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Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019
for Hammel Fjernvarme A.m.b.A.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 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, som beretningen omhandler.

This document has esignatur Agreement-ID: 33c63bbbqypT57083682

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hammel, den 24. april 2020
Direktion

Niels Haugaard
Bestyrelse

Stig Andersen

Henning Stabell

Henrik Ulsøe

Erling Eskildsen

John Brødløs

Lars Husum

Tom Ellegaard

Bettina Skjoldborg

Niels Flade Nielsen

Formand

Næstformand

Kommunal repræsentant
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KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ledelsen i Hammel Fjernvarme A.m.b.A
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Hammel Fjernvarme A.m.b.A for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.
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Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

•

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.

•

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 kon
klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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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:

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

This document has esignatur Agreement-ID: 33c63bbbqypT57083682

Hammel, den 24. april 2020

Kvist & Jensen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 71 77 85

Ruben Stæhr

statsautoriseret revisor
mne34327
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Selskabsoplysninger
Selskabet

Hammel Fjernvarme A.m.b.A
Irlandsvej 6
8450 Hammel

Bestyrelse

CVR-nr.:

42 27 26 12

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Stig Andersen, Formand
Henning Stabell, Næstformand
Henrik Ulsøe
Erling Eskildsen
John Brødløs
This document has esignatur Agreement-ID: 33c63bbbqypT57083682

Lars Husum
Tom Ellegaard
Bettina Skjoldborg
Niels Flade Nielsen, Kommunal repræsentant
Direktion

Niels Haugaard

Revision

Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bankforbindelse

Jyske Bank

Advokatforbindelser

Advokatfirmaet Ole Steen Christensen
Ret & Råd
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Værkets aktivitet omfatter produktion og distribution af fjernvarme, vedligeholdelse og udbygning af
ledningsnet og produktionsanlæg samt servicering af kunderne.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Produktionen på værket på Irlandsvej har ikke givet anledning til større driftsforstyrrelser og varmeprisen
til kunderne ligger som en af de laveste i Danmark.
I årets løb har vi bl.a. renoveret og optimeret vores ledningsnet for 3,6 mio. kr., etableret ledningsnet til nye
udstykninger i Hvedebakken og Dommerparken for 2,5 mio. kr., investeret i en ny emissionsmåler til
affaldsovnen for 1,0 mio. kr., ny grabbe til 0,5 mio. kr. og ny pumpe til Godthåbsvej for 0,3 mio. kr.

Økonomiske forhold
Varmesalget til kunderne blev 49,2 mio. kr. Indtægt for affaldsforbrænding blev 17,2 mio. kr. De samlede
fyrings- og produktionsomkostninger 53,5 mio. kr. Resultatet før finansielle poster 2,3 mio. kr. Resultatet
før årsreguleringer 0,1 mio. kr.
Dette års regnskab viser resultatet for et fuldt kalenderår. På grund af omlægning af årsregnskabet til
kalenderåret viser det tidligere års resultatet kun 8 måneder. En sammenligning af driftstallene giver derfor
ingen mening.
Regnskabet udviser et tilfredsstillende resultat.
Budget for det kommende år
Forbrugerprisen pr. MWh holdes uændret 335 kr./MWh ekskl. moms.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke værkets
finansielle stilling.
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Endelig har vi betalt a’conto 1,2 mio. kr. til vores nye absorptionsvarmepumpe.

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

1/1 - 31/12
2019

1/5 - 31/12
2018

67.125.691
-53.486.443
-6.208.976
-3.359.055
2.567
-1.405.092

38.100.321
-33.259.772
-4.700.455
-2.051.631
0
-49.541

Resultat før finansielle poster

2.668.692

-1.961.078

Andre finansielle indtægter
Øvrige finansielle omkostninger

85.758
-2.285.898

86.240
-1.627.639

Resultat før årsreguleringer

468.552

-3.502.477

Årets over/underdækning
Ændring i tidsmæssige forskelle mellem Årsregnskabsloven og
Varmeforsyningsloven

127.493

1.620.132

-596.045

1.882.345

0

0

Note
1

2

3
4

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger

Årets resultat
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Resultatopgørelse

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Balance 31. december
Aktiver
Note

