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Kongerslev  Fjernvarmevaerk  a.m.b.a.

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt.  årsrapporten  for regnskabsåret  01.07.18  - 30.06.19  for  Kongerslev  Fjern-

varmeværk  a.m.b.a.

Årsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at  årsregnskabet  giver  et retvisende  bfflede  af fjernvarmeværkets  akti-

ver  og passiver,  finansielle  stilling  og resultat.  Samtidig  er det  vores  opfattelse,  at ledelsesbe-

retningen  indeholder  en retvisende  redegørelse  for de forhold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indstilles  til  generalforsam1ingens  godkendelse.

Kongerslev,  den  13.  september  2019

Bestyrelsen
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Flemming  Kr
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Kongerslev  Fjernvarmevaerk  a.m.b.a.

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  andelshaverne  i Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret  årsregnskabet  for Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a. for regnskabsåret

01.07.18 - 30.06.19, der omfatter  resultatopgørelse,  balance,  egenkapitalopgørelse  og noter,

herunder  anvendt  regnskabspraksis.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter  årsregnskabsloven.

Det  er vores  opfattelse,  at  årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af fjernvarmeværkets  akti-

ver,  passiver  og  finansiene  stilling  pr.  30.06.19  samt  af  resultatet  af  fjernvarmeværkets  akl;ivite-

ter  for  regnskabsåret  01.07.18  - 30.06.19  i overensstemmelse  med  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 årsregn-

skabet".  Vi  er uafhængige  af  fjernvarmeveerket  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  forpligt.elser  i henhold  til  disse  regler  og  krav.  Det  er

vores  opfattelse,  at  det  opnåede  revisionsbevis  er tilstrækkeligt  og  egnet  som  grundlag  for  vo-

res  konklusion.

Fremhævelse  af  forhold  vedrørende  revisionen

Revisionen  har  ikke  omfattet  budgettallene  i resultatopgørelsen  og  noterne,  hvo'rfor  vi  ikke  ud-

trykker  nogen  sikkerhed  herom.

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  nødvendig  for  at  udarbejde  et  årsregnskab  uden  væsentlig  fejl-

information,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for at vurdere  fjernvarmeværkets

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,  med-

mindre  ledelsen  enten  har  til  hensigt.  at likvidere  fjernvarmeværket,  indstille  driften  eller  ikke

har  andet  realistisk  alternativ  end  at  gøre  dette.
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Kongerglev  Flernvarmevaerk  a.m.b.a.

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

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 revisionspåteg-

ning  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  fejlinfor-

mation,  når  sådan  findes.  Fejlinformationer  kan  opstå  som  følge  af besvigelser  ener  fejl  og  kan

betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forventes,  at de enkeltvis  elIler 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  revi-

sion  og de yderligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og op-

retholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

* Identificerer  og  vurderer  vi  risikoen  for  væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset  om

denne  skyldes  besvigelser  ener fejl,  udformer  og udfører  revisionshandlinger  som  reaktion

på  disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der  er tilstrækkeligt  og egnet  ti]  at danne  grundlag

for vores  konklusion.  Risikoen  for ikke  at opdage  væsentlig  fejIlinformation  forårsaget  af be-

svigelser  er højere  end  ved  væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet  besvigelser  kan

omfatte  sammensværgelser,  dokumentfalsk,  bevidste  udeladelser,  vildledning  eller  tilside-

sættelse  af intern  kontrol.

* Opnår  vi  forståelse  af den  interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for at kunne  udforme

revisionshand1inger,  der  er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at kunne  ud-

trykke  en konklusion  om  effektiviteten  af fjernvarmeværkets  interne  kontrol.

* Tager  vi  stilling  ti],  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 gaindlag  af regnskabsprin-

cippet  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 fjernvarmeværkets  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  ener, hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstrækkelige,  modificere  vo-

res konklusion.  Vores  konklusioner  er baseret  på  det  revisionsbevis,  der  er opnået  frem  til

datoen  for vores  revisionspåtegning.  Fremtidige  begivenheder  ener  forhold  kan  dog  med-

føre,  at fiernvarmeværket  ikke  længere  kan  fortsætte  drift.en.

