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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt den interne årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Greve Fjernvarme A.m.b.a..
Den interne årsrapport aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til andelshaverne i Greve Fjernvarme A.m.b.a.
Konk
Konklusion
Vi har revideret det interne årsregnskab for Greve Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Det
interne årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Grun
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 det interne årsregnskab”. Vi
er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for det interne årsregnskab
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et internt 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 internt årsregnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab 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 det interne
årsregnskab.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder
professionel skepsis under revisionen. Herudover:
 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i det interne årsregnskab, 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.
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Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING





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 det interne årsregnskab 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
det interne årsregnskab 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 det interne årsregnskab,
herunder noteoplysningerne, samt om det interne årsregnskab afspejler de underliggende
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om det interne årsregnskab omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af det interne årsregnskab er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med det interne
årsregnskab 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 det interne årsregnskab og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi
har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Aarhus, den 15. marts 2022
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne16691
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Greve Fjernvarme A.m.b.a. er et forbrugerejet fjernvarmeforsyningsselskab med det formål at
etablere fjernvarmeanlæg samt, gennem disse anlæg, at drive fjernvarmeforsyning i Greve Kommune
til forsyning af andelshavernes ejendomme med varme og varmt brugsvand. Forsyningsområdet er
fastlagt i henhold til kommunens varmeplan og efterfølgende projektforslag. Forsyningsområdet
forsynes i dag fra fire vekslerstationer, hvoraf der på to af disse stationer er etableret spids- og
reservelastproduktion.
Usædvanlige forhold
Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Økonomiske forhold
Årets resultat udgør 0 tkr. og er reguleret efter varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip (nonprofit). Årets tilbageførte henlæggelser efter varmeforsyningsloven udgør 3.400 tkr., og årets nye
henlæggelser udgør 5.550 tkr. Der er pr. 31. december 2021 indregnet en samlet reguleringsmæssig
overdækning på 680 tkr. (overdækning 2020: 1.039 tkr.).
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
Varmekøb og salg
Greve Fjernvarme har i 2021 købt 110.784 MWh fra transmissionsselskabet Vestegnens
Kraftvarmeselskab I/S (VEKS). Heraf er der solgt 101.606 MWh til forbrugerne. Varmetab i 2021 udgør
9.178 MWh svarende til ca. 8,3 pct.
Varmepriser
Tariffen består af to faste bidrag og to variable bidrag. De to faste bidrag består dels af et
abonnement og et effektbidrag. Abonnementet indeholder omkostninger til energimålere og en andel
af personaleomkostningerne henført til produktion. Effektbidraget er et bidrag pr. arealenhed
(kr./m2). Effektbidraget indeholder omkostninger til de øvrige faste omkostninger i produktion,
distribution, administration, henlæggelser og afskrivninger. De to variable bidrag består af et
energibidrag (MWh) og et bidrag for cirkuleret vand (m3). De variable omkostninger fra VEKS fordeles
med 70 pct. til energibidraget og 30 pct. til cirkuleret vand. Ca. 80 pct. af selskabets indtægter går til
at betale varmeleverancen fra VEKS.
Greve Fjernvarme har pr. 1. januar 2022 ikke foretaget ændringer i tarifferne. Tarifbladet fra 2021
fastholdes således.
Forsyningstilsynets årlige varmeprisstatistik tager bl.a. udgangspunkt i gennemsnitshus på 130 kvm
og et varmeforbrug på 18,1 MWh. I Forsyningstilsynets kommende statistik for 2022 vil omkostningerne
for en sådan gennemsnitsforbruger i Greve Fjernvarme fortsat udgøre 10.535 kr. årligt.
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Usikkerhed ved indregning og måling
Der er efter ledelsens vurdering ingen usikkerhed knyttet til indregning og måling.
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LEDELSESBERETNING

Kundetilslutning
Der er tilsluttet 12 storforbrugere og 1 småforbruger i 2021.
Anlægsinvesteringer
De største anlægsinvesteringer i 2021 bestod af renovering af eksisterende fjernvarmeledninger i
områderne Haven og Lunden, etablering af ny hovedledning ved Frydenhøj Allé, stikledninger til nye
forbrugere, opdimensionering af hovedledninger ved Gængehaven (Langager) og Karlslunde Parkvej
samt konvertering af ejendommene Karlslunde Kysthave 1-5 fra naturgas til fjernvarme.

