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Selskabsoplysninger  

Selskab 

Karup Varmeværk A.m.b.a. 

Godthåbsvej 2 

7470 Karup 

CVR-nr.: 16859818 

Hjemstedskommune: Viborg 

Bestyrelse 

Steffen Madsen, formand 

Palle Aagaard Kristensen, næstformand 

Kristian Østergaard Würtz, kasserer 

Holger Kristian Martin Laustsen  

Svend Aage Sanden 

Steen Birger Høgsholt 

Revision 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 



Karup Varmeværk A.m.b.a. 2

Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. september 2017 - 31. august 

2018 for Karup Varmeværk A.m.b.a. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Forsyningstilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31. august 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2017 - 31. 

august 2018.  

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 

omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Karup, den 25. oktober 2018 

Bestyrelse 

Steffen Madsen Palle Aagaard Kristensen Kristian Østergaard Würtz 
formand næstformand kasserer 

Holger Kristian Martin Laustsen Svend Aage Sanden Steen Birger Høgsholt 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til andelshaverne i Karup Varmeværk A.m.b.a. 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Karup Varmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 01.09.2017 - 31.08.2018, der 

omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes 

efter Forsyningstilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. 31.08.2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.09.2017 - 31.08.2018 i 

overensstemmelse med Forsyningstilsynets bestemmelser og 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 revisi-

onspåtegningens 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 for nød-

vendig 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 grund-

lag 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 fejlinformati-

on, 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 over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 

altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigel-

ser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sam-

let har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnska-

bet. 
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

gere 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 fejlin-

formation 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 revisions-

handlinger, 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 regn-

skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-

sat 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 fort-

sætte 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 tilstræk-

kelige, 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 noteoplys-

ningerne, 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 bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-

sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kon-

trol, 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 konklu-

sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-

delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået 

ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
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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 års-

regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig 

fejlinformation i ledelsesberetningen.  

Viborg, den 25.10.2018 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

Allan Søborg Olsen 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. mne10822 
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Ledelsesberetning 

Hovedaktivitet 

Hovedaktiviteten består i at levere el- og varmeydelser til tilsluttede forbrugere. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Regnskabsåret 2017/18 udviser en overdækning på 841 t.kr. hvilket indregnes i kommende års priser. 

Karup Varmeværk A.m.b.a. og Kølvrå Fjernvarmecentral er pr. 01.09.2017 sammenlagt, med Karup Varme-

værk A.m.b.a., som det forsættende varmeværk. Sammenligningstallene omfatter derfor de for Karup Varme-

værk A.m.b.a. realiserede værdier for 2016/17 og pr. 31.08.2017. Sammenlingstallene er således ikke direkte 

sammenlignlige. 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Resultatopgørelse for 2017/18 

2017/18 2016/17 
Note kr. t.kr. ____ ___________ _______ 

Varmesalg 1 11.318.949 8.780 

Elsalg 7.190.647 5.949 

Produktionsomkostninger (10.801.376) (6.680)  ___________ _______ 

Dækningsbidrag 7.708.220 8.049 

Andre eksterne omkostninger 2 (1.851.077) (1.747) 

Personaleomkostninger 3 (1.524.749) (1.188) 

Afskrivninger 4 (3.000.000) (4.838) 

Andre driftsindtægter, Genvej 5 25.872 0 

Andre driftsindtægter, lejeindtægt antenne 53.477 53 

Andre driftsindtægter, Viborgvej 2 154.180 141  ___________ _______ 

Driftsresultat 1.565.923 470 

Finansielle indtægter 0 140 

Finansielle omkostninger (694.046) (636)  ___________ _______ 

Ordinært resultat før skat 871.877 (26)  ___________ _______ 

Årets over/underdækning (871.877) 26  ___________ _______ 

Årets resultat 0 0  ___________ _______   ___________ _______ 
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Balance pr. 31.08.2018 

2018 2017 
Note kr. t.kr. ____ ___________ _______ 

Produktionsanlæg og maskiner 5 18.436.163 17.859 

Grunde og bygninger 5 865.680 305 

Ledningsnet 5 6.631.909 6.895 

Materielle anlægsaktiver under udførelse 5 401.806 0  ___________ _______ 

Materielle anlægsaktiver 26.335.558 25.059  ___________ _______ 

Anlægsaktiver 26.335.558 25.059  ___________ _______ 

Varebeholdning (brændselsolie – ca. 10 tons)  27.515 28  ___________ _______ 

Andre tilgodehavender 329.457 428 

Resultat til indregning i kommende års priser 0  26 

Periodeafgrænsningsposter 59.767 74  ___________ _______ 

Tilgodehavender 389.224 528  ___________ _______ 

Likvide beholdninger 5.513.549 6.397  ___________ _______ 

Omsætningsaktiver 5.930.288 6.953  ___________ _______ 

Aktiver 32.265.846 32.012  ___________ _______  ___________ _______ 
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Balance pr. 31.08.2018 

