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Selskabsoplysninger
Selskabet

Assens Fjernvarme A.m.b.a.
Stejlebjergvej 4
5610 Assens
Telefon: 64 71 10 24
Telefax: 64 71 10 23
CVR-nr.: 61 87 72 15
Regnskabsperiode: 1. juni - 31. december
Hjemstedskommune: Assens

Bestyrelse

Søren Edlefsen, formand
Aksel Greve Hansen
Kim Kraft
Bjarne Christensen
Carsten Smedegård
John Pedersen
Svend Erik Haugaard
Rie Nielsen

Direktion

Marc Roar Hintze

Dattervirksomheder

Assens Fjernvarme Holding ApS
Stejlebjergvej 4
5610 Assens
Ejerandel 100%

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Rytterkasernen 21
5000 Odense C

Pengeinstitut

Fynske Bank
Østergade 42
5610 Assens

Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. juni - 31. december 2018 for Assens Fjernvarme A.m.b.a.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. juni - 31. december 2018.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Assens, den 30. januar 2019

Direktion

Marc Roar Hintze
administrerende direktør

Bestyrelse

Søren Edlefsen
Formand

John Pedersen
næstformand

Aksel Greve Hansen

Bjarne Christensen

Carsten Smedegård

Kim Kraft

Svend Erik Haugaard

Rie Nielsen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til andelshaverne i Assens Fjernvarme A.m.b.a.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. juni - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi har revideret årsregnskabet for Assens Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter,
herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).
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 regnskabet. Vi er
uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i
henhold til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Ledelsens ansvar for regnskabet
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 regnskab uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af regnskabet 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
regnskabet 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.
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Revisors ansvar for revisionen af regnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 brugerne træffer på grundlag af regnskabet.
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 regnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores
konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af
intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke
en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet 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 regnskabet 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 regnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder
eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Odense, den 30. januar 2019
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Mikael Johansen
statsautoriseret revisor
mne: 23318

Mette Holy Jørgensen
statsautoriseret revisor
mne: 34359
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Ledelsesberetning
For regnskabsåret 2018 kan bestyrelsen for Assens Fjernvarme A.m.b.a. afgive følgende beretning.
Omlægning af regnskabsår
Regnskabsåret er i 2018 omlagt, så det fremadrettet følger kalenderåret. Regnskabsåret 2018 udgør
derfor kun 7 måneder. Begrundelsen for omlægningen af regnskabsåret er, at myndighederne
kræver indberetning i henhold til den økonomiske regulering på fjernvarmeområdet over en periode,
der følger kalenderåret.
Selskabets hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er at levere fjernvarme og producere elektricitet. Værket har
pr. 31. december 2018 tilsluttet 3.316 målere, som samlet har aftaget 29.718 MWh varme (på 7
måneder). Varmesalget er påvirket af, at året 2018 (7 måneder) i henhold til graddagene var ca. 20%
varmere end normalåret. Elsalget udgjorde i regnskabsåret 13.466 MWh (7 måneder).
Vigtige begivenheder i regnskabsåret
Året har været kendetegnet ved en varm sommer, et mildt efterår og generelt få graddage. De
senere års øgede forbrugerantal har medvirket til, at kraftvarmeværkets udvidede kapacitet har
kunne udnyttes.
I februar 2018 afgjorde Forsyningstilsynet en sag omkring Assens Fjernvarmes ret til at indregne
forrentning af selskabets indskudskapital i varmepriserne. Vedrørende årene 2007/08 til 2017/18 må
selskabet over en 8-årig periode indregne i alt 31,4 mio. kr. i varmepriserne. Indregningen i
varmeprisen sker fra og med 2019. Forrentningsindtægten påregnes anvendt til fremtidige
investeringer på samme vis, som henlæggelser hidtil har været anvendt hertil.
De politiske forhandlinger om sektorens regulering har medført ny lovgivning om bl.a. ændret
myndighedsrapportering og elproduktionstilskuddet, som pr. 1. april 2019 nedsættes og på sigt
bortfalder helt. De politiske forhandlinger om sektorens regulering pågår fortsat.
De politiske udspil på afgiftsområdet i 2018 har medført, at projektet med etablering af et
forgasningsanlæg ikke gennemføres. Selskabet har i tidligere år henlagt 14,8 mio. kr. til dette projekt,
som nu tilbageføres via varmeprisen i 2019 og 2020.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et resultat på kr. 0 efter overførsel af
kr. 456.508 til kommende regnskabsår.
Selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på kr. 6.849.340.
Vigtige begivenheder efter regnskabsårets udløb
For at stå bedst muligt rustet til den fremtidige regulering af fjernvarmesektoren, er der igangsat en
omstruktureringsproces, hvor det planlægges at opdele selskabets aktiviteter og drive disse videre i
nye selskaber ejet af Assens Fjernvarme A.m.b.a. Arbejdet hermed pågår og forventes afsluttet inden
udgangen af 1. halvår 2019.
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Udvikling i hovedtal for de sidste 5 år
2018
7 mdr.

