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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2019 for Føns Nærvarme a.m.b.a..
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019.
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 Føns Nærvarme a.m.b.a.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Føns Nærvarme a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 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.
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
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 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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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING




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.

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.
Odense, den 25. september 2020
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Mikkel Aalykke
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne41307
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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.
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LEDELSESBERETNING

Hermed aflægges det 6. regnskab for Føns Nærvarme a.m.b.a. for perioden 01.01.2019 til 31.12.2019.
Beretning for Føns Nærvarme a.m.b.a. 2019.
Driftstal for regnskabsperioden
Året 2019 er vores 4. driftår siden vi kunne forsyne alle forbrugere fra 4. kvartal 2015.

Der arbejdes fortsat med optimering af flisforbruget, som vi i løbet af 2019 har fået meget mere ud af,
end vi havde i 2018. Vi har omlagt fra stammeflis, fliset hos os, til færdig-fliset genbrugstræ. Det har
løst den største udfordring, som vi havde i 2018, nemlig fugtprocenten. Vi har nu en meget mere
ensartet fugtprocent, og vi arbejder sammen med leverandøren af flisen, på at få et mere homogent
materiale uden fremmedlegemer. Vi har identificeret en del af fredlegemerne som sten, som vi selv
tager med ind på flislageret, ved den måde vi får flisen leveret. Dette søges løst ved en lille ombygning
af flislageret, så den færdige flis kan leveres direkte i lageret og ikke som nu på gårdspladsen.
Vi har i første halvår af 2019 haft en mange dyre reparationer, som vi har kunnet henføre til den meget
våde flis. Smulddelen i flisen bliver, når den er meget fugtig, hård som beton i sneglene. Det afstedkom
den store reparationer her.
Vi måtte ligeledes tage en stor reparation i vores kedelvandsanlæg, pga. manglende tilsætning af
additiv.
Problemet med kedelvandet er løst ved et abonnement med Dansk Kedelkemi, som kommer og tjekker
og vedligeholder dette.
Vores rørtab er konstant og ligger på et acceptabelt niveau.
Vi har i 4. kvartal 2019 tilmeldt forbruger nummer 48 og 49 til værket. De blev tilsluttet primo januar
2020.
Vores driftøkonomi er ikke tilfredsstillende. Hvorfor Der arbejdes i bestyrelsen på højtryk for at få
dette problem løst.
Vores målere begyndte i sommeren 2019 at gå ud og vi fik i samråd med målerleverandør skiftet
batterier i disse. Det startede hos 3 forbrugere og der kom sidst på året 8 mere til. Vi forsøgte at få en
dialog med målerleverandøren uden det helt store held. Det viste sig derefter, at nogle af de målere vi
skiftede batterier i, ikke begyndte at tælle igen, trods flere forsøg med batteriskift. Efter aftale med
de enkelte forbrugere, bliver vi nødt til at lave manuel estimering af forbruget. Dette problem
udfordrede vores årsopgørelser og dermed vores indtægtsgrundlag. Vi har således solgt mindre varme i
2019 end i 2018 på trods af samme produktion på værket.
Vi har heller ikke i år haft drift problemer, der har krævet en igangsætning af vores oliebrændere.
Vi har afholdt 5. ordinære generalforsamling med fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018.
Låneoptagelse
Der er i 2019 ikke optaget yderligere lån men der er ansøgt om låneoptagelse til tilslutning af de nye
forbrugere samt til ombygning på værket til optagelse primo 2020.
Flis
Leverandør af flis er stadig Bio Supply, som også leverer til Middelfart fjernvarme.
Vi har haft et konstruktivt samarbejde med Bio Supply i 2019.
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Vi har i 2019 (01.01 – 31.12) produceret 998 mwh målt på hovedmåleren på værket.
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LEDELSESBERETNING
Produktion
Vi er i skrivende stund 8 mand i driftgruppen. Det har givet os mulighed for at organisere os med en
bagvagt, til at kunne hjælpe vagthavende.
Hjemmeside
Vi har i 2019 fortsat driften af vores hjemmeside og holder den opdateret med relevante oplysninger
om drift og andet relevant for vores forbrugere.
Bogholderi
Vi arbejder fortsat med at blive helt fortrolige med vores C5 online og har ved årsskiftet måttet tilkøbe
en opdatering for ikke at løbe tør for lagerplads.

