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Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for  regnskabsåret  01.07.19  - 30.06.20  for  Kongerslev  Fjern-

varmeværk  a.m.b.a.

Årsrapporten  aflaegges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven.

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

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

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

Årsrapporten  indstilles  til  generalforsarnlingens  godkendelse.

Kongerslev,  den  21. august  2020

Bestyrelsen

Formand
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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  revidetet  årsregnskabet  for Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.  for regnskabsåret

01.07.19  - 30.06.20,  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  finansielle  stining  pr.  30.06.20  samt  af  resultatet  af  fjernvarmeværkets  aktivite-

tez  foz zegnskabsåzet  OL07.19  - 30.06.20  i overensstemmelse  med  åyszegnskabsloven.

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  ansvaz  ifølge  disse  standarder  og  krav  er

naermere  beskrevet  i revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregn-

skabet".  Vi  er  uafhængige  af  fjernvarmevaerket  i overensstemmelse  med  internationale  etiske

regler  for  revisorer  (IESBA's  etiske  regler)  og  de ydezligere  krav,  der  er gældende  i Danmark,

ligesom  vi  haz  opfyldt  voyes  øvtige  etiske  fotpligtelser  i henhold  til  disse  teglez  og  krav.  Det  er

vores  opfattelse,  at  det  opnåede  revisionsbevis  ez tilstzækkeligt  og  egnet  som  grundlag  for  vo-

res  konklusion.

Fremhævelse  af  forhold  vedrørende  revisionen

Revisionen  har  ikke  omfattet  budgettallene  i resultatopgørelsen  og  noterne,  hvorfoy  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  vaesentlig  fejl-

information,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl.

Ved  udarbejdelsen  af årsregnskabet  er ledelsen  ansvarlig  for  at vurdere  fjernvarmeværkets

evne  til  at  fortsaette  driften,  at  oplyse  om  forhold  vedrørende  fortsat  drift,  hvor  dette  er  relevant,

samt  at  udaxbejde  åxsregnskabet  på  grundlag  af  regnskabspxincippet  om  foytsat  dxift,  med-

mindre  ledelsen  enten har til hensigl.  at likvidere  fiernvarmevaerket,  indstine  driften  eller ikke

har  andet  realistisk  alternativ  end  at  gøre  dette.
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Kongerslev  Fjernvarmeværk  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  åtsregnskabet  som  helhed  er  uden  væsentlig

fejlinformation,  uanset  om  denne  skyldes  besvigelser  ener  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.  FejIlinformationer  kan  opstå  som  følge  af  besvigelser  ener  fejl  og  kan

betragtes  som  vaesentlige,  hvis  det  med  rimelighed  kan  forventes,  at  de  enkeltvis  ener  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  l«av,  der  er  gældende  i Danmark,  foretager  vi  faglige  vurderinger  og  op-

retholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

*  Identificeter  og  vurderer  vi  risikoen  for  vaesentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset  om

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

på  disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der  er  tilstrækkeligi;  og  egnet  til  at  danne  grundlag

for  vores  konklusion.  Risikoen  for  ikke  at  opdage  veesentlig  fejlinformation  forårsaget  af  be-

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

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

sættelse  af  intern  kontrol.

ø 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  ud-

trykke  en  konklusion  om  effektiviteten  af  fjernvarmeværkets  interne  kontrol.

ø 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.

ø Konkluderer  vi,  om  ledelsens  udarbejdelse  af  årsregnskabet  på  grundlag  af  regnskabsprin-

cippet  om  fortsat  drift  er passende,  samt  om  der  på  grundlag  af  det  opnåede  revisionsbevis

er vaesentlig  usikkerhed  forbundet  med  begivenheder  eller  forhold,  der  kan  skabe  betydelig

tvivl  om  f'ernvarmevaerkets  evne  til  at  fortsætte  driften.  Hvis  vi  konkluderer,  at der  er en

veesentIlig  usikkerhed,  skal  vi  i vores  revisionspåtegning  gøre  opmeerksom  på  oplysningez

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  driften.
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Kongerglev  Fjernvarmevaerk  a.m.b.a.