2017/18
12 mdr.

2016/17
12 mdr.

2015/16
12 mdr.

2014/15
12 mdr.

Priser (kr. ekskl. moms)
Forbrugsbidrag, MWh .........................
Transportbidrag, m³ ............................
Effektbidrag, BBR-m² ...........................
Effektbidrag, m3/h ...............................
Effektbidrag tillæg Sø-Eb-Kæ, BBR-m²
Effektbidrag tillæg Sø-Eb-Kæ, m³/h.....
Effektbidrag tillæg Saltofte, BBR-m² ...
Abonnementsbidrag ............................

326,93
0,00
12,43
7.460,28
19,06
11.436,00
19,06
452,07

319,91
0,00
12,19
7.315,91
19,06
11.436,00
19,06
441,96

310,83
0,00
11,74
7.044,47
19,06
11.436,00
19,06
443,89

318,28
0,00
12,00
7.197,98
19,06
11.436,00
19,06
599,22

286,08
2,54
14,83
8.899,32
19,06
11.436,00
19,06
344,11

Standardhus, inkl. moms .....................

9.982

9.772

9.495

9.899

10.963

Mængder
Tilsluttede målere ...............................
Effektbidrag, BBR-m² ..........................
Salg af varme, MWh ...........................
Salg af el, MWh....................................
Årets graddage ....................................

3.316
667.178
29.718
13.466
967

3.309
662.351
73.482
30.038
2.731

3.288
658.973
72.482
28.402
2.700

3.267
653.037
74.112
27.018
2.665

3.226
645.840
66.662
26.697
2.621

Økonomi (tkr.)
Elsalg ....................................................
Varmesalg ............................................
Effektbidrag .........................................
Abonnementsbidrag ............................
Effektbidrag, tillæg Sø-Eb-Kæ..............
Effektbidrag, tillæg, Saltofte................

7.779
9.699
4.827
873
811
62

17.175
23.481
8.056
1.459
1.293
103

17.079
22.498
7.717
1.456
1.273
97

16.306
23.310
7.848
1.947
1.220
97

16.234
24.324
9.623
1.105
1.158
92

2018
7 mdr.

2017/18
12 mdr.

2016/17
12 mdr.

2015/16
12 mdr.

2014/15
12 mdr.