Energisparebidrag
Vi har stadig energisparebidrag på kontoen til indfrielse af energisparemål.
Ny energiaftale
Vi må se hvad det ender med at betyde for os. I første omgang ligger vi langt under den grænse (der er
sat en minimumsgrænse for hvor meget produktion man skal have, for at være omfattet) der er for at
skulle implementere, alle de ting der er i den nye aftale.
Budget for 2020
Vi bliver her udfordret på stigende priser priser på alle de ting vi køber og på at få løst problemerne
med vores målere i værste fald en total målerudskiftning.
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Vi vil i 2019 fortsætte med at øge fokus på debitorer, så vi får optimeret vores cashflow. For at styrke
cashflow/ likviditet har vi i 2019 fremrykket vores opkrævninger, så de kommer i begyndelsen af
kvartalet og ikke midt i. Dette har givet vores økonomi den nødvendige likviditet.

9

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2019
kr.

2018
kr.

NETTOOMSÆTNING
..............................................................................................................................................
1
932.047
911.353

Vareforbrug
..............................................................................................................................................
2
-248.507
-306.823

DÆKNINGSBIDRAG
..............................................................................................................................................
683.540
604.530

Ejendomsomkostninger
..............................................................................................................................................
3
-164.024
-91.887
Traktordrift
..............................................................................................................................................
4
-3.980
-2.505
Administrationsomkostninger
..............................................................................................................................................
5
-104.644
-103.334

RESULTAT
..............................................................................................................................................
FØR AFSKRIVNINGER
410.892
406.804
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Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger
-305.234
-303.710

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
105.658
103.094

Andre
..............................................................................................................................................
finansielle omkostninger
6
-105.658
-103.094

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
0
0
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2019
kr.

2018
kr.

Fjernvarme-anlæg
..............................................................................................................................................
6.529.135
6.638.630
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
7
6.529.135
6.638.630

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
6.529.135
6.638.630

Beholdning
..............................................................................................................................................
af brændsel
12.000
25.000
Varebeholdninger
..............................................................................................................................................
12.000
25.000
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Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
fra salg og tjenesteydelser
406.317
73.306
Tidsmæssige
..............................................................................................................................................
forskelle i forbrugerbetalinger
181.712
143.478
Resultat
..............................................................................................................................................
til indregning i kommende års priser
153.206
50.432
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
2.573
66.117
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
743.808
333.333

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
30.365
187.939

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
786.173
546.272

AKTIVER
..............................................................................................................................................
7.315.308
7.184.902
PASSIVER

Andelskapital
..............................................................................................................................................
127.500
122.500

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
8
127.500
122.500

Kommunekredit
..............................................................................................................................................
6.277.002
6.552.145
Langfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
9
6.277.002
6.552.145

Kortfristet
..............................................................................................................................................
del af langfristet gæld
9
275.150
271.309
Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
261.513
73.689
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
10
95.574
121.672
Periodeafgrænsningsposter
..............................................................................................................................................
278.569
43.587
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
910.806
510.257

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
7.187.808
7.062.402

PASSIVER
..............................................................................................................................................
7.315.308
7.184.902
Eventualposter mv.
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Afstemning mellem ÅRL og VFL
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NOTER
2019
kr.

2018
kr.

Note

Nettoomsætning
1
Salg
..............................................................................................................................................
varme
791.039
816.764
Årets
..............................................................................................................................................
over/underdækning
141.008
94.589
932.047

911.353

Vareforbrug
2
Træpiller,
..............................................................................................................................................
indland
235.507
306.823
Varelager
..............................................................................................................................................
brændsel, primo
25.000
25.000
Varelager
..............................................................................................................................................
brændsel, ultimo
-12.000
-25.000
306.823
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248.507

Ejendomsomkostninger
3
Husleje
..............................................................................................................................................
30.870
30.600
El,
..............................................................................................................................................
gas, vand og varme
12.856
11.336
Rengøring
..............................................................................................................................................
og renovation
4.501
3.811
Reparation
..............................................................................................................................................
og vedligeholdelse
115.797
46.140
164.024

91.887

Traktordrift
4
Brændstof
..............................................................................................................................................
3.980
2.505
3.980

2.505

Administrationsomkostninger
5
Kontorhold
..............................................................................................................................................
1.940
1.515
Telefon
..............................................................................................................................................
og fax
8.951
4.373
Revision
..............................................................................................................................................
27.750
26.000
Forsikringer
..............................................................................................................................................
26.157
25.576
Kontingenter
..............................................................................................................................................
2.000
1.600
Møder
..............................................................................................................................................
mm.
579
3.777
Edb-omkostninger
..............................................................................................................................................
1.571
3.793
Porto
..............................................................................................................................................
og gebyrer
35.470
36.592
Repræsentation
..............................................................................................................................................
226
108
104.644