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

*  Tager  vi  stining  til  den  sarnlede  præsentation,  struktur  og  indhold  af årsregnskabet,  herun-

der  noteoplysningerne,  sarnt  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  revisionsrnæssige  observationer,  herunder

eventuene  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  konklusion  med  sikkezhed  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  årsregn-

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

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  haz ikke  fundet  vaesentlig  fejlinformation  i ledelsesberetningen.

Aalborg,  den  21. august  2020

Beierholm

Statsa  ' Revisionspartneyse]skab

32 89 54 68

Statsa  . revisor
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Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.

De  kritiske  revisorers  påtegning

Som  generalforsamlingsvalgte  revisorer  har  vi,  i tilknytning  til  den  revision,  der  er foretaget  af

den  eksterne  statsaut.  revisor,  revideret  årsregnskabet  for  regnskabsåret  01.07.19  - 30.06.20.

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  21. august  2020

Ronald  Melgaard J  Boye  Pedersen
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Kongerslev  Flernvarmevaerk  a.m.b.a.

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Varmeværket  producerer  og  leverer  varme  til  beboerne  i Kongerslev  by.

Udviklingen  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Årets  resultat  udgør  et  overskud  på  t.DKK  40, hvilket  anses  for  tilfredsstillende.

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

et  tilfredsstillende  år, hvor  den  opkrævede  acontoafre(gningspris  kunne  fastholdes  i forbindelse

med  udsendelse  af  årsopgørelser.

Vi  er fæzdige  med  de  store  renoveringer.  Vi  vil  kun  fozetage  rnindre  renoveringer  af  stiklednin-

ger,  samt  kortere  strækninger  på  hovednettet,  såfremt  det  viser  sig  at  være  rentabelt.

Samarbejdet  med  Baelum  fungerer  fortsat  tilfredsstillende,  og der  holdes  med  mellemzum  mø-

der  mellem  de to bestyrelset  for  at sikre,  at begge  parter  er tilfredse  med  samarbejdet.  Vi  har

genforhandlet  aftalen  og har  hez fået  en  merpris  på  aftalen,  da Baelum  har opført  et solfange-

anleeg,  der  kræver  mere  opsyn,  samt  der  har  veeret  en  nødvendig  tilpasning  af  de ydelser,  der

bliver  foretaget  på  Bælum  Varmeværk.

Bestyrelsen  har  i årets  løb  arbejdet  videre  med  etablering  af en tredje  energikilde.  Her  har  be-

regninger  vist,  at en varmepumpeløsning  vil  være  den  økonomiske  bedste,  både  på  kort  og

lang  sigt.  Der  er et  budget  på 15  mio.  DKK,  som  er den  største  investering  i Kongerslev  Fjern-

varmes  historie.  Vi  har  valgt  DFP  Projektafdeling  til  at  udarbejde  projektmaterialet  og  efterføl-

gende  håndtere  tiToudsgivningen.  Der  blev  indbudt  5 firmaer  til  at byde  på  opgaven.  Her  blev

det  Krebs  A/S,  der  kom  med  den  bedste  projekl;løsning  og  det  bedste  økonomiske  tilbud.  Pro-

jektet  er igangsat  med  DFP  og  med  vores  driftsleder  Kenneth,  som  projektstyrer  af  entreprisen.

Aniægget  skal  være  i drift  inden  udgangen  af året,  for  at vi  kan  hjemtage  energibesparelserne

som  et tilskud  til  varmepumpean1aegget.  På årsbasis  vil  vazmepumpeanlægget  kunne  daekke

80% af  vores  varmeproduktion.

Forventet  udvikling

Der  budgetteres  i det  kommende  regnskabsår  med  et  resultat  på  t.DKK  -25.