7
384
16.163
187.877
20
365
1.338.004
4.285

8
1.352
41.815
446.514
21
931
2.583.039
8.425

10
662
40.731
460.217
27
860
2.875.403
8.580

10
2.586
41.249
481.188
28
893
2.697.676
9.179

7
2.294
39.152
459.823
19
909
2.584.321
9.466

Grønne data

Mængder
Olieforbrug, m³ ....................................
Brændselspiller, tons ...........................
Flisforbrug, tons ..................................
Brændselsforbrug, GJ ..........................
CO2, tons ..............................................
Aske/slagge, tons.................................
Elforbrug, kWh ....................................
Vandforbrug, m³ ..................................
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Assens Fjernvarme A.m.b.a. for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i
klasse C.
Årsregnskabet for 2018 er aflagt i DKK.
Regnskabsåret er i 2018 omlagt, så det fremadrettet følger kalenderåret. Regnskabsåret 2018 udgør
derfor kun 7 måneder. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal.
Den anvendte regnskabspraksis er herudover uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling
Hvile-i-sig-selv princippet
Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til varmeforsyningsloven.
Princippet medfører, at årets over- eller underdækning skal tilbagebetales henholdsvis opkræves hos
kunderne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor
som en omkostning eller indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning
efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med kunden og indregnes i
balancen under gæld eller tilgodehavender.
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Investeringen i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i
henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivning og henlæggelser og er udtryk for kundens
finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivernes
forventede brugstid.
Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en
udskudt eller fremskudt betaling fra kunden i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil
udlignes over tid. Forskellen indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender eller hensatte
forpligtelser.
Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår
på grund af forskelle mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i
resultatopgørelsen som en finansiel post.
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Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af el og varme.
Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb, medens salg af el er
medtaget i henhold til afregninger frem til regnskabsårets afslutning.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af el og varme, herunder køb af
brændsel, vedligeholdelse, personaleomkostninger, afskrivninger mv.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, ledningsnet og målere, herunder
personaleomkostninger, afskrivninger mv.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, herunder bestyrelse og
generalforsamling, kunderådgivning, personaleomkostninger, afskrivninger mv.
Andre driftsindtægter og -omkostninger
Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold
til virksomhedens hovedaktiviteter.
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten
”Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder”.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af realkreditlån.
Skat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets
regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.
Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.
Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat
fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige
indkomst (fuld fordeling).
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Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineær
over aktivernes forventede brugstid, der udgør:
Bygninger og arealindretning
Vekslere og pumper
Ledningsnet
Målere
Produktionsanlæg
Driftsmidler, inventar mv.

20-25 år
20-25 år
10-20 år
10 år
10-25 år
3-5 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posterne
”Andre driftsindtægter” og ”Andre driftsomkostninger”.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.
I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i dattervirksomheder” den forholdsmæssige
ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i
dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet.
Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via andre
tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling til "tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling" under
passiver. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre
egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af gennemsnitspriser eller til nettorealisationsværdi,
hvis denne er lavere.
Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Egenkapital
Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i
den gældende varmeforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmeforsyningsvirksomheder ikke
må opspare overskud.
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Hensatte forpligtelser
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling opgøres som forskellen mellem de regnskabsmæssige og
tarifmæssige værdier af selskabets anlægsaktiver. De tarifmæssige værdier opgøres efter
varmeforsyningsloven.
Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer.
Henlæggelsen kan pr. år maksimalt andrage 20% af investeringsplanen, som er godkendt af
bestyrelsen. Den akkumulerede henlæggelse kan maksimalt udgøre 75% af investeringsplanen.
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
periodens skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt
betalte acontoskatter.
Finansielle gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af
afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris
opgjort på basis af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Anden gæld måles
efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld.
Andre gældsforpligtelser
Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, som i al væsentlighed svarer til dagsværdien.
Resultat til indregning i kommende års priser
Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede
indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i de fremtidige varmeindtægter og optages
i balancen enten som gæld eller tilgodehavender.
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Resultatopgørelse

note

2018
7 mdr.
kr.

2017/18
12 mdr.
kr.

Nettoomsætning .............................................................
1
Produktionsomkostninger ............................................... 2, 5, 6
Distributionsomkostninger.............................................. 3, 5, 6
Administrationsomkostninger ......................................... 4, 5, 6
Resultat af primær drift ..................................................