Ny varmeleveringsaftale med VEKS
Greve Fjernvarme har pr. 1. januar 2022 indgået en ny varmeleveringsaftale med VEKS. Aftalen er som
udgangspunkt kollektiv blandt aftagere i VEKS’ forsyningsområde og omfatter alene den varme VEKS
sælger til fjernvarmedistributionsselskaberne. Aftalen løber til udgangen af 2029, med mulighed for
genforhandling af centrale elementer i 2025. Et hovedelement i den nye aftale er en model, som
motiverer hvert fjernvarmeselskab til at finde lokal overskudsvarme - særligt varmeproduktion om
vinteren, når der er behov for varmen.
Nye strategiske målsætninger
Bestyrelsen og medarbejderne har i september 2021 afholdt et strategiseminar omkring en strategisk
udvikling af Greve Fjernvarme. Resultaterne af strategiseminaret blev behandlet på
repræsentantskabsmødet d. 19. oktober 2021. Her godkendte repræsentantskabet en række
strategiske initiativer, herunder planer om udbygning af fjernvarmeområderne i Greve Kommune samt
fortsatte analyser af mulighederne for etablering af lokal grøn varmeproduktion. Første projektforslag
for udvidelse af fjernvarmeområderne forventes fremsendt til Greve Kommune i midten af 2022.
Medarbejdere og organisation
Fjernvarmetekniker fratrådte sin stilling d. 27. maj 2021. Ny projektleder tiltrådte 1. maj 2021, og ny
ledningsmester tiltrådte 1. oktober 2021. Den 1. januar 2022 består organisationen således af
energichef, driftsleder, projektleder, ledningsmester og bogholder.
Ændringer i bestyrelsen
Bestyrelsen i Greve Fjernvarme valgte efter repræsentantskabsmødet d. 27. maj 2021 en ny formand.
Bestyrelsen har konstitueret Sophus Vørsing som ny bestyrelsesformand. Sophus har været
bestyrelsesmedlem siden 1994, først i Greve Strandby Fjernvarmeværk og fortsatte som
bestyrelsesmedlem ved fusionen af Greve Fjernvarme i 2012. Dertil har bestyrelsen konstitueret Marc
Genning som ny næstformand. Marc er medlem af Greve Byråd og har været medlem af Greve
Fjernvarmes bestyrelse siden primo 2020. Formandsskiftet sker efter, at den nu tidligere
bestyrelsesformand Per Larsen har valgt at trække sig tilbage efter 29 år på posten.
Vridsløselille Andelsboligforening - BO-VEST har den 3. maj 2021 oplyst, at Per Larsen har valgt at
udtræde af bestyrelsen pr. 27. maj 2021. Nyt bestyrelsesmedlem i gruppe 2 fra Vridsløselille
Andelsboligforening - BO-VEST er René Fuglsang.
Greve Boligselskab har den 17. august 2021 oplyst, at Preben Husted har valgt at udtræde af
bestyrelsen pr. 1. september 2021. Nyt bestyrelsesmedlem i gruppe 2 fra Greve Boligselskab er Svend
Aage Larsen.
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Året 2021 bød derudover på reparation af fundne fejl på ældre ledninger, hvilket bidrager til
reduceret ledningstab og længere levetid. Derudover er de tekniske installationer vedligeholdt og
repareret i nødvendigt omfang.
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Note

2021
tkr.

2020
tkr.

NETTOOMSÆTNING.....................................................

1

50.423

49.413

Produktionsomkostninger...............................................

2

-44.623

-42.572

5.800

6.841

-5.542
-3.935
4.263

-5.749
-4.403
3.693

586

382

0
-197

150
-147

389

385

-389

-385

0

0

BRUTTORESULTAT......................................................
Distributionsomkostninger..............................................
Administrationsomkostninger..........................................
Andre driftsindtægter...................................................

3
4

DRIFTSRESULTAT........................................................
Finansielle indtægter...................................................
Finansielle omkostninger...............................................

5

RESULTAT FØR SKAT...................................................
Skat af årets resultat....................................................
ÅRETS RESULTAT........................................................

6
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
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AKTIVER

Note

2021
tkr.

2020
tkr.
3.377
2.324
111
33.566
854
40.232

Grunde og bygninger....................................................
Produktionsanlæg og maskiner........................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.............................
Distributionsanlæg ......................................................
Mat.anlægsaktiver under udførelse og forudbet....................
Materielle anlægsaktiver..............................................

7

3.324
2.237
309
47.645
2.474
55.989

Andre værdipapirer .....................................................
Finansielle anlægsaktiver.............................................

8

1
1

16
16

ANLÆGSAKTIVER........................................................

55.990

40.248

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser........................
Andre tilgodehavender..................................................
Tilgodehavende selskabsskat..........................................
Periodeafgrænsningsposter............................................
Tilgodehavender........................................................

10.708
464
0
1.174
12.346

12.074
0
5
627
12.706

9

956

OMSÆTNINGSAKTIVER.................................................

12.355

13.662

AKTIVER...................................................................