[3[IEr?H0Lm
VI SKABER  BALANCE 5



Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

*  Tager  vi  stilIling  til  den  samlede  præsentation,  struktur  og  indhold  af årsregnskabet,  herun-

der  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  tids-

mæssige  placering  af revisionen  samt  betydelige  revisionsmæssige  observationer,  herunder

eventuene  betydelige  mangler  i intern  kontrol,  som  vi  identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for  lede1sesberetningen.

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 væsentligl;  inkonsistent  med  årsregn-

skabet  eller  vores  viden  opnået  ved  revisionen  ener  på  anden  måde  synes  at indeholde  væsent-

lig  fejlinformation.

Vores  ansvar  er derudover  at overveje,  om  ledelsesberetningen  indeholder  krævede  oplysnin-

ger  i henhold  til  årsregnskabsloven.

Baseret  på  det  udførte  arbejde  er det  vores  opfattelse,  at  ledelsesberetningen  er i overensstem-

melse  med  årsregnskabet  og  er udarbejdet  i overensstemmelse  med  årsregnskabslovens  krav.

Vi  har  ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i ledelsesberetningen.

Aalborg,  den  13. septernber  2019

Beierholm

tsautoriseret  Revisionspartnerse1skab

32 89 54 68

Bjørn

Statsaut.  revisor
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Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.rn.b.a.

De  kritiske  revisorers  påtegning

Som  generalforsam1ingsvalgte  revisorer  har  vi, i tilknytning  ti]  den  revision,  der  er foretaget  af

den  eksterne  statsaut.  revisor,  revideret  årsregnskabet  for regnskabsåret  01.07.18  - 30.06.19.

Vores  revision  har  bl.a.  omfattet  gennemgang  og vurdering  af væsentlige  regnskabsposter  og

budgetafvigelser,  vurdering  af administrative  rutiner  m.v.

Vores  revision  har  ikke  givet  anledning  til  bemærkninger.

Kongerslev,  den  13.  septernber  2019

Ronald  Melgaard
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Kongerslev  Fjernvarmevaerk  a.m.b.a.

Ledelsesberetning

Vaesentligste  aktiviteter

Varmeværket  producerer  og  leverer  varme  til  beboerne  i Kongerslev  by.

Udviklingen  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Årets  resultat  udgør  et  underskud  på  t.DKK  1.696,  hvilket  anses  for  tilfredsstinende.

Vi  har  formået  igen  i år at holde  et fornuftigt  niveau  for  ornkostningerne  til  brændsel.  Alt  i alt

et  tilfredsstillende  år, hvor  den  opkrævede  acontoafregningspris  kunne  fastholdes  i forbindelse

med  udsendelse  af årsopgørelser.

Dele  af ledningsnettet  bliver  hen  over  en  kortere  årrække  renoveret  og  udskiftet.  I henhold  til

den  rammeplan  bestyrelsen  har  fastlagt,  er der  i året  2018/19  foretaget  renovering  af Vester-

gaardsvej,  og  der  er foretaget  mindre  reparationer  i gadenettet.  Vi  vil  også  i de  kommende  år

foretage  renovering  af  ledningsnettet  efter  den  fastlagte  rammeplan,  der  løbende  gennemgås

og  justeres  af  bestyrelsen.

Samarbejdet  med  Bælum  fungerer  fortsat  tilfredsstillende,  og der  holdes  med  menernrum  mø-

der  menem  de  to  bestyrelser  for  at sikre,  at begge  parter  er tilfredse  med  samarbejdet.  Selve

aftalen  vil  blive  genforhandlet  i det  kommende  år.