2019

2018

10.433.692
67.479.152
63.668.061
1.281.175

11.152.379
73.818.816
60.598.680
83.530

142.862.080

145.653.405

Tilgodehavende tilslutningsbidrag fusion, afdragsordninger

534.385

897.241

Finansielle anlægsaktiver i alt

534.385

897.241

143.396.465

146.550.646

Råvarer og hjælpematerialer

2.157.933

2.262.674

Varebeholdninger i alt

2.157.933

2.262.674

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Over-/underdækning til indregning i efterfølgende års pris
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

7.429.181
825.604
598.966
571.918

7.083.111
698.111
244.917
315.291

Tilgodehavender i alt

9.425.669

8.341.430

Likvide beholdninger

20.929

91.890

11.604.531

10.695.994

155.000.996

157.246.640

6
6
6
6

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Ledningsnet
Anlæg under opførsel
Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

7
8

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
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Anlægsaktiver

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Balance 31. december
Passiver
Note

2019

2018

Fri egenkapital

1.342.200

1.342.200

Egenkapital i alt

1.342.200

1.342.200

7.274.947

6.678.902

7.274.947

6.678.902

86.482.076
324.861

96.607.794
0

Langfristede gældsforpligtelser i alt

86.806.937

96.607.794

Kortfristet del af langfristet gæld
Gæld til pengeinstitutter
Gæld til forbrugerne vedrørende årsopgørelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

10.125.717
36.563.248
1.491.107
5.487.026
5.909.814

12.110.317
26.562.174
3.350.203
5.076.939
5.518.111

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

59.576.912

52.617.744

Gældsforpligtelser i alt

146.383.849

149.225.538

Passiver i alt

155.000.996

157.246.640

Egenkapital
9

10 Tidsmæssige forskelle i afskrivninger mellem Årsregnskabsloven
og Varmeforsyningsloven
Hensatte forpligtelser i alt

Gældsforpligtelser
11 Gæld til Kommunekredit
Anden gæld

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Hensatte forpligtelser

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Noter

67.125.691

38.100.321

1.405.092

49.541

1.405.092

49.541

52.012
33.746

42.168
44.072

85.758

86.240

2.285.898

1.627.639

2.285.898

1.627.639

Andre finansielle indtægter
Morarenter og gebyrer
Renteindtægt afdragsordninger fusion

4.

27.155.221
10.194.159
414.231
336.710

Andre driftsomkostninger
Energibesparelser

3.

49.231.173
17.230.520
289.050
374.948

Nettoomsætning
Salg af varme inkl. ejerskifteafregninger
Betaling for forbrænding af affald
Rådighedsbeløb for elproduktion
Øvrige indtægter, herunder lejeindtægter

2.

1/5 - 31/12
2018

Øvrige finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger
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1.

1/1 - 31/12
2019

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Noter
1/5 - 31/12
2018

Lønninger
Pensioner
Sociale omkostninger
Kørselsgodtgørelse
Lønrefusion

7.556.995
1.063.488
136.370
11.791
-4.540

4.870.785
711.993
91.064
6.124
-169.011

Personaleomkostinger i alt til fordeling

8.764.104

5.510.955

Overført til produktion
Overført til distribution
Overført til administration, bestyrelseshonorar
Overført til administration i øvrigt
Overført til anlægsaktiver

-5.189.372
-1.521.616
-153.124
-1.499.992
-400.000

-3.046.975
-1.354.993
-101.803
-1.007.184
0

Fordelte personaleomkostninger i alt

-8.764.104

-5.510.955

0

0

Personaleomkostninger

Selskabets gennemsnitlige antal medarbejdere for 2019: 16 (2018: 15)
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5.

1/1 - 31/12
2019

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Noter
6.

Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger

Produktionsanlæg og
maskiner

Ledningsnet

Anlæg under
opførsel

40.813.142

264.770.722

104.910.314

83.530

Tilgang

0

1.694.636

6.531.735

1.197.645

Afgang

0

-200.000

0

0

40.813.142

266.265.358

111.442.049

1.281.175

29.660.763

190.951.906

44.311.634

0

718.687

7.986.867

3.462.354

0

0

-152.567

0

0

30.379.450

198.786.206

47.773.988

0

10.433.692

67.479.152

63.668.061

1.281.175

31/12 2019

31/12 2018

3.103.204
30.119
5.099.059
-803.201

3.749.547
31.469
3.709.083
-406.988

7.429.181

7.083.111

698.111
127.493

-922.021
1.620.132

825.604

698.111

Kostpris 1. januar 2019

Kostpris 31. december
2019

januar 2019
Årets afskrivninger
Tilbageførsel af af- og
nedskrivninger på
afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger 31.
december 2019
Regnskabsmæssig værdi
31. december 2019

7.

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Debitorer i øvrigt herunder dag- og industrirenovation
Tilslutningsbidrag
Årsopgørelser og storforbrugere
Hensat til tab

8.

Over-/underdækning til indregning i efterfølgende års pris
Saldo primo
Årets over-/underdækning
Over-/underdækning til indregning i efterfølgende års pris,
netto
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Af- og nedskrivninger 1.

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Noter
31/12 2018

1.342.200

1.342.200

1.342.200

1.342.200

6.678.902

8.561.247

596.045

-1.882.345

7.274.947

6.678.902

Gæld til Kommunekredit i alt

96.607.793

108.718.111

Heraf forfalder inden for 1 år

-10.125.717

-12.110.317

86.482.076

96.607.794

51.901.886

56.937.787

Fri egenkapital
Fri egenkapital 1. januar 2019

10.

Tidsmæssige forskelle i afskrivninger mellem
Årsregnskabsloven og Varmeforsyningsloven
Tidsmæssige forskelle i afskrivninger mellem Årsregnskabsloven
og Varmeforsyningsloven 1. januar 2019
Årets forskel i pris- og regnskabsmæssige afskrivninger,
småanskaffelser m.v.

11.

Gæld til Kommunekredit

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år

12.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der givet sikkerhed i ejerpantebrev 285 t.kr. i selskabets
grunde og bygninger.
Selskabets bankforbindelse har stillet betalingsgaranti på 100 t.kr.
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9.

31/12 2019

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hammel Fjernvarme A.m.b.A er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. Regn
skabsperioden blev omlagt i forrige regnskabsår, og sammenligningstallene i resultatopgørelsen omfatter
derfor perioden 1. maj 2018 - 31. december 2018.

Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet
medfører, at årets over- eller underdækning opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven 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
i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
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 urealiserede gevinster og tab på værdipapirer og tab på debitorer samt regulering af udskudt skat 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 indregnes under henholdsvis tilgodehavender eller gæld.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning omfatter salg af fjernvarmeforbrug faktureret efter forbrugt antal MWh, indtægt ved
modtagelse af affald til affaldsforbrænding og indtægt fra el-produktion.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger består af fyringsomkostninger samt øvrige produktionsomkostninger.
Fyringsomkostninger omfatter omkostninger til afgifter ved forbrænding af affald, køb af flis, gas, olie,
forbrug af el og vand samt bortskaffelse af slagge og restprodukt.
Øvrige produktionsomkostninger omfatter omkostninger til lønninger og gager samt afskrivninger, der
afholdes for at opnå årets produktion og salg af varme. Endvidere indregnes drift- og vedligeholdelsesomkostninger til anlæg, forsikringer samt en andel af bil- og lokaleomkostninger.

Hammel Fjernvarme A.m.b.A · Årsrapport for 2019

14

This document has esignatur Agreement-ID: 33c63bbbqypT57083682

Hvile i sig selv princippet

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Anvendt regnskabspraksis
Distributionsomkostninger
I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varme solgt i året,
herundder lønninger og gager, drift- og vedligeholdelsesomkostninger til ledningsnet og målere, andel af
bilomkostninger samt afskrivninger på ledningsnet mv.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration,
herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger,
lovkrævende energibesparelser mv.
Andre driftsindtægter

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt
tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i
resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, ledningsnet, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og
inventar måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger og
nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Brugstid
10-20 år
10-30 år
5-15 år

Bygninger
Ledningsnet
Kedelanlæg og inventar
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Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

KVIST & JENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Anvendt regnskabspraksis
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien
lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes 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.
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt andel gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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