2018 2017 
Note kr. t.kr. ____ ___________ _______ 

Tilslutningsafgift pr. 1. marts 1981 1.629.315 1.554 

Henlæggelse til fremtidige investeringer 6.402.500 7.350  ___________ _______ 

Egenkapital 8.031.815 8.904  ___________ _______ 

Kommunekredit 6 20.406.708 20.285  ___________ _______ 

Langfristede gældsforpligtelser 20.406.708 20.285  ___________ _______ 

Kortfristet del af KommuneKredit 6 1.341.300 1.123 

Nettotilbagebetaling af varmebidrag 321.283 787 

Resultat til indregning i kommende års priser 871.877 0 

Leverandørgæld 559.518 213 

Anden gæld 733.345 700  ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser 3.827.323 2.823  ___________ _______ 

Gældsforpligtelser 24.234.031 23.108  ___________ _______ 

Passiver 32.265.846 32.012  ___________ _______  ___________ _______ 

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 8 
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Egenkapitalopgørelse 

Tilslutningsafgift Henlæggelser 
pr. 1. marts til fremtidige I alt 

1981 investeringer 
kr. kr. kr. ______________ ___________ ___________ 

Egenkapitalopgørelse

Primo 1.554.315 7.350.000 8.904.315 

Tilgang ved overtagelse af Kølvrå Fjernvarmecentral 75.000 740.000 815.000 

Anvendte henlæggelser i årets løb 0 (1.687.500) (1.687.500) ______________ ___________ ___________ 

Egenkapital 31.08.2018 1.629.315 6.402.500 8.031.815 ______________ ___________ ___________ ______________ ___________ ___________ 
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Pengestrømsopgørelse for 2017/18 

2017/18 2016/17 
Note kr. t.kr. ____ ___________ _______ 

Driftsresultat 1.565.923 470 

Afskrivninger 3.000.000 4.838 

Ændring i driftskapital 7 (502.547) (2.422)  ___________ _______ 

4.063.376 2.886 

Netto finansielle poster (694.046) (496) 

Betalt selskabsskat (120.834) 0  ___________ _______ 

Pengestrømme vedrørende drift 3.248.496 2.390  ___________ _______ 

Køb af materielle anlægsaktiver (2.740.992) (4.275)  ___________ _______ 

Pengestrømme vedrørende investeringer (2.740.992) (4.275)  ___________ _______ 

Afdrag på langfristede gældsforpligtelser (1.534.013) (1.123)  ___________ _______ 

Pengestrømme vedrørende finansiering (1.534.013) (1.123)  ___________ _______ 

Ændring i likvide midler (1.026.509) (3.008) 

Likvider 01.09.2017, Karup 6.396.992 9.405 

Likvider 01.09.2017, Kølvrå 143.066 0  ___________ _______ 

Likvider 31.08.2018 5.513.549 6.397  ___________ _______  ___________ _______ 
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Noter 

2017/18 2016/17 
kr. t.kr. ___________ _______ 

1. Varmesalg

Rum afgift 4.147.779 3.145 

Fast afgift 701.122 484 

Varmebidrag 6.381.758 3.813 

Indregning af sidste års resultat i varmeprisen, Karup  (26.318) 0 

Indregning af sidste års resultat i varmeprisen, Kølvrå 114.608 1.338 ___________ _______ 

11.318.949 8.780 ___________ _______ 

2. Andre eksterne omkostninger

Service, gasmotor 332.834 609 

Reparationer og vedligeholdelse 383.123 189 

Elektricitet og vand 274.547 178 

Kemikalier og hjælpematerialer 15.824 27 

Forsikringer 263.564 287 

Kontingenter 150.778 89 

Ejendomsskatter mv. 84.791 63 

Drift af bil 24.115 21 

Sikkerhedsudstyr 672 1 

Kursusomkostninger 4.506 3 

Edb-omkostninger 28.514 19 

Revision og selvevaluering 24.900 25 

Regnskabsmæssig og afgiftsmæssig assistance 69.750 16 

Teknisk og juridisk assistance 93.478 21 

Repræsentation, møder, rejser mv. 21.044 26 

Diverse driftsudgifter (12.530) 48 

Kontorartikler og tryksager 27.301 11 

Tab på forbrugere (3.568) 15 

Annoncer 2.937 4 

Køb af energibesparelser (11.465) 0 

Porto og telefon 65.409 88 

Bankgebyrer 10.553 8 ___________ _______ 

1.851.077 1.748 ___________ _______ 
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Noter 