Bestyrelsen  har  i årets  løb  været  i dialog  med  forskenige  parter  for  at undersøge  alternative

energikilder.  Projektet  i samarbejde  med  Kongerslev  Kalk  er opgivet,  idet  vurderingen  er, at

der  ikke  vffle  kunne  skabes  tilstrækkelig  rentabilitet  heri.  I regnskabsåret  er der  foretaget  for-

undevsøgelser  vedrørende  etablering  af en  varmepumpe,  og  tentabiliteten  i det  projekt  ser  lo-

vende  ud.  3 rådgivere  har  vearet  indbudt  til  at  beskrive  proje)ci.et  og  valget  faldt  på  Dansk  Fjern-

varmeforenings  projektafdeling.  Lige  nu  er der  indsendt  projektansøgning  til  Aalborg  Kom-

mune  og herefter  skal  der  udarbejdes  udbudsmateriale.  Det  vil  til  stadighed  være  en  vigtig

opgave  for  bestyrelsen  at  overveje  alternativer  til  den  eksisterende  forsyningsmodel  for  at  sikre

fortsat  billig  varme  til  værkets  forbrugere,  og  bestyrelsen  forventer,  at  varmepumpeprojektet

vil  kunne  bidrage  hertil.

Forventet  udvikling

Der  budgetteres  i det  kommende  regnskabsår  med  et  resultat  på  t.DKK  -68.

Med  hensyn  til  værkets  ordinære  drift  i det  kommende  år forventes  alene  løbende  vedligehol-

delse,  men  det  er  bestyrelsens  forventning,  at  prisen  på  både  natuzgas  og  flis  vil  være  stigende

igen  i det  kommende  år, og  ligeledes  vil  det  store  el-tilskud,  som  vi  har  modtaget  i de  seneste

år, falde  væk  i 2019/20.  Det  har  derfor  været  nødvendigi;  at  hæve  aconto-prisen  i det  kommende

år i forhold  til  2018/19.
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Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.

Ledelsesberetning

I 2019/20  er der  igen  planlagt  et antal  1edningsudskiftninger.  Gartnervænget  vil  blive  renoveret

i varmeåret.  Herefter  er alle  gamle  ledningsføringer  renoveret.

Det  er en  nødvendighed  til  stadighed  at arbejde  med  optimering  af værkets  drift,  da de politis-

ke vinde  ofte  skifter.  Som  eksempel  herpå  kan  nævnes,  at det  grundbeløb,  som  værket  modta-

ger  vedrørende  el-produktionen,  nu  er helt  udfaset  i det  kommende  år, hvilket  er afspejlet  i det

udarbejdede  budget  for året.

Der  vil  derfor  fortsat  blive  arbejdet  med  optimering  af produktionsanlægget.  Der  arbejdes  lø-

bende  på en endnu  bedre  udnyltelse  af den  etablerede  flis-hal  end  i dag,  herunder  overvejes,

som  omtalt  ovenfor,  mulighederne  for  en tredje  energikilde  stadig.

Efterfølgende  begivenheder

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  hændelser.
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VI SKAEIEFI  BALAN(j: g



Kongerslev  Fjernvarmevaerk  a.m.b.a.

Note

I Nettoomsætning

2 Produktionsornkostninger

Dækningsbidrag  vedr.  varmeproduktion

3 Administtationsomkostningey

Resultat  før  afskrivninger

4 Af-  og  nedskrivninger

Resultat  før  renter

5 Finansielle  omkostninger,  netto

Resultat  før  skat

6 Skat  af årets  resultat

Arets  resultat

Resultatdisponering

Årets  resultat

Overført  fra  reserver

Overført  tesultat

Til  disposition  for  generalforsamlingen

Forslag  til  resultatdisponering

Hensat  til  ledningsrenovering

Overført  resultat

I alt

[3EH:nHOLm
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Resultatopgørelse

Realiseret

2018/19

DKK

Ikke

revideret

budget

2018/19

t.DKK

Realiseret

2017  /18

t.DKK

7.646.924

- 7.323.164

323.760

- 59B.532

- 274.772

-1.079.607

-1.354.379

-341.393

-1.695.772

o

-1.695.772

7.705

- 7.400

305

- 600

-295

-1.080

-1.375

- 321

-1.696

o

-1.696

8.842

-6.753

2.089

-586

1.503

-1.143

360

- 351

9

- 95

- 86

-1.695.772

o

o

-1.695.772

-1.696

o

-1.696

o

- 86

o

o

- 86

o

-1.695.772

-1.695.772

o

o

o

o

- 86

- 86
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Kongerglev  F)ernvarmeværk  a.m.b.a.

Note

AKTIVER

Ledningsrenoveringer

Flisanlæg

Målere,  ledningsnet,  tilbygning  m.v.