25.168.499
-17.689.146
-6.926.855
-2.555.141
-2.002.643

52.889.939
-35.374.944
-12.348.729
-3.705.904
1.460.362

166.496
-4.010
-766.381
-2.606.538

285.575
-5.169
-1.214.458
526.310

Andre driftsindtægter .....................................................
Andre driftsomkostninger ...............................................
Energibesparelser ............................................................
Resultat før finansielle poster ........................................
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder ...........
Andre finansielle indtægter.............................................
Andre finansielle omkostninger ......................................
Årets resultat før reguleringer .......................................

8

55.289
22.588
-725.976
-3.254.637

12.173
5.276
-1.517.320
-973.561

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling ......................
Årets resultat efter reguleringer og før skat..................

10

3.254.637
0

973.561
0

Skat af årets resultat .......................................................

0

0

Årets resultat efter skat..................................................

0

0
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Balance

note

31. dec.
2018
kr.

31. maj
2018
kr.

7

93.150.034
357.262
93.507.296

97.768.704
383.860
98.152.564

4.218.782
4.218.782

4.163.493
4.163.493

Anlægsaktiver i alt ..........................................................

97.726.078

102.316.057

Varebeholdninger ...........................................................

6.537.142

5.480.426

Efterbetaling for varme ...................................................
Andre tilgodehavender ...................................................
Periodeafgrænsningsposter ............................................
Tilgodehavender i alt ......................................................

286.891
5.344.952
596.803
6.228.646

807.717
749.756
23.966
1.581.439

Værdipapirer ...................................................................

27.147

27.147

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

918.990

3.937.595

Omsætningsaktiver i alt .................................................

13.711.925

11.026.607

Aktiver i alt ......................................................................

111.438.003

113.342.664

Kraftvarmeanlæg og ledningsnet ....................................
Driftsmidler, inventar mv. ...............................................
Materielle anlægsaktiver................................................
Kapitalandele i dattervirksomheder................................
Finansielle anlægsaktiver ...............................................
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8

Balance

Egenkapital ......................................................................
Overført resultat..............................................................
Egenkapital......................................................................

note

31. dec.
2018
kr.

31. maj
2018
kr.

9

6.849.340
0
6.849.340

6.802.800
0
6.802.800

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling ......................
Hensatte forpligtelser .....................................................

10

53.155.459
53.155.459

56.410.096
56.410.096

Anlægslån ........................................................................
Langfristet gæld ..............................................................

11

35.639.078
35.639.078

37.898.857
37.898.857

2.781.769
456.508
1.703.934
657.426
7.402.194
2.002.444
789.850
15.794.126

2.723.880
1.572.997
1.947.007
0
2.453.163
3.533.864
0
12.230.911

Gældforpligtelser i alt .....................................................

51.433.204

50.129.768

Passiver i alt ....................................................................

111.438.003

113.342.664

Kortfristet del af langfristet gæld ....................................
Overført til indregning i kommende års priser................
Tilbagebetaling for varme ...............................................
Gæld til tilknyttede virksomheder ..................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser .......................
Anden gæld .....................................................................
Periodeafgrænsningsposter ............................................
Kortfristet gæld ...............................................................

Sikkerhedsstillelser ..........................................................
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12

13

15

Noter

1

2

3

4

5

Nettoomsætning
Salg el 13.466 MWh (30.038 MWh) ...........................................
Salg varme 29.718 MWh (73.482 MWh)....................................
Effektbidrag ................................................................................
Effektbidrag, tillæg Sønderby/Ebberup/Kærum ........................
Effektbidrag, tillæg Saltofte .......................................................
Abonnementsbidrag ..................................................................
Tidligere års overdækning indregnet i dette års priser..............
Årets overdækning til indregning i kommende års priser .........
Regulering vedr. tidligere års resultat........................................
Produktionsomkostninger
Brændselsforbrug.......................................................................
Energiafgift af brændselsforbrug ...............................................
El, vand og kemikalier ................................................................
Energiafgift af el .........................................................................
Indirekte produktionsomkostninger ..........................................
Personaleomkostninger .............................................................
Ledningstab ................................................................................
Forsikringer ................................................................................
Afskrivninger ..............................................................................
Distributionsomkostninger
Ledninger og brønde ..................................................................
Personaleomkostninger .............................................................
Ledningstab ................................................................................
Måleromkostninger....................................................................
Afskrivninger ..............................................................................
Administrationsomkostninger
Møder, repræsentation, rejser og generalforsamling ...............
Bestyrelsesomkostninger ...........................................................
Personaleomkostninger .............................................................
Administrationsomkostninger ...................................................
Konsulent- og revisorassistance .................................................
Afskrivninger ..............................................................................