2017/18 2016/17 
kr. t.kr. ___________ _______ 

3. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 1.347.878 1.035 

Pensionsbidrag 136.566 108 

Andre personaleomkostninger 40.305  45 ___________ _______ 

1.524.749 1.188 ___________ _______ 

4. Afskrivninger og henlæggelser

Produktionsanlæg og maskiner 2.200.992 1.779 

Grunde og bygninger 133.549 59 

Ledningsnet 665.459 0 

Henlæggelser 0 3.000 ___________ _______ 

3.000.000 4.838 ___________ _______ 

Produktions- 
anlæg og Grunde og Anlæg under 
maskiner bygninger Ledningsnet udførelse 

kr. kr. kr. kr. ___________ ___________ ___________ ___________ 

5. Materielle anlægsaktiver

Kostpris 01.09.2017 52.535.842 999.637 7.923.892 0 

Tilgang ved virksomhedskøb 2.708.168 112.189 403.863 0 

Tilgang 69.625 2.269.563 0 401.806 

 - Anvendte henlæggelser 0 (1.687.500) 0 0 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Kostpris 31.08.2018 55.313.635 1.693.889 8.327.755 401.806 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 01.09.2017 (34.676.480) (694.660) (1.030.387) 0 

Årets afskrivninger (2.200.992) (133.549) (665.459) 0 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Af- og nedskrivninger 31.08.2018 (36.877.472) (828.209) (1.695.846) 0 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Regnskabsmæssig værdi 31.08.2018 18.436.163 865.680 6.631.909 401.806 ___________ ___________ ___________ ___________ 
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Noter 

2018 
kr.  ___________ 

6. Langfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af prioritetsgæld 1.341.300  ___________ 

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 1.341.300  ___________ 

Langfristet del af langfristede gældsforpligtelser 20.406.708  ___________ 

Samlet gæld, der forfalder til betaling efter mere end 5 år (amortiseret kostpris) 14.851.562  ___________ 

2017/18 2016/17 
kr. t.kr. ___________ _______ 

7. Ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavender 259.254 (313) 

Ændring i leverandørgæld mv. (761.801) 2.734 ___________ _______ 

(502.547) 2.421 ___________ _______ 

2017/18 2016/17 
kr. t.kr. ___________ _______ 

8. Pantsætninger og eventualforpligtelser

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev, nom. 600.000 kr., 

i ejendom samt produktionsanlæg 

Regnskabsmæssig værdi af pantsat ejendom og produktionsanlæg 1.581.005 1.916 ___________ _______ 

I forbindelse med optagelse af kreditlån hos KommuneKredit har Viborg 

Kommune stillet en garanti på 26.000 t.kr. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser og årsregnskabsloven for regn-

skabsklasse A. Endvidere er der tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.  

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Karup Varmeværk A.m.b.a. og Kølvrå Fjernvarmecentral er pr. 01.09.2017 sammenlagt, med Karup Varme-

værk A.m.b.a., som det forsættende varmeværk. Sammenligningstallene omfatter derfor de for Karup Varme-

værk A.m.b.a. realiserede værdier for 2016/17 og pr. 31.08.2017. Sammenlingstallene er således ikke direkte 

sammenlignlige. 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk 

forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet 

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.  

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be-

løb, der vedrører regnskabsåret.  

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til forbruger har fundet sted. Indtægter 

indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.  

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der afholdes for at opnå indtægterne, 

herunder omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og produktionspersonale.   

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab 

på debitorer mv. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets persona-

le. 

Af- og nedskrivninger 

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets afskrivninger opgjort ud fra hen-

holdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og af gevinster og tab ved salg af materiel-

le anlægsaktiver. 

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.  

Skat 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.  

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet 

skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. 

Årets resultat 

I henhold til ”Lov om varmeforsyning” kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger samt en 

forrentning af indskudskapitalen. Værkets resultat vil efter indregning af over- eller underdækninger altid ud-

gøre 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 eller 

tilgodehavende hos andelshaverne. I de efterfølgende år indgår beløb i varmeprisdannelsen. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.  

Produktionsanlæg og maskiner samt kedelrum måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til 

klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages 

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

Grunde og bygninger 25 år 

Produktionsanlæg og maskiner 5 - 15 år 

Ledningsnet 10 - 20 år 

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt. 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er 

lavere.  

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagel-

sesomkostninger.  

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelses-

omkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af ned-

skrivninger til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Egenkapital 

Tilslutningsbidrag omfatter bidrag indbetalt før 01.03.1981. Nye tilslutningsbidrag modregnes i anskaffelses-

summen på ledningsnet. 

Henlæggelse 

Henlæggelse modregnes i anskaffelsesprisen. Henlæggelse foretages til udligning af omkostningerne i turnus-

perioden og er i overensstemmelse med Energitilsynets bestemmelser herfor.  

Andre finansielle forpligtelser 

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Pengestrømsopgørelsen 
Pengestrømsopgørelsen for selskabet præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrøren-

de drift, investeringer og finansiering samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.  

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, 

ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. 

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materi-

elle og finansielle anlægsaktiver. 

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. 

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld. 