Edb-  og  SRO-anlæg

Andre  driftsmidler

7 Materielle  anlægsaktiver  i alt

Andelsindskud  Dansk  Fjernvarmes  Handelsselskab

Andelsindskud  Dansk  kraftvarme  kapacitet  a.m.b.a.

Finansielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Beholdning  af  brændsel

Varebeholdninger  i alt

Tilgodehavende  varmeefterbetalinger  m.v.:

Vedr.  2018/19

Andre  tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavende  selskabsskat

Tilgodehavende  moms

Tilgodehavender  i alt

Bankindestående

Likvide  beholdninger  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

[3EIEnH0Lm
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Balance

30.06.19

DKK

30.06.18

t.DKK

4.236

4.793.277

134.887

275.505

112.524

5.320.429

15.000

500

15.500

5.335.929

310.000

310.000

9

5.744

154

301

192

6.400

15

1

16

6.416

150

150

358.657

18.117

271.737

2.000

46.733

697.244

2.863.334

2. 863.334

3. 870.578

9.206.507

360

3

306

o

o

669

4.377

4. 377

5. 196

11.612
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Kongerslev  F]ernvarmeværk  a.m.b.a.

Note

PASSIVER

Reserve  for  henlæggelse  til  ledningsrenovering

Resultat  overført  til  næste  år

Egenkapitali  alt

6 Udskudt  skat

Hensatte  forpligtelser  i alt

Kommunekreditforeningen,  2,89%,  rentebaseret,  hovedstol

DKK  4.500.000

Kommunekreditforeningen,  rente  baseret  på  NURJM  +  5

hovedstol  DKK  9.200.000

Langfristede  gældsforpligtelser  i alt

Skyldige  varmetilbagebetalinger

Skyldig  A-skat  og  arbejdsmarkedsbidrag

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Selskabsskat

Skyldig  moms

Skyldige  ornkostninger

Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

€ EIEnHOLm
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Balance

30.06.19

DKK

30.06.18

t.DKK

o

- 56.427

- 56.427

o

o

o

1.639

1.639

o

o

3.106.024

4. 600.000

7.706.024

461.553

27.532

762.245

o

o

168.740

136.840

1.556.910

9.262.934

9.206.507

3. 310

4. 968

8.278

635

27

533

95

102

157

146

1.695

9.973

11.612
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Egenkapitalopgørelse

Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.

Beløb  i DKK

Saldo  pr.  30.06.18

Årets  resultatdisponering

Saldo  pr.  30.06.19

tacøcrzsocrn
VI SKABSFI  BALANCE

Reserve  for

henlæggelse

til  lednings-

renovering

Overført

resultat

o

o

1.639.345

-1.695.772

o -56.427



Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.

1. Nettoomsætning

Varmeforbrug,  jf. aflæsninger  og  skønsmæssigt

ansat  forbrug:

294.390  kWh  a DKK  O,44 (flylteopgørelse)

9.459.785  kWh  a DKK  O,44

Regulering  vedr.  vavmeeft.erbetalinger  og  for-

brug  m.v.,  netto

Incitamentsbidrag

I alt

Varmeafgifter  m.v.:

Faste  afgifter  m.v.

Forbrugsafgifter,  jf. ovenfor

Renter  og  gebyrer

Salg  af  el

Lejeindtægter  m.v.

I alt

2. Produktionsomkostninger

Dviftsomkostninger:

Energiforbrug:

Naturgas,  91.649  m3 (65.413  m3)

El, forsikring,  vand  og  vandafledningsafgifl.

Flis,  3.942  ton  (4.886  ton)

Nox-afgift.

Afgiftslempelse

Service  og  vedligeholdelse,  motorer

Reparation  og  vedligeholdelse  m.v.

Køb  af  energibesparelser  2018

Egenrealisering  af  energibesparelser  2018

Løn  m.v.  til  varmemester  og  afløsere

Sociale  bidrag  m.v.