Personaleomkostninger (indeholdt i note 2, 3 og 4)
Lønninger ...................................................................................
Pensioner ...................................................................................
Andre omkostninger til social sikring .........................................
Andre personaleomkostninger ..................................................

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere ...................
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2018
7 mdr.
kr.

2017/18
12 mdr.
kr.

7.779.268
9.699.109
4.826.925
811.378
61.995
873.335
1.572.997
-456.508
0
25.168.499

17.174.913
23.480.955
8.055.899
1.292.684
102.601
1.458.669
2.899.095
-1.572.997
-1.880
52.889.939

9.191.575
108.399
1.068.490
1.693
2.401.169
1.902.212
-2.230.327
523.053
4.722.882
17.689.146

19.148.250
246.035
2.955.866
8.745
4.702.392
3.358.136
-3.826.069
893.686
7.887.903
35.374.944

805.139
840.404
2.230.327
81.344
2.969.641
6.926.855

1.695.390
1.533.906
3.826.069
181.411
5.111.953
12.348.729

102.470
373.239
884.215
648.227
504.987
42.003
2.555.141

143.188
481.725
1.587.235
780.067
621.722
91.967
3.705.904

3.636.091
225.387
53.202
85.390
4.000.070

6.306.419
374.998
92.348
187.237
6.961.002

11

11

Produktions- DistributionsAdm.omkostninger omkostninger omkostninger

6

Afskrivninger
(indeholdt i note 2, 3 og 4)
Kraftvarmeanlæg og
ledningsnet...................
4.704.752
Driftsmidler, inventar mv.
18.130
4.722.882

2.952.546
17.095
2.969.641

0
42.003
42.003

Kraftvarmeanlæg og
ledningsnet

7

Materielle anlægsaktiver
Kostpris primo ............................................................ 330.997.710
Tilgang til kostpris ......................................................
3.171.280
Afgang til kostpris.......................................................
0
Kostpris ultimo .......................................................... 334.168.990
Tilslutningsbidrag primo ............................................
Tilgang i året ...............................................................
Tilslutningsbidrag ultimo...........................................

17.352.820
132.653
17.485.473

Afskrivninger primo.................................................... 215.876.185
Afskrivninger vedrørende årets afgang......................
0
Årets afskrivninger .....................................................
7.657.298
Afskrivninger ultimo .................................................. 223.533.483

8

2018
7 mdr.
kr.

2017/18
12 mdr.
kr.

7.657.298
77.228
7.734.526

12.902.113
189.710
13.091.823

Driftsmidler,
inventar mv.

31. dec.
2018
kr.

2.829.302 333.827.012
51.998
3.223.278
-7.966
-7.966
2.873.333 337.042.323
0
0
0

17.352.820
132.653
17.485.473

2.445.442 218.321.627
-6.599
-6.599
77.228
7.734.526
2.516.071 226.049.554

Regnskabsmæssig værdi ...........................................

93.150.034

357.262

93.507.296

Heraf finansielle leasingaktiver ..................................

0

147.124

147.124

Afskrives over .............................................................

10-25 år

3-5 år
31. dec.
2018
kr.

31. maj
2018
kr.

Kapitalandele i dattervirksomheder
Kostpris primo ...................................................................................
Kostpris ultimo .................................................................................

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

Værdireguleringer primo ..................................................................
Årets resultat.....................................................................................
Værdireguleringer ultimo.................................................................

