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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Havndal Fjernvarme er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en 
klasse A virksomhed samt efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Regnskabet er aflagt i danske kroner.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 
omkostninger, herunder afskrivning og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde varmeværket, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå varmeværket, 
og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er funktionsopdelt.

Nettoindtægter
Indtægter ved salg af varme indeholder såvel faste som variable bidrag og indregnes i resultatopgørelsen på 
grundlag af det opmålte årsforbrug hos andelshaverne. Indtægter medtages i det år, faktureringen har fundet sted.

Produktions- og distributionsomkostninger
Omfatter omkostninger til brændsel, lønninger, el, vand, vedligeholdelse og afskrivninger.

Administrationsomkostninger
Omfatter blandt andet omkostninger til forsikringer, kontingenter, møder, regnskabsassistance og revision.

Finansielle poster
Omfatter prioritetsrenter, garantiprovision, afskrivning på kurstab, negative renter og renteindtægter.

Årets resultat
Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter 
varmeforsyningsloven. Beløbet præsenteres som resultat til indregning i næste budget år og optages i balancen 
enten som gæld eller tilgodehavende, i det efterfølgende budgetår indgår beløbet i varmeprisdannelsen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Omfatter fjernvarmeanlæg opdelt i produktionsanlæg og distributionsnet, som måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsperioden er vurderet individuelt for de enkelte enheder i forhold til 
forventet brugstid.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris reduceret med tidligere års henlæggelser og tilslutningsafgifter indgået fra nye 
forbrugere.

Omsætningsaktiver 
Omfatter likvide midler som kontant indestående i pengeinstitutter og banker på balancetidspunktet.

Efterbetaling fra forbruger er medtaget til pålydende værdi, som udgør netto efterbetalinger i henhold til aflæst 
forbrug jf. årsopgørelsen på balancetidspunktet.

Varebeholdninger udgør beholdning af olie, halm samt reservedele på balancetidspunktet indregnet til kostpris efter 
FIFO-princippet.
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Langfristet gæld
Består af prioritetsgæld målt til amortiseret kostpris for den del af aftalelånet v/ Kommunekredit med kommunal 
garanti, der forfalder til betaling senere end et år efter balancetidspunktet. 

Kortfristet gæld
Kortfristet del af den langfristet gæld, udgør gæld til Kommunekredit der forfalder indenfor et år efter 
balancetidspunktet.

Kreditorer mv. består af gældsforpligtelser medtaget til nominel værdi på balancedagen, og udgør skyldig moms, A-
skat, AM-bidrag, skyldige feriepenge, ATP, pension, varekreditorer samt periodeafgrænsningsposter. 

Skyldige feriepenge er indregnet som den ferieberettigende løn i henhold til den nye ferielov inkl. ferietillæg samt 
værdien af restferiedage pr. 30.06 i henhold til loven om samtidighedsferie opgjort efter den konkrete metode.

Efterbetaling til forbruger er medtaget til pålydende værdi, som udgør netto efterbetalinger i henhold til aflæst forbrug 
jf. årsopgørelsen på balancetidspunktet.

Resultat til indregning i næste budget år består af årets over- eller underdækning som opgøres som forskellen 
mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet præsenteres som resultat 
til indregning i næste budget år og optages i balancen enten som gæld eller tilgodehavender. 
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Budget 2022/232021 / 2022 Budget 2021/222020 / 2021

Varmesalg

Variabel afgifter (5695 MWh) -2.640.071 -2.744.000-2.745.119 -2.744.000

Motivations tarif -20.300  0-73.325  0

Målerleje  0  0 0 -94.000

Fasteafgifter -1.432.052 -1.431.000-1.431.289 -1.431.000

Nettoomsætning -4.092.423 -4.175.000-4.249.733 -4.269.000

Produktions & distributionsomkostninger

Brændselsudgifter

Halm (2372 ton) 1.492.352 1.541.0001.556.110 1.541.000

Nox & svovl afgifter 59.549 60.00062.272 62.000

Olie  0 10.000 0 10.000

Brændselsudgifter i alt 1.551.901 1.611.0001.618.382 1.613.000

Personaleomkostninger 800.024 788.000775.193 793.000

El & vand 78.415 95.00093.102 269.000

Vedligehold produktionsapparat 431.188 519.000577.418 440.000

Øvrige produktionsomkostninger 43.118 49.00037.974 55.000

Afskrivninger 734.643 736.000714.457 726.000

Produktions & distributionsomkostninger
i alt

3.639.290 3.798.0003.816.527 3.896.000

Bruttoresultalt -453.134 -377.000-433.206 -373.000

Administrationsomkostninger 336.901 299.000212.286 251.000

Resultat af primær drift -116.232 -78.000-220.920 -122.000

Andre drift indtægter -118.909 -108.000-119.755 -110.000

Tab på debitorer -242  0123  0

Energibesparelser 717  019.651  0

Resultat før renter -254.852 -206.000-320.901 -252.000

Finans udgifter 302.890 297.000325.257 275.000

Finansielle poster 302.890 297.000325.257 275.000

Årets resultat (over-/underdækning+) 68.224 111.0004.355 43.000

Overført resultat fra tidligere år -111.252 -111.000-115.706 -43.000

Akkumuleret over-/underdækning+ -43.028  0-111.252  0

Resultat til indregning i næste budget år 43.028  0111.252  0

Resultat efter overførelser  0  0 0  0
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Balance Pr. 30.06.2022 2021 / 2022 2020 / 2021

AKTIVER:

Materielle anlægsaktiver:

Produktionsanlæg -fjernvarmeanlæg 3.007.648 3.579.389

Distributionsnet -fjernvarmeanlæg 674.162 837.065

Kurstab obligationslån 357.311 416.867

Matrielle anlægsaktiver i alt 4.039.121 4.833.321

Omsætningsaktiver

Likvide midler 1.513.162 1.304.389

Efterbetaling fra forbruger  0 92.717

Varebeholdning 55.982 62.542

Omsætningsaktiver i alt 1.569.143 1.459.648

Aktiver i alt 5.608.265 6.292.968

PASSIVER:

Egenkapital

Saldo primo  0  0

Årets resultat  0  0

Egenkapital i alt  0  0

Henlæggelser til fremtidige investeringer  0  0

Henlæggelser i alt  0  0

Langfristet gæld:

Kommunekredit 3,44% p.a. 4.364.253 5.151.293

Langfristet gæld i alt 4.364.253 5.151.293

Kortfristet gæld:

Kortfristet del af langfristet gæld 787.041 760.650

Kreditorer m.v. 205.739 269.774

Tilbagebetaling til forbruger 208.204  0

Resultat til indregning i næste budget år 43.028 111.252

Kortfristet gæld i alt 1.244.012 1.141.676

Pasiver i alt 5.608.265 6.292.968
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