Honorar  for  drift  af  Bælum  Varmeværk

I alt

€ EIEla?HOLm
VI SKABER  BALANCE

Noter

Realiseret

2018/19

DKK

Ikke

revideret

budget

2018/19

t.DKK

Realiseret

2017/18

t.DKK

129.532

4.162.305

-46.106

111.537

4.357.268

o

4.510

4.510

161

3.973

38

134

4.306

2.174.145

4.357.268

4.094

999.228

112.189

7.646.924

2.150

4.510

o

1.OOO

45

7.705

2.164

4.306

12

2.293

67

8.842

422.151

412.191

2.863.409

26.505

-21.540

464.782

2.151.340

423.555

-230.264

1.027.673

19.377

-236.015

7.323.164

400

400

3.200

100

-50

500

1.750

200

o

1.200

o

-300

7.400

317

348

2.939

30

-71

914

1.471

239

-191

1.028

17

-288

6.753
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Kongerslev  Fjernvarmevaerk  a.m.b.a.

Noter

Realiseret

2018/19

DKK

Ikke

revideret

budget

2018/19

t.DKK

Realiseret

2017  /18

t.DKK

3. Administrationsomkostninger

Løn  og  honorar  til  formand  og  regnskabsfører

Administrationsafta1e

Annoncer  og  arrangementer

Gaver  og  anden  repræsentation

Kontorattiklez

Konsulenthonorarer

Opkrævningsgebyr  og  edb-ornkostninger

Telefon

Porto  og  gebyr

Kontingenter  og  abonnement

Forsikringer

Revision  og  regnskabsmæssig  assistance  m.v.

Revisor,  konsultativ  assistance

Mødeornkostninger  m.v.,  herunder  fortæring  sarnt

persona1eornkostninger

Kursusornkostninger

Småanskaffelser

Rengøring  og  renovation

Bilomkostninger

Diverse  ornkostninger

Tab  på  debitorer,  herunder  indgået  på  tidIligere

konstaterede  tab

I alt

30.000

142.477

2.508

782

2.111

45.036

58.789

27.099

5.331

44.789

18.518

47.500

22.800

49.109

1.260

o

53.590

39.669

22.995

-15.831

598.532 600

30

141

2

1

3

27

30

29

6

48

18

47

44

57

2

1

34

50

13

3

586

4. Af-  og  nedskrivninger

Ledningsrenoveringer

Flisanlæg

Måler,  ledningsnet,  tiToygning  m.v.

Edb-  og  SRO-anlæg

Andre  driftsmidler

I alt

5.003

950.670

19.269

25.046

79.619

1.079.607 1.080

28

988

19

25

83

1.143

[3«:1«:nHOLm
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Kongerslev  Fjernvarmeveerk  a.m.b.a.

5. Finansielle  omkostninger,  netto

Renteornkostninger,  Kommunekreditforeningen

Garantiprovision,  Aalborg  Kommune

Øvrige  finansiene  omkostninger

I alt

6. Skatter

Årets  aktuelle  skat

Årets  udslaidte  skat

I alt

[3«:IEnH0Lrn
VI  SKABER  BALANCE

Noter

Realiseret

2018/19

DKK

Ikke

revideret

budget

2018/19

t.DKK

Realiseret

2017/18

t.DKK

-280.692

-42.807

-17.894

-341.393 -321 -351

o o



Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.

Noter

7. Materielle  anlægsaktiver

Beløb  i DKK

Kostpris  primo

Årets  afgang

Årets  tilgang

Overførsel

Kostpris  i alt

Tilskud  Energistyrelsen

Tilskud  Naturgasselskab

TilsIutningsafgifter  pr. 30.06.18

Årets  ti1s1utningsafgift.er

Andelshavemes  tilslutningsafgifl;er  i alt

Anvendte  heiæggelser  pr. 30.06.18

Årets  anvendte  henlæggelser

,Anvendte  henlæggelser  pr. 30.06.19

Af-  og  nedskrivninger  pr. 30.06.1E1

Afskrivninger  20'18/19

Årets  af-/nedskrivn.  på afhændede  aktiver

Af-  og  nedskrivninger  i alt

Regnskabsmæssig  værdi  pr. 30.06.19

Hoved-  Gasvarme-

ledning  anlæg  m.v.

1.358.358

o

o

o

16.200.299

o

o

o

1.358.358  16.200.299

0 0

0 0

0 2.511.797

0 0

0 2.511.797

0 780.824

0 0

0 780.824

Målere,

lednings-

net,  tilbyg-

ning  m.v.