103.334

Andre finansielle omkostninger
6
Kassekredit
..............................................................................................................................................
308
0
Prioritetslån
..............................................................................................................................................
105.350
103.094
105.658

103.094
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NOTER
Note
Materielle anlægsaktiver

7
Fjernvarmeanlæg

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2019
7.628.293
Tilgang
..............................................................................................................................................
195.739
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2019
7.824.032

Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 1. januar 2019
989.663
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
305.234
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 31. december 2019
1.294.897

Egenkapital

8
Andelskapital

I alt
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Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2019
6.529.135

Egenkapital
..............................................................................................................................................
1. januar 2019
122.500
122.500
Indbetalinger,
..............................................................................................................................................
nye andelshavere
5.000
5.000

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2019
127.500
127.500
Langfristede gældsforpligtelser

31/12 2019
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

31/12 2018
gæld i alt

Kortfristet
del primo
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Kommunekredit
..............................................................................................................................................
6.552.152
275.150 5.136.806 6.823.454
271.309
6.552.152

275.150 5.136.806 6.823.454
2019
kr.

271.309
2018
kr.

Anden gæld
10
Diverse
..............................................................................................................................................
omkostningskreditorer
33.000
47.135
Gældsbrev
..............................................................................................................................................
støtteforening
18.856
0
Skyldig
..............................................................................................................................................
revision
22.500
22.500
Moms
..............................................................................................................................................
21.218
52.037
95.574

121.672

Eventualposter mv.
Eventualforpligtelser
Selskabet har indgået huslejekontrakt, hvor den årlige husleje udgør tkr. 31. Lejemålet er
uopsigeligt indtil 31. december 2029.
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NOTER
2019
kr.

2018
kr.

Note

Afstemning mellem ÅRL og VFL
12
Årets
..............................................................................................................................................
resultat før årsreguleringer
0
0
Afskrivninger
..............................................................................................................................................
iflg. ÅRL tilbageført
305.234
303.710
Afskrivninger
..............................................................................................................................................
iflg. VFL
-267.000
-267.000
Indregnet
..............................................................................................................................................
over-/underdækning i omsætningen efter VFL
-141.008
-94.589
Årets
..............................................................................................................................................
resultat iflg. VFL
-102.774
-57.879
Overført resultat efter VFL til indregning i kommende års
-50.432
7.447
priser,
..............................................................................................................................................
primo
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RESULTAT
..............................................................................................................................................
TIL INDREGNING I KOMMENDE ÅRS PRISER
-153.206
-50.432

14

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Føns Nærvarme a.m.b.a. for 2019 er aflagt i overensstemmelse med den danske års- Regnskab
false
regnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
true
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.
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. Der er ultimo
indeværende regnskabsår i alt henlagt 0 tkr. til fremtidige nyinvesteringer.
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 gældsforpligtelser.
Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en
udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til de regnskabsmæssige værdier, der vil
udlignes over tid. Forskellene er indregnet i balancen under gæld eller tilgodehavender.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af varme ved forbrugsaflæsning. Salg af varme er
medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb.
Årets realiserede over underdækning, opgjort efter Varmeforsyningslovens regler, indgår som en
reguleringspost til nettoomsætningen.
Produktionsomkostninger
Omkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme, køb af brændsel, vedligeholdelse af
anlæg mv. og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til administration,
herunder omkostninger til kontoromkostninger mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld samt betalingsgebyrer m.v. opkrævet hos
forbrugerne. Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.
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Hvile-i-sig-selv princippet
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 varmeforsyningsloven, 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.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum reduceret med de i tidligere år
foretagne henlæggelser til investeringer. Anvendte henlæggelser anses dermed som
forlodsafskrivninger i anvendelsesåret. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i
overensstemmelse med Varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning påbegyndes ved
anlægsaktivets færdiggørelse.
Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne:
Brugstid

Restværdi

Omkostninger, der har karakter af vedligeholdelse, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i
anskaffelsesåret.
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen.
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
Beholdninger af træpiller og olie måles til kostpris efter FIFO-princippet.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af
forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
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.
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Fjernvarmeanlæg
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25 år
0%
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Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter 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.
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og
for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på
lånoptagelsestidspunktet.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.
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