktiver. 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.
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Kraftvarmeanlæg

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Henlæggelser
Henlæggelser omfatter henlæggelser til nyinvesteringer og er indregnet i henhold til udarbejdet
investeringsplan jf. varmeforsyningsloven.
Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer og
istandsættelser 5 år frem i tiden. Henlæggelsen kan pr. år maximalt andrage 20 % af den af
bestyrelsen forventede investering jævnfør investeringsplanen og henlæggelsen kan maximalt udgøre
75 % af den forventede investering. Reguleringen af årets henlæggelse indgår som henholdsvis en
omkostning eller indtægt i resultatopgørelsen. Henlæggelser til fremtidige investeringer vises under
egenkapitalen.henlæggelser

til

nyinvesteringer

og

er

indregnet

i

henhold

til

udarbejdet

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes til den nominelle restgæld.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles nominel værdi.
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investeringsplan jf. varmeforsyningsloven.

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

2020

Budget

2019

1

Nettoomsætning

26.086.340

26.863.000

27.091.943

2

Produktionsomkostninger

-12.656.010

-14.379.000

-14.351.332

Bruttoresultat

13.430.330

12.484.000

12.740.611

3

Distributionsomkostninger

-8.830.535

-8.580.000

-8.932.615

4

Administrationsomkostninger

-3.893.065

-3.025.000

-3.293.376

5

Andre driftsindtægter- og omkostninger

61.229

0

93.349

6

Driftsomkostninger vedr. energibesparelser

-2.000

0

-4.200

765.959

879.000

603.769

0

0

96.502

-765.959

-879.000

-700.271

Resultat før skat

0

0

0

Skat af årets resultat

0

0

0

Årets resultat

0

0

0

Resultat af primær drift
7

Andre finansielle indtægter

8

Andre finansielle omkostninger

9
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(2020)

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance
Aktiver
Note

31/12 2020

31/12 2019

10 Bygninger og kraftvarmeværk

72.002.709

55.608.616

10 Ledningsnet og målere

44.044.672

42.786.708

1.569.612

1.125.793

117.616.993

99.521.117

Andre tilgodehavender

11.173

500

Finansielle anlægsaktiver i alt

11.173

500

117.628.166

99.521.617

11 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2.963.796

1.682.522

12 Andre tilgodehavender

1.744.834

2.345.152

5.000

5.282

Tilgodehavender i alt

4.713.630

4.032.956

13 Likvide beholdninger

32.211

667.435

4.745.841

4.700.391

122.374.007

104.222.008

10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Periodeafgrænsningsposter

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Anlægsaktiver

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance
Passiver
Note

31/12 2020

31/12 2019

14 Andre reserver

4.820.491

4.820.491

15 Henlæggelser

3.125.000

5.060.000

7.945.491

9.880.491

83.034.699

84.660.000

0

86.000

83.034.699

84.746.000

1.804.000

2.170.000

17.295.609

0

Modtagne forudbetalinger fra kunder

2.968.368

1.223.958

Leverandører af varer og tjenesteydelser

5.973.619

4.389.497

17 Overdækning til indregning i efterfølgende års varmepris

2.145.547

996.050

18 Anden gæld

1.206.674

816.012

31.393.817

9.595.517

Gældsforpligtelser i alt

114.428.516

94.341.517

Passiver i alt

122.374.007

104.222.008

Egenkapital

Egenkapital i alt

16 Gæld vedr. kraftvarmeværk
Anden langfristet gæld
Langfristede gældsforpligtelser i alt
Kortfristet del af langfristet gæld
Gæld til pengeinstitutter

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

19 Personaleomkostninger
20 Lokaleomkostninger
21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
22 Eventualposter
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Gældsforpligtelser

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

2020

Budget

2019

(2020)
Nettoomsætning
Fast bidrag, 2.160 brugere

1.048.721

1.050.000

990.056

Effektbidrag, 365.179 m²

6.408.251

6.300.000

6.111.975

356.108

350.000

339.554

16.617.947

16.828.000

16.027.258

Bidrag til energirådgivning
Variabelt bidrag, 32.705 MWh
Incitamentsbidrag, rest tidligere år

37.769

0

-259.650

-1.149.497

0

-642.643

1.935.000

1.935.000

2.670.000

25.254.299

26.463.000

25.236.550

Salg af produceret el

832.041

400.000

1.855.393

Salg af el i alt

832.041

400.000

1.855.393

26.086.340

26.863.000

27.091.943

7.912.873

6.386.000

8.925.156

79.531

1.043.000

95.773

3.012.516

2.573.000

4.388.063

0

0

53.287

7.326

0

7.710

-1.023.337

367.000

-185.236

25.817

24.000

25.329

Årets over-/underdækning
Indtægtsført tidligere henlæggelse
Salg af varme i alt

2.