68.345

53.910

26.966
14.714
320
42.000

26.945
15.593
312
42.850

76
12.345
878
9.564
5
268
2.529
680
26.345

314
0
878
7.857
0
956
203
852
11.060

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................

68.345

53.910

PASSIVER..................................................................

68.345

53.910

Likvide beholdninger ..................................................

9

PASSIVER
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger........................
Gæld til kreditinstitutter...............................................
Depositum mobilantenner..............................................
Langfristede gældsforpligtelser......................................
Gæld til forbrugere......................................................
Gæld til pengeinstitutter...............................................
Gæld til kreditinstitutter...............................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser...........................
Selskabsskat..............................................................
Anden gæld...............................................................
Periodeafgrænsningsposter............................................
Overdækning.............................................................
Kortfristede gældsforpligtelser......................................

10

11

Afstemning mellem årsregnskabsloven og
varmeforsyningsloven

12

Medarbejderforhold

13
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BALANCE 31. DECEMBER
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NOTER

Produktionsomkostninger
Køb af varme.............................................................
Ledningstab overført til distributionsomkostninger................
Personaleomkostninger, produktion..................................
Øvrige produktionsomkostninger......................................
Afskrivninger på produktionsanlæg...................................

Distributionsomkostninger
Ledningstab overført fra produktionsomkostninger................
Personaleomkostninger, distribution.................................
Vedligeholdelse af ledningsnet........................................
Afskrivninger på distributionsnet......................................

Administrationsomkostninger
Regnskabsmæssig assistance...........................................
Konsulentbistand, revision, rådgivning mv..........................
Øvrige administrationsomkostninger .................................
Bestyrelsesomkostninger...............................................
Personaleomkostninger, administration..............................
Afskrivninger på administrationsanlæg ..............................

Finansielle omkostninger
Renteomkostninger til bank............................................
Banklån....................................................................
Garantiprovision.........................................................
Ikke fradragsberettigede renter, SKAT...............................

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.....................

2020
tkr.

27.712
24.170
71
319
-680
-1.169

25.773
28.077
74
635
-1.039
-4.107

50.423

49.413

44.724
-1.929
462
1.194
172

42.833
-2.162
437
1.293
171

44.623

42.572

1.929
693
1.164
1.756

2.162
656
1.235
1.696

5.542

5.749

129
945
1.230
313
1.155
163

53
552
2.244
295
1.098
161

3.935

4.403

108
2
87
0

44
1
92
10

197

147

389

385

389

385

Note
1

2

3

4

5

6
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Nettoomsætning
Variable bidrag...........................................................
Faste bidrag..............................................................
Salg af spædevand.......................................................
Abonnement..............................................................
Årets over-/underdækning.............................................
Årets regulering af tidsmæssige forskelle...........................

2021
tkr.
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NOTER
Note
Materielle anlægsaktiver
Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

Kostpris 1. januar 2021..............................
Overførsel..............................................
Tilgang..................................................
Kostpris 31. december 2021.......................

4.132
0
110
4.242

3.302
85
0
3.387

737
0
270
1.007

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021..............
Årets afskrivninger ...................................
Af- og nedskrivninger 31. december 2021......

755
163
918

978
172
1.150

626
72
698

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021..

3.324

2.237

309

Mat.anlægsaktiv
Distributionsanl r under udførelse
g
og forudbet.

Kostpris 1. januar 2021.................................................
Anvendt henlægggelser.................................................
Overførsel.................................................................
Tilgang.....................................................................
Investeringsbidrag.......................................................
Kostpris 31. december 2021..........................................

39.323
-2.000
20.245
0
-2.483
55.085

Af- og nedskrivninger 1. januar 2021.................................
Årets afskrivninger ......................................................
Af- og nedskrivninger 31. december 2021.........................

5.757
1.683
7.440

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021.....................

47.645

854
0
-18.530
20.150
0
2.474

2.474

Finansielle anlægsaktiver

8
Andre værdipapirer

Kostpris 1. januar 2021....................................................................
Afgang........................................................................................
Kostpris 31. december 2021.............................................................

16
-15
1

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021........................................

1

2021
tkr.

2020
tkr.

9

956

9

956

Likvide beholdninger
Indestående i pengeinstitutter........................................

9
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7
Produktionsanlæg og
maskiner

13

NOTER
Note
Langfristede gældsforpligtelser

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger.
Gæld til kreditinstitutter........................
Depositum mobilantenner.......................

10
31/12 2021
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

31/12 2020
gæld i alt

26.966
15.592
320

0
878
0

0
11.200
320

26.945
16.471
312

42.878

878

11.520

43.728

Anden gæld
Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP.....................................
Feriepengeforpligtelse..................................................
Medarbejderforpligtelse................................................
Moms.......................................................................