-836.507
55.289
-781.218

-848.680
12.173
-836.507

Regnskabsmæssig værdi ..................................................................

4.218.782

4.163.493

Virksomhedens navn
Assens Fjernvarme Holding ApS

Ejerandel i %
100
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9

10

12

13

Overført
resultat

31. dec.
2018
kr.

6.802.800
46.540
0
6.849.340

0
0
0
0

6.802.800
46.540
0
6.849.340

Hensat til Ikke anvendte Afskrivninger
tab på henlæggelser
på
debitorer
efter VFL anlægsaktiver

31. dec.
2018
kr.

Egenkapital
Egenkapital primo ......................................................
Tilgang ........................................................................
Overført i år ................................................................
Egenkapital ultimo ....................................................

Tidsmæssige forskelle
i forbrugerbetalinger
Saldo primo ...............................................
Anvendte henlæggelser overført til
afskrivninger .............................................
Henlæggelser i året ...................................
Forskel i pris- og regnskabsmæssige
afskrivninger .............................................
Saldo ultimo .............................................

11

Indskudskapital

-87.000

17.250.000

39.247.096

56.410.096

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-87.000

0
17.250.000

-3.254.637
35.992.459

-3.254.637
53.155.459

Anlægslån
Af den langfristede gæld forfalder tkr. 24.058 senere end 5 år fra balancetidspunktet.

Indregning i kommende års priser
Saldo primo .......................................................................................
Anvendt i året....................................................................................
Årets resultat.....................................................................................
Saldo ultimo ......................................................................................

Sikkerhedsstillelser
Der er ingen sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2018.
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31. dec.
2018
kr.

31. maj
2018
kr.

1.572.997
-1.572.997
456.508
456.508

2.899.095
-2.899.095
1.572.997
1.572.997

19

Supplerende beretning
(ikke revideret)

Budget for Assens Fjernvarme
aflagt iht. årsregnskabsloven
2019
kr.
Salg af el .............................................................................................................................
Salg af varme ......................................................................................................................
Effektbidrag ........................................................................................................................
Abonnementsbidrag ...........................................................................................................
Tilbagebetaling af tidligere års overdækning .....................................................................
Salg af el og varme i alt......................................................................................................

12.092.264
25.625.370
5.978.644
1.506.562
456.508
45.659.348

Produktionsomkostninger ..................................................................................................
Distributionsomkostninger.................................................................................................
Administrationsomkostninger ............................................................................................
Resultat af primær drift .....................................................................................................

-36.907.678
-6.189.108
-10.155.318
-7.592.756

Andre driftsindtægter ........................................................................................................
Andre driftsomkostninger ..................................................................................................
Energibesparelser ...............................................................................................................
Resultat før finansielle poster ...........................................................................................

297.650
-6.500
-1.400.000
-8.701.606

Finansielle indtægter ..........................................................................................................
Finansielle omkostninger ...................................................................................................
Årets resultat før reguleringer ..........................................................................................

0
-1.173.850
-9.875.456

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling - afskrivninger .................................................
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling - henlæggelser ................................................
Årets resultat .....................................................................................................................

3.109.797
7.400.000
634.341

Forbrugerpriser
Antal
Pris
enheder ekskl. moms
Forbrugsbidrag, MWh ..........................................................
Effektbidrag, BBR-m2 ............................................................
Effektbidrag, m3/h ................................................................
Effektbidrag, tillæg Sønderby-Ebberup-Kærum, BBR-m² .....
Effektbidrag, tillæg Sønderby-Ebberup-Kærum, m³/h .........
Effektbidrag, tillæg Saltofte, BBR-m2 ...................................
Abonnementsbidrag, antal målere ......................................
Pris standardhus ...................................................................

20

78.480
598.027
123,68
59.786
21,98
5.640
3.353

Pris
inkl. moms

326,78
12,50
7.502,52
19,06
11.436,00
19,06
449,36

408,48
15,63
9.378,15
23,83
14.295,00
23,83
561,70

7.990

9.987
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