Produktionsomkostninger
Naturgas
Overskudsvarme
Træpiller
Smøreolie
Abonnement, elsalg
Salg/Køb af energibesparelser m.v., netto
Eget forbrug af varme
Vedligeholdelse
bygning

af

produktionsanlæg

og
786.152

907.000

1.112.341

321.870

252.000

321.429

19.690

72.000

18.290

1.571.283

3.557.000

735.733

Kursusudgifter

3.110

0

3.050

Drift af varebil

31.269

36.000

43.458

1.377.053

1.100.000

1.101.030

38.035

35.000

45.565

Forsikringer
Småanskaffelser og værktøj
El og vand, incl. forbrug til varmepumper

Andel personaleomkostninger
Andel lokaleomkostninger
Afskrivninger, bygninger og kraftvarmeværk
Overførsel af ledningstab

3.390.327

3.027.000

3.160.354

-4.900.000

-5.000.000

-5.500.000

12.656.010

14.379.000

14.351.332
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1.

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

2020

Budget

2019

(2020)
Distributionsomkostninger
Aflæsningsservice

42.024

48.000

37.821

Småanskaffelser og værktøj

26.766

12.000

26.611

Vedligeholdelse ledningsnet

797.919

400.000

372.715

41.698

0

33.695

Konsulenthonorar
Drift af varebil

34.290

36.000

46.420

342.189

420.000

415.727

Afskrivninger ledningsnet og målere

2.645.649

2.664.000

2.499.626

Overførsel af ledningstab

4.900.000

5.000.000

5.500.000

8.830.535

8.580.000

8.932.615

13.953

15.000

13.067

271.286

126.000

250.801

0

0

8.500

Andel personaleomkostninger

4.

Administrationsomkostninger
Kontorartikler og tryksager
Edb-omkostninger
Tabsførte opgørelser
Ændring i nedskrivning på tilgodehavender

0

0

20.000

29.082

0

22.263

1.136

0

3.054

79.500

102.000

71.000

Advokat og konsulenthonorar

263.353

36.000

257.459

Kontingenter

190.529

184.000

172.332

ATP

28.505

30.000

32.292

Gebyrer PBS mv.

49.831

110.000

47.053

Mindre nyanskaffelser
Porto og gebyrer
Revisorhonorar

Dataløn
Drift af varebil
Annoncer
Rejser og møder
Repræsentation
Kurser
Andel personaleomkostninger
Bestyrelseshonorar
Andel lokaleomkostninger
Afskrivninger inventar og driftsmateriel
Avance/tab ved salg af driftsmidler

6.715

10.000

6.308

48.936

50.000

42.456

551.122

300.000

297.380

59.603

86.000

115.989

8.533

10.000

20.381

42.554

0

18.813

1.353.520

1.353.000

1.108.231

249.060

92.000

253.309

78.338

80.000

84.082

567.509

441.000

459.606

0

0

-11.000

3.893.065

3.025.000

3.293.376
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3.

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

2020

2019

Budget
(2020)

Andre driftsindtægter- og omkostninger
Rykker- og flyttegebyrer

12.180

0

9.365

Diverse salg

15.737

0

107.962

Bankgebyrer

-19.435

0

-16.893

83.203

0

66.000

-30.456

0

-73.085

61.229

0

93.349

Huslejeindtægt
Ejendomsomkostninger

6.

Driftsomkostninger vedr. energibesparelser
2.000

0

4.200

2.000

0

4.200

0

0

96.502

0

0

96.502

0

0

160

64.497

18.000

0

Garantiprovision

347.320

350.000

205.517

Renter, kassekredit

354.142

511.000

494.594

765.959

879.000

700.271

Forbrugerinformation

7.

Andre finansielle indtægter
Renter, kommunekredit

8.

Andre finansielle omkostninger
Renter, banklån
Renter kommunekredit

9.

Skat af årets resultat
Der er ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret. Udskudt skat er ikke aktiveret.
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5.

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

10.

Materielle anlægsaktiver

Kostpris primo
Tilgang
Kostpris 31. december 2020

Henlæggelser/tilslutningsafgifter primo
Årets tilslutningsafgifter

Bygninger
og kraftvarmeværk

Ledningsnet
og målere

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

127.403.177

109.514.908

5.643.838

19.784.420

7.120.560

1.011.328

147.187.597

116.635.468

6.655.166

-4.480.000

-30.155.363

0

0

-3.216.946

0

-4.480.000

-33.372.309

0

67.314.561

36.572.838

4.518.045

3.390.327

2.645.649

567.509

70.704.888

39.218.487

5.085.554

72.002.709

44.044.672

1.569.612

december 2020

Afskrivninger primo
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december 2020
Regnskabsmæssig værdi 31. december
2020

11.