Med  hensyn  til  værkets  ordinære  drift  i det  kornrnende  år forventes  alene  løbende  vedIligehol-

delse.  Priser  på  gas  køb  til  elproduktion,  sarnt  salg  af  el er meget  varierende,  men  bestyrelsen

vurderer,  at  priserne  vil  ligge  som  i det  forløbne  år. Sidste  år blev  prisen  hævet,  da  C02  tilskud-

det  - for  at stå  klar  til  elproduktion  - stort  set  bortfaldt.  Vi  har  med  investeringen  i varmepum-

peanlægget  en  forventning  om,  at  vi  som  minirnum  kan  fastholde  de  nuværende  priser,  og  som

det  ser  ud  nu,  vil  vi  kunne  sænke  dem,  når  vi  har  færdiginstalleret  varmepumpeanlægget.  Med

den  kraftige  investering  i de senere  år, vurderer  vi, at vores  ledningsnet  er i en  god  stand  og

ikke  kraever  de store  investeringer.  Vi  kan  se, at  vores  varmetab  er blevet  reduceret  væsentlig,

hvilket  i den  kommende  tid  vil  være  med  til  at  reducere  prisen  for  forbrugerne.

[3EIEnH0Lm
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Kongerslev  Fjernvarmevserk  a.m.b.a.

Ledelsesberetning

Der  vil  derfor  fortsat  blive  arbejdet  med  optimering  af  produktionsanlægget,  og  der  arbejdes

løbende  på  en  endnu  bedre  udnyttelse  af  den  etablerede  flishal  end  i dag.

Efterfølgende  begivenheder

Efter  regnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  hændelser.
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Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.

Note

1  Nettoomsætning

2 Produktionsomkostninger

Dækningsbidrag  vedr.  varmeproduktion

3 Administrationsomkostninger

Resultat  før  afskrivninger

4 Af-  og  nedskrivninger

Resultat  før  renter

5 Finansiene  omkostninger,  netto

Resultat  før  skat

6 Skat  af  årets  resultat

Årets  resultat

Resultatdisponering

Årets  resultat

Overført  fra  reserver

Overført  resultat

Til  disposition  for  generalforsamlingen

Forslag  til  resultatdisponering

Hensat  til  ledningsrenovering

Overført  resultat

I alt
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Resultatopgørelse

Reahseret

2019/20

DKK

Ikke

revideret

budget

2019/20

t.DKK

Realiseret

2018/19

t.DKK

8.410.643

-6.467.352

1.943.291

-625.902

1.317.389

-959.185

358.204

-318.313

39.891

o

39.891

8.055

-6.060

1.995

-700

1.295

-1.016

279

-347

-68

o

-68

7.647

-7.323

324

-599

-275

-1.080

-1.355

-341

-1.696

-1.696

39.891

o

o

39.891

-68

o

-68

o

-1.696

o

o

-1.696

o

39.891

39.891 o

o

-1.696

-1.696



Kongerglev  Fjernvarmevaerk  a.m.b.a.

Note

AKTIVER

Ledningsrenoveringer

Flisanlæg

Varmepumpe

Målere,  ledn'ingsnet,  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  braendsel

Varebeholdninger  i alt

Tilgodehavende  varmeefterbetalinger  m.v.:

Vedr.  2019/20

Andre  tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavende  selskabsskat

Tilgodehavende  moms

Tilgodehavenderi  alt

Bankindestående

Likvide  beholdningeri  alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

[3 € :IEnHOLm
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Balance

30.06.20

DKK

30.06.19

t.DKK

251  .477

3. 974.323

4. 251.479

115.618

250.459

33.809

8.877.165

25.198

500

25.698

8.902.863

230.000

230.000

4

4.793

o

135

275

113

5.320

15

I

16

5.336

310

310

712.795

200.460

197.933

14.000

77.648

1.202.836

219.225

219.225

1.652.061

10.554.924

359

18

272

2

47

698

2.863

2. 863

3. 871

9.207

Il



Kongerslev  Fjernvarmevairk  a.rn.b.a.

Note

PASSIVER

Reserve  for  henlæggelse  til  ledningsrenovering

Resultat  overført  til  næste  år

Egenkapital  i alt

6 Udskudt  skat

Hensatte  forpligtelser  i alt

Kommunekreditforeningen,  2,89%,  rentebaseret,  hovedstol

DKK  4.500.000

Kommunekreditforeningen,  rente  baseret  på  N'[JRJM  + 5

hovedstol  DKK  9.200.000

Kommunekreditforeningen,  a conto  udbetaling  nyt  lån

Langfristede  gældsforpligtelser  i alt

Skyldige  varmetiToagebetalinger

Skyldig  A-skat  og  arbejdsmarkedsbidrag

Leverandører  af  varer  og  tjenesteydelser

Skyldige  omkostninger

Periodeafgrænsningsposter

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiveri  alt

[3E1«:r?HOLm
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Balance

30.06.20

DKK

30.06.19

t.DKK

o

-16.536

-16.536

o

o

o

- 56

- 56

o

o

2.896.452

4.232.000

2.000.000

9.128.452

482.536

87.649

511.622

198.380

162.821

1.443.008

10.571.460

10.554.924

3.106

4.600

o

7.706

462

27

762

169

137

1.557

9.263

9.207
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Kongerslev  Fjernvarmevairk  a.m.b.a.