3.363.451

o

o

o

3.363.451

o

o

o

o

o

o

o

o

1.358.35E1  12.907.67E1  3.209.295

0 0 19.269

0 0 0

1.358.358  12.907.678  3.228.564

0 0 134.887

Lednings-  Edb-  og

renoveringer  SRO-anlæg  Flisanlæg

Andre

drifts-

midler

4.934.374  410.069

0 0

0 0

0 0

17.541.402  594.262

0 0

0 0

0 0

4.934.374  410.069  17.541.402  594.262

439.908  0 0 0

60.000  0 0 0

537.267  0 651.219  0

0 0 0 0

537.267  0 651.219  0

870.000  0 0 0

0 0 0 0

870.000  0 0 0

3.017.960  109.518  11.146.236  402.119

5.003  25.046  950.670  79.619

0 0 0 0

3. 022.963  134.564  12.096.906  481.738

4. 236  275.505  4.793.277  112.524

Materielle

emlrøgs-

aktiver

under

opførelse

o

o

o

o

I alt

44.402.215

o

o

o

0 44.402.215

0 439.908

0 60.000

0 3.700.283

0 0

0 3.700.283

0 1.650.824

0 0

0 1.650.824

0 32.151.164

0 1.079.607

0 0

0 33.230.771

0 5.320.429

ClE! € nHCILm 17



Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.

Noter

8. Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for virksomheder  i regn-

skabsklasse  A med  tilvalg  af  bestemmelser  fra en højere  regnskabsklasse.

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  i forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtægter  i takt  med,  at de indtjenes,  herunder  indregnes  vær-

direguleringer  af finansiene aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligeledes

alle  omkostninger,  herunder  afskrivninger  og nedskrivninger.

I balancen  indregnes  aktiver,  når  det  er sandsynligl;,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  til-

flyde fiernvarmeværket,  og  aki.ivets  værdi  kan  måles  pålideligt.  Forpligtelser  indregnes  i balan-

cen,  når  de er sandsynlige  og kan  måles  pålideligt.  Ved  første  indregning  måles  aktiver  og

forpligtelser  til  kostpris.  Efterfølgende  måles  aktiver  og forpligtelser,  som  beskrevet  nedenfor

for hver  enkelt  regnskabspost.

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

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

VALUTA

Årsrapporten  er aflagt  i danske  kroner.

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægi;er  ved  salg  af  varme  medtages  i resultatopgørelsen  i overensstemmelse  med  det  i årets

løb forbrugte  varme  inkl.  faste  afgifter  m.v.

GEIEnHOLrn
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Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.

Noter

8. Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat  -

Afskrivning

På anlægsaktiver  foretages  der  individuelle  systematiske  afskrivninger  over  aktivernes  forven-

tede  brugstid.  For  varmeværket  er der  anvendt  følgende  brugstider  og restværdier:

Brugstid, Restværdi,

procent

Varmeværk  og ledningsnet

Driftsmidler  og inventar

7 - 20

5

Afskrivningerne  er progressive,  idet  disse  opgøres  under  hensyntagen  til  afviklingen  af de til

finansieringen  optagne  indekslån.

Finansielle  poster

Under  finansielle  poster  indgår  renteindtægter  og renteornkostninger  samt  realiserede  såvel

som  urealiserede  kursgevinster  og -tab  på  obligationer.  De årligt  tilskrevne  indekstinæg  på de

optagne  indekslån  indgår  ligeledes  under  finansiene  poster.

Skatter

Arets  aktuene  skatter  og årets  udslaidte  skatter  indregnes  i resultatopgørelsen  som  årets  skat-

ter  med  den  del,  der  kan  henføres  til  årets  resultat,  og direkte  på egenkapitalen  med  den  del,

der  kan  henføres  til  posteringer  foretaget  direkte  på egenkapitalen.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materielle  anlægsaktiver  måles  i balancen  til  kostpris  med  'fradxag  af akkumulerede  afskrivnin-

ger  ener nytteværdi,  hvor  denne  er lavere.

Tilslutningsafgifter  fra  nye  forbrugere  modregnes  i kostprisen  på  kraftvarmeværket.