31/12 2020

31/12 2019

3.153.796

1.872.522

-190.000

-190.000

2.963.796

1.682.522

1.458.501

2.133.266

Tilgodehavende statstilskud og regulerkraft

176.944

119.846

Andre tilgodehavender

109.389

92.040

1.744.834

2.345.152

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Efterbetalinger varme
Nedskrivning på tilgodehavender

12.

Andre tilgodehavender
Moms
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Henlæggelser/tilslutningsafgifter 31.

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

31/12 2019

Kasse

14.729

16.575

Danske Bank, Danske Corporate

17.482

118.619

0

532.241

32.211

667.435

Tilslutningsafgifter

3.005.878

3.005.878

Fornyelsesfond

1.814.613

1.814.613

4.820.491

4.820.491

5.060.000

7.730.000

-1.935.000

-2.670.000

3.125.000

5.060.000

Kommunekredit, var. rente, byggekredit

39.900.000

39.900.000

Kommunekredit, var. rente, opr. 13.000.000

11.704.490

12.350.000

Kommunekredit, var. rente, opr. 38.000.000

33.234.209

34.580.000

84.838.699

86.830.000

-1.804.000

-2.170.000

83.034.699

84.660.000

34.276.000

36.080.000

Likvide beholdninger

Danske Bank, Erhvervskonto

14.

15.

Andre reserver

Henlæggelser
Henlæggelser primo
Indtægtsført henlægglse fra tidligere år

16.

Gæld vedr. kraftvarmeværk

Heraf forfalder inden for 1 år

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år
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13.

31/12 2020

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

17.

31/12 2020

31/12 2019

996.050

353.407

1.149.497

642.643

2.145.547

996.050

1.345.043

180.544

556.908

172.755

ATP og andre sociale ydelser

21.134

23.109

Lønninger

71.565

0

1.519

3.055

489.545

261.000

40.000

40.000

Incitamentsbidrag, afsat

3

290.093

Depositum fra forbruger

26.000

26.000

1.206.674

816.012

Overdækning til indregning i efterfølgende års
varmepris
Overført resultat primo
Overført ifølge resultatfordeling

I
henhold
til
varmeforsyningsloven
udgør
over-/
underdækning til indregning i efterfølgende års varmepris
Anden gæld
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Feriepenge
Feriepengeforpligtelse til funktionærer
Skyldige omkostninger
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18.

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter

2020

Budget

2019

(2020)

Personaleomkostninger
Lønninger

3.353.905

2.365.000

2.602.484

0

0

7.599

Bestyrelseshonorar

249.060

92.000

253.309

Pensioner

332.357

350.000

269.920

Øvrige personaleomkostninger

21.595

120.000

64.145

Andre personaleforsikringer

25.842

75.000

23.227

Arbejdstøj

18.902

50.000

39.448

-1.377.053

-1.100.000

-1.101.030

Personalegoder

Overført til produktionsomkostninger
Overført til distributionsomkostninger

-342.189

-420.000

-415.727

-1.353.520

-1.320.000

-1.108.231

Overført til anlægsaktiver

-679.839

-120.000

-381.835

Overført til administrationsomkostninger
(bestyrelseshonorar)

-249.060

-92.000

-253.309

0

0

0

Overført til administrationsomkostninger

20.

21.

Lokaleomkostninger
Ejendomsskat mv.

40.303

30.000

38.516

Telefonudgifter

76.070

74.000

91.131

Overført til produktionsomkostninger

-38.035

-24.000

-45.565

Overført til administrationsomkostninger

-78.338

-80.000

-84.082

0

0

0

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

22.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Der er indgået renteterminsforretninger pr. 31. december 2020 for ca. 3.125.000 kr.
Markedsværdien udgør pr. 31. december 2020 kr. -322.328.
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19.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.
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Malik Birger Johnsen
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Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-645847391819
IP: 2.111.xxx.xxx
2021-03-18 10:58:01Z

Peder Gyldenlund Pedersen

Morten Juhl Lassen

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-176782012454
IP: 165.225.xxx.xxx
2021-03-19 10:37:45Z

Bestyrelsesformand
Serienummer: PID:9208-2002-2-009835763736
IP: 81.31.xxx.xxx
2021-03-19 11:46:21Z

Morten Juhl Lassen

Jens Nordal Madsen

Bestyrelsesmedlem
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2021-03-19 11:46:21Z

Bestyrelsesmedlem
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Susanne Trend

Lene Brødsgaard

Bestyrelsesmedlem
Serienummer: PID:9208-2002-2-269548107284
IP: 83.89.xxx.xxx
2021-03-29 07:30:05Z

Statsautoriseret revisor
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