Beløb  i DKK

Saldo  pr.  30.06.19

Årets  resultatdisponering

Saldo  pr.  30.06.20

[3«:1EnHOLm
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Egenkapitalopgørelse

Reserve  for

henlaeggelse

til  lednings-

renovering

Overført

resultat

o

o

o

-56.427

39.891

-16.536

13



Kongerglev  Fjernvarmevaerk  asn.b.a.

1.  Nettoomsætning

Varmeforbrug,  jf. aflaesninger  og skønsmæssigt

ansat  forbrug:

318.834  kWh  a DKK  O,54 (flytteopgørelse)

9.547.221  kWh  a DKK  O,54

Regulering  vedr.  varmeefterbetalinger  og  for-

brug  m.v.,  netto

Incitarnentsbidrag

I alt

Varmeafgifter  m.v.:

Faste  afgifter  m.v.

Forbrugsafgifter,  jf. ovenfoz

Renter  og gebyrer

Salg  af el

Lejeindtaegter  m.v.

I alt

2. Produktionsomkostninger

Driftsomkostninger:

Energiforbrug:

Naturgas,  133.272  m3 (91.649  m3)

El, forsikring,  vand  og  vandafledningsafgift

Flis,  3.830  ton  (3.942  ton)

Nox-afgift

Afgiftslempelse

Service  og  vedligeholdelse,  motorer

Reparation  og  vedligeholdelse  m.v.

Køb  af energibesparelser  2019

Egenrealisering  af  energibesparelser  2019

Løn  m.v.  til  varmemester  og afløsere

Sociale  bidrag  m.v.

Honorar  for  drift  af  Bælum  Varmevaerk

I alt

t3 €:IEnHOLm
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Noter

Realiseret

2019/20

DKK

Ikke

revideret

budget

2019/20

t.DKK

Realiseret

2018/19

t.DKK

172.170

5.155.499

4.562

227.146

5.559.377

o

5.535

5.535

129

4.162

-46

112

4.357

2.178.833

5.559.377

5.808

609.072

57.553

8.410.643

2.175

5.535

o

300

45

8.055

2.174

4.357

4

ggg

113

7.647

456.150

235.778

2.916.480

24.905

-24.723

650.882

1.446.739

332.879

-424.009

1.069.084

18.418

-235.231

6.467.352

460

400

3.200

100

-50

350

500

200

o

1.200

o

-300

6.060

422

412

2.863

27

-22

465

2.151

424

-230

1.028

19

-236

7.323

14



Kongerglev  Fjernvarmevaerk  a.m.b.a.

Noter

Realiseret

2019/20

DKK

Ikke

revideret

budget

2019/20

t.DKK

Realiseret

2018/19

t.DKK

3. Administrationsomkostninger

Løn  og  honorar  til  formand  og  regnskabsfører

Administrationsaftale

Annoncer  og  arrangementer

Gaver  og  anden  repræsentation

Kontorartikler

Konsulenthonorazer

Opkrævningsgebyr  og  edb-omkostninger

Telefon

Porto  og  gebyr

Kontingenter  og  abonnement

Forsikringer

Revision  og  regnskabsmæssig  assistance  m.v.