Finansielle  anlægsaktiver

Værdipapirer,  som  f'ernvarmeværket  har  til  hensigt  at holde  til  udløb,  måles  til  amortiseret

kostpris.

[3EIEr?H0Lm
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Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.

Noter

8. Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat  -

Værdiforringelse  af  aktiver

Den  regnskabsmæssige  værdi  af anlægsakt.iver,  der  ikke  måles  til  dagsveerdi,  vurderes  årligt

for  indikationer  på  værdiforringelse  ud  over  det,  som  udtrykkes  ved  afskrivning.

Foreligger  der  indikationer  på  værdiforringelse,  foretages  nedskrivningstest  af  hvert  enkelt  ak-

tiv  henholdsvis  hver  gruppe  af aktiver.  Der  foretages  nedskrivning  til  genindvindingsværdien,

hvis  denne  er lavere  end  den  regnskabsmæssige  værdi.

Som  genindvindingsværdi  anvendes  den  højeste  værdi  af nettosalgspris  og  kapitalværdi.  Ka-

pitalværdien  opgøres  som  nutidsværdien  af  de  forventede  nettopengestrømme  fra  anvendelsen

af aktivet  eller  aktivgruppen  samt  forventede  nettopengestrørnme  ved  salg  af aktivet  eller  ak-

tivgruppen  efter  endt  brugstid.

Varebeholdninger

Varebeholdninger  måles  til  kostpris  efter  FIFO-princippet  ener nettorealisationspris,  hvor

denne  er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til  nominel  vaerdi  med  fradrag  for  skønnede  tabsrisici  efl;er  en indivi-

duel  vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  der  er indregnet  under  aktiver,  omfatter  afholdte  omkostninger

vedrørende  eff.erfølgende  regnskabsår.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på  bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser  måles  til  pålydende  værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgreensningsposter,  der  er indregnet  under  forpligl;elser,  omfatter  modtagne  indbeta-

linger  vedrørende  indtægter  i de  efl;erfølgende  år.

SKAEIER  BALANCE 20



Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.

Beløb  i t.DKK

Varmeafgifter  m.v.:

Faste  afgifter

Forbrugsafgifter,  10.250.000  kWh  a DKK  O,54

Lejeindtægter

Forbrugsafgifter,  flytteopgørelse

Incitamentsbidrag

Renter  og  gebyrer  m.v.

Salg  af  el

Varmeafgifter  m.v.  i alt

Driftsornkostninger:

Naturgas

Flis

Nox-afgift

Afgiftslempelse  kedel

El, forsikringer,  vand  og  vandledningsafgift

Service  og  vedligeholdelse  af  motorer

Reparation  og  vedligeholdelse  m.v.

Rør-  og  jordarbejder

Køb  af energibesparelser

Løn  til  varmemester  og  afløser  inkl.  sociale  bidrag  m.v.

Honorat  foy drift  af  Bælum  Varmeværk

Driftsomkostninger  i alt

Dækningsbidrag  vedr.  varmeproduktion

Administrationsornkostninger

Resultater  før  renter  og  afskrivninger

Af-  og  nedskrivning  på  anlæg  m.v.

Resultat  før  renter

Nettorenteornkostninger

Resultat  før  skat

Skat  af årets  resultat

Driftsresultat  før  afslutningsdispositioner

Afs1utningsdisposition,  overført  resultat  fra  forrige  år

Henlæggelse  til  ledningsrenovering

Henlagt/tilbageføyt  reseyver  i året

Resultat  at  overføre  til  næste  år

[3EIEnHC1uT1
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Driftsbudget

Ikke

revideret

budget

2019/20

Realiseret

2018/19

2.175

5.535

45

o

o

o

300

8.055

2.174

4.116

112

130

112

4

999

7.647

460

3.200

IOO

-50

400

350

500

o

200

1.200

-300

6.060

1.995

-700

1.295

-1.016

279

-347

-68

o

-68

-57

o

o

-125

422

2.863

27

-22

412

465

2.151

o

194

1.047

-236

7.323

324

-599

-275

-1.080

-1.355

-341

-1.696

o

-1.696

1.639

o

o

-57
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