Afstemning mellem årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven
Skat af årets resultat....................................................
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger.................
Årets over-/underdækning, inkl. sidste år...........................
Årets resultat før årsreguleringer og skat.........................
Skat af årets resultat....................................................
Årets resultat før årsreguleringer...................................
Tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger..................
Afskrivninger indregnet i varmeprisen jf. varmeforsyningsloven
Årets tilbageførte henlæggelser efter varmeforsyningsloven....
Årets henlæggelser efter varmeforsyningsloven....................
Årets over-/underdækning (+ = overdækning)....................
Medarbejderforhold
Antal personer beskæftiget i gennemsnit:

2021
tkr.

2020
tkr.

151
111
6
0

320
281
6
349

268

956

389
2.021
680
3.090
-389
2.701
2.129
-2.000
3.400
-5.550

385
4.107
1.039
5.531
-385
5.146
2.169
-1.837
6.511
-10.950

680

1.039

5

4

11

12

13
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De tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger udgøres af henlæggelser efter VFL på ultimo
på 11.100 tkr. uden reguleringer i året. Derudover udgøres de af forskelle på afskrivninger på
ultimo 15.866 tkr.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Den interne årsrapport for Greve Fjernvarme A.m.b.a. for 2021 er aflagt i overensstemmelse med den Reg true
true
danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra
regnskabsklasse C.
Den interne årsrapport er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra
nedenstående.
I årsrapportens sammenligningstal er der sket reklassifikation af andre tilgodehavender, der er
reklassificeret til hhv. periodeafgrænsningsposter og tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.
Reklassifikationen påvirker resultatopgørelsen med 0 kr., balancesummen med 0 kr. og egenkapitalen
med 0 kr.

Over- og underdækninger
Selskabet er underlagt det særlige ”hvile i sig selv”- princip i henhold til varmeforsyningsloven.
Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som forskellen mellem
omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmeforsyningslove, skal tilbageføres eller kan
opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning
indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerende over- eller underdækning efter
varmeforsyningsloven regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen
under gæld eller tilgodehavender.
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold
til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes
finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivets forventede
brugstid.
Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer.
Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20% af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og
henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75% af investeringsplanen. Da bestyrelsen
ikke forventer større beløb anvendt til nyinvesteringer inden for de kommende 5 år, er der ultimo
indeværende regnskabsår i alt henlagt 0 kr. til ovennævnte formål.
En henlæggelse efter varmeforsyningsloven er en forpligtelse efter årsregnskabsloven indtil den
planlagte investering er gennemført. Forpligtelsen er i regnskabet optaget under posten tidsmæssige
forskelle i forbrugerbetalinger under hensatte forpligtelser.
Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en
udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdier, der vil
udlignes over tid. Forskellene er indregnet i balancen under hensatte forpligtelser.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af varme samt faste bidrag indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering
og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres
pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag
af rabatter i forbindelse med salget.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostningerne omfatter direkte og indirekte omkostninger til køb af varme,
personaleomkostninger samt afskrivninger vedrørende drift og vedligeholdelse af bygninger og
produktionsanlæg.
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''HVILE I SIG SELV''-PRINCIPPET
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Distributionsomkostninger
I distributionsomkostninger indregnes direkte og indirekte omkostninger, personaleomkostninger samt
afskrivninger, der er afholdt til distribution og vedligeholdelse af brønde, ledningsnettet, måler m.v.
samt ledningstab.
Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler,
kontoromkostninger mv. samt afskrivninger i forbindelse hermed

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører
regnskabsåret.
Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.
Årets resultat
I henhold til “Lov om varmeforsyning” kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger
samt en forrentning af indskudskapitalen. Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller
underdækning altid udgøre 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 til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det efterfølgende år indgår beløbet i
varmeprisdannelsen.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter
kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt
indirekte produktionsomkostninger.
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Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle- og materielle anlægsaktiver, m.v.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi:
Brugstid

Bygninger til produktion og administration .......................................
Distibutionsanlæg (ledningnet m.v.)................................................
Produktionsanlæg......................................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar...........................................

20-30 år
20-30 år
10-30 år
5-10 år

Restværdi

0
0
0
0

%
%
%
%

Finansielle anlægsaktiver
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi,matrielle aktiver samt kapitalandele vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv
henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er
lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Der foretager nedskrivninger til imødegåedelse af tab, hvor det vurderes at være indtruffet en
objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavende er værdiforringet.
Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet,
foretages på et individuelt niveau.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavende og
nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisitionsværdi af eventuelle modtagende
sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte
tilgodehavende eller portefølje.
Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender.
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Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller
tab indregnes i resultatopgørelsen.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat
som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres
direkte i egenkapitalen.
Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende
indtægter i de efterfølgende år.
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Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
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