Revisor,  konsultativ  assistance

Mødeomkostrnnger  m.v.,  herunder  fortaering  samt

persona1eomkostninger

Kursusomkostninger

Småanskaffelser

Rengøring  og  renovation

Bilomkostninger

Diverse  omkostninger

Tab  på  debitorer,  herunder  indgået  på  tidligere

konstaterede  tab

I alt

30.000

143.722

2.729

757

7.035

9.213

53.076

35.458

6.019

47.768

17.981

49.200

23.500

52.547

o

183

45.528

38.294

61.980

912

625.902 700

30

142

3

1

2

45

59

27

5

45

18

48

23

49

I

o

54

40

23

-16

599

4. Af-  og  nedskrivninger

Ledningsrenoveringer

Flisanlaeg

Måler,  ledningsnet,  tilbygning  m.v.

Edb-  og  SRO-anlaeg

Andre  driftsmidler

I alt

17.201

818.954

19.269

25.046

78.715

959.185 1.016 1.080

GEIEnHClLm
V I S K A  B E )l B .% L  A il  C E 15



Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.

5. Finansielle  omkostninger,  netto

Renteomkostninger,  Kommunekreditforeningen

Garantiprovision,  Aalborg  Kommune

Øvrige  finansiene  omkostninger

I alt

6. Skatter

Årets  aktuelle  skat

Årets  udskudte  skat

I alt

G €:lEnHOLm

Noter

Realiseret

2019/20

DKK

Ikke

revideret

budget

2019/20

t.DKK

Realiseret

2018/19

t.DKK

-261.089

-39.963

-17.261

-318.313 -347 -341

o o



Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.m.b.a.

Noter

7. Materielle  anlægsaktiver

Beløb  i DKK

Kostpris  primo

Årets  afgang

Årets  tilgang

Overførsel

Målere,

lednings-

Hoved-  Gasvarme-  net,  tilbyg-  Lednings-  Edb-  og

ledning  anlægm.v.  ningm.v.  renoveringer  SRO-anlæg

1.358.358  16.200.299

0 0

0 0

0 0

3.363.45'1

o

o

o

4.934.374  410.069

0 0

264.442  0

0 0

Andre

Varme-  drifts-

Flisanlæg  pumpe  rnidler

17.541.402  0

0 0

0 4.251.479

0 0

594.262

o

o

o

Kostpris  i alt  L358.358  16.200.299  3.363.451

TilskudEnergistyre1sen  0 0 0

Ti1skudNaturgasse1skab  0 0 0

Ti1slutningsafgifterpr.  30.06.19  0 2.5A1.797  0

Åretstils1utningsafgift.er  0 0 0

Andelshavernes  tils1utningsafgifter  i alt  0 2.511.797  0

Anvendte  henlæggelser  pr.  30.06.19  0 780.824  0

Åretsanvendtehenlæggelser  0 0 0

Anvendte  henlæggelser  pr.  30.06.20  0 780.824  0

Af-  og  nedskrivninger  pr.  30.06.19  1.358.358  12.907.678  3.228.564

Afskrivninger2m9/20  0 0 19.269

Årets  af-/nedskrivn.  på  afhændede

aktiver  0 0 0

Af-  og  nedskrivninger  i alt  1.358.358  12.907.678  3.247.833

Regnskabsmaessigværdipr  30.06.20  0 0 '115.618

5.198.816  410.069  17.541.402  4.251.479  594.262

439.908  0 0 0 0

60.000  0 0 0 0

537.267  0 65a1.219  0 0

0 0 0 0 0

537.267  0 651.2a19  0 0

870.000  0 0 0 0

0 0 0 0 0

870.000  0 0 0 0

3.022.963  134.564  12.096.906  0 481.738

17.201  25.046  818.954  0 78.a715

0 0 0 0 0

3.040.164  159.6'10  12.915.860  0 560.453

251.477  250.459  3.974.323  4.251.479  33.809

Materiene

anlægs-

aktiver

under

opførelse

o

o

o

o

I alt

44.402.215

o

4.515.921

o

0 48.918.136

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 33.230.771

0 959.185

o

o

0 34.189.956

0 8.877.165

GEIEnHOLm
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Kongerslev  Fjernvarmeværk  a.rn.b.a.

Noter

8. Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

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

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  vaer-

direguleringer  af finansielle  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  fjernvarmeværket,  og  aktivets  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  forpligl;elser,  som  beskrevet  nedenfor

for  hver  enkelt  regnskabspost.

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

årsrapporten  aflaegges,  og  som  be-  eller  afkraÅer  forhold,  der  eksisterede  på  balancedagen.

VALUTA

Årsrapporten  er aflagt  i danske  kroner.

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter  ved  salg  af  varme  medtages  i resultatopgøzelsen  i overensstemmelse  med  det  i årets

løb  forbrugte  varme  inkl.  faste  afgifter  m.v.

C3EIEr?H0Lm
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Kongerslev  Fjernvamievairk  a.m.b.a.

Noter

8. Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat  -

Afskrivning

På anlægsaktiver  foretages  der  individuelle  systematiske  afskrivninger  over  aktivernes  forven-

tede  brugstid.  For vazmeværket  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  renteindtaegter  og renteomkostninger  samt  realiserede  såvel

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

optagne  indekslån  indgår  ligeledes  under  finansielle  poster.

Skatter

Arets  aktuelle  skatter  og  åzets  udskudte  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  hadrag  af akkumulerede  afskrivnin-

ger  eller  nytteværdi,  hvor  denne  er lavere.

Ti1s1utningsafgifi;er  fra nye  forbrugere  modregnes  i kostprisen  på kraftvarmeværket.

Finansielle  anlægsaktiver

Værdipapirer,  som  fiernvarmeværket  har til  hensigt  at holde  til  udløb,  måles  til amortiseret

kostpris.

[3EIEnHOLm
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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  dagsværdi,  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 aktivez.  Der  foretages  nedskrivning  til  genindvindingsveerdien,

hvis  denne  ez lavere  end  den  regnskabsmaessige  værdi.

Som genindvindingsvaerdi  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  nettopengestrømme  ved  salg  af aktivet  ener 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 skørinede  tabsrisici  efter  en indivi-

duel  vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter,  der er indregnet  under  aktiver,  omfatter  a.fl"ioldte  omkostninger

vedrørende  efterfølgende  regnskabsår.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gaeldsforpligtelser  måles  til  pålydende  værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgraensningsposter,  der er indregnet  under  foypligtelser,  omfatter  modtagne  indbeta-

linger  vedrørende  indteegter  i de efterfølgende  år.

€ € EnHOLm
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Kongerslev  Fjernvarmevserk  a.rn.b.a.

Beløb  i t.DKK

Varmeafgifl.er  m.v.:

Faste  afgifter

Forbrugsafgifl;er,  10.250.000  kWh  a DKK  O,53

Lejeindteegter

Forbrugsafgifter,  flytteopgørelse

Incitamentsbidrag

Renter  og  gebyrer  m.v.

Salg  af  el

Varmeafgifter  m.v.  i alt

Driftsomkostninger:

Naturgas

Flis

Køb  af  el til  varmepumpe

Nox-afgifl.

Afgiftslempelse  kedel

El, forsikringer,  vand  og  vandledningsafgift

Service  og  vedligeholdelse  af  motorer

Reparation  og  ved]igeholdelse  m.v.

Rør-  og  jordarbejder

Køb  af  energibesparelser

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

Honorar  for  drift  af  Bælum  Varmeværk

Driftsomkostninger  i alt

Dækningsbidrag  vedr.  varmeproduktion

Administrationsomkostninger

Resultater  før  renter  og  afskrivninger

Af-  og  nedskrivning  på  anlæg  m.v.

Resultat  før  renter

Nettorenteomkostninger

Resultat  før  skat

Skat  af  årets  resultat

Driftsresultat  før  afslutningsdispositioner

Afslutningsdisposition,  overført  resultat  fra  forrige  år

Henlæggelse  til  ledningsrenovering

Henlagt/tilbageført  reserver  i året

Resultat  at  overføre  til  næste  år

[3EH:nH0Lm

Driftsbudget

Ikke

revideret

budget

2020/21

Realiseret

2019/20

2.175

5.433

45

o

o

o

300

7.953

2.179

5.160

58

172

227

6

609

8.411

500

2.000

i.ooo

50

-25

350

350

300

500

o

1.200

-300

5.925

2.028

-700

1.328

-1.003

325

-350

-25

o

-25

-17

o

o

-42

456

2.916

o

25

-25

236

651

1.447

o

-gi

1.088

-235

6.468

1.943

-626

1.317

-959

358

-318

40

o

40

-57

o

o

-17
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