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Anvendt regnskabspraksis

Sønderjyllands Revision

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for
Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A..
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et
retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

This document has esignatur Agreement-ID: c814d566gwx242161441

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Løgumkloster, den 19. april 2021
Bestyrelse

Glenny Ketelsen

Mogens Schmidt

Michael Schmidt Christensen

Ingolf Thomsen

Bjarne Brodersen

Christian Matzen

formand

næsteformand

kasserer
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Sønderjyllands Revision

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til ledelsen i Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A.
"Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 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.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020 medtaget de af ledelsen godkendte resultatbudgetter for 1. januar - 31.
december 2020 og 1. januar - 31. december 2021. Resultatbudgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.
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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet 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 årsregnskabet 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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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sønderjyllands Revision

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 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 årsregnskabet.



Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet 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 årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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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:

Sønderjyllands Revision

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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."

Aabenraa, den 19. april 2021

Sønderjyllands Revision

Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 18 06 16 35

Mads Klausen
Statsaut. revisor
mne34078
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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 årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Sønderjyllands Revision

Selskabsoplysninger
Selskabet

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A.
Søndermarksvej 1
6240 Løgumkloster

Bestyrelse

CVR-nr.:

66 21 11 18

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Glenny Ketelsen, formand
Mogens Schmidt, næsteformand
Michael Schmidt Christensen, kasserer
Ingolf Thomsen
Bjarne Brodersen

Revision

This document has esignatur Agreement-ID: c814d566gwx242161441

Christian Matzen
Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Nørreport 3
6200 Aabenraa
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Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Virksomhedens aktiviteter består primært af levering af fjernvarme til slutforbrugere. Sekundært består
aktiviteten af levering af el til elnettet.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Overordnet set anser ledelsen de finansielle og operationelle resultater for tilfredsstillende.
Der er i 2020 ikke foretaget væsentlige ledningsrenoveringer. Der er dog tilkoblet enkelte nye forbrugere.

Der er blevet brugt en del ressourcer på etablering/indkøring af den nye varmepumpe. Varmepumpen
blev idriftsat rettidig i 2020, mens den endelige aflevering og afslutning af projektet forventes
gennemført i den første del af 2021.
I 2020 blev det vedtaget at elafgiften sænkes og det gør varmepumpeprojektet ekstra gunstigt set fra en
økonomisk driftssituation.
Vi valgte i 2020 at trække vores konverteringsprojekt retur fra Energiklagenævnet. Projektet forventes
genindsendt i 2021.
Generelt kan siges, at brændselspriserne har været forholdsvis lave/stabile i 2020, og i 2021 kan vi se
frem til at elafgiften er blevet væsentlig reduceret med en forventet positiv indvirkning på
produktionsomkostningerne.
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Vi har påbegyndt udskiftning af målere, som er en opgave der vil blive udført over de kommende år, dels
fordi det er lovpligtigt, men også fordi der stilles nye krav til aflæsning.

Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten for Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed, idet regnskabsopstillingen er tilpasset under hensyntagen
til de ifølge varmeforsyningsloven gældende bestemmelser samt virksomhedens karakter.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Selskabet har med henvsning til årsregnskabslovens § 13, stk. 3 ændret opstilling af resultatopgørelsen,
således resultatopgørelsen opstilles med samme klassificering som varmeforsyningsloven foreskriver.
Ændring af klassificering påvirker ikke årets resultat.

Sammenligningstal er tilpasset den nye klassificering.
Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.
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 opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.
Generelt om indregning og måling
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Investeringen i grunde, bygninger, produktionsanlæg, distributionsnet og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsregnskabet indregnes afskrivningerne over aktivernes
forventede brugstid. Derudover kan urealiserede gevinster og tab på finansielle kontrakter først indregnes
i varmeprisen, når de er realiseret.
Tidsmæssige forskelle mellem indregningen i varmeprisen og i årsregnskabet udtrykker således enten en
udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes over tid. Forskellen indregnes under henholdsvis tilgodehavender eller gæld.
Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld.
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Herudover er renteswap, som tidligere er indregnet på egenkapitalen omklassificeret til posten
"tidsmæssige forskydninger i forbrugerpriser", idet et varmeværks egenkapital ikke kan ændres med
andet end forrentning af grundkapitalen. Dette forhold påvirker heller ikke årets resultat.

Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er beregnet på sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller anden gæld og i tidsmæssige forskydninger i
forbrugerbetalinger.
For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i det omfang levering af varme og el har fundet sted.

Andre driftsindtægter indeholder fortjeneste ved salg af energisparepoints, udlejning af bolig, samt
lejeindtægter af antenner mv.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter årets driftsomkostninger til varmecentralen, herunder køb af el og gas
samt den andel af administrationsomkostninger og personaleomkostninger, som knytter sig til drift af
varmeværket. Denne andel er skønnet til at udgøre 20 % af omkostningerne.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger indeholder omkostninger til distribution, herunder vedligeholdelse af målere
og ledningsnet samt den andel af administrations- og personaleomkostninger, som knytter sig til
vedligeholdelse og drift af ledningsnet og servicering af forbrugere. Denne andel er skønnet til at udgøre
80 % af omkostningerne.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.
Årets over- eller underdækning
Årets over- eller underdækning fremkommer ved afvigelser mellem budgetterede omkostninger og deraf
budgetteret varmeindtægt og realiserede omkostninger og realiseret varmeindtægt. Årets over- eller
underdækning overføres til indregning i det efterfølgende år og indregnes i resultatdisponeringen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre
anlæg, driftsmateiel og inventar.
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Andre driftsindtægter

Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil aktivet er
klar til brug. renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i kostprisen.
Kostprisen for et samlet aktiv opdeles i separae bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på
de enkelte bestanddele er forskellig.
Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår af afsnittet
"afskrivninger- og nedskrivninger"

Distributionsanlæg
Produktionsanlæg
Andre anlæg

Brugstid

Restværdi

10-30 år
10-30 år
5-30 år

0%
0%
0%

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem en
enventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssig værdi på salgstidspunktet
fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Der nedskrives til nettorealisationsværdien,
hvis denne er lavere.
Kostpris for råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer opgøres som købspriser med tillæg af
omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis sædvanligsvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender på bankkonti samt kontant beholdninger.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på
grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i
det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.
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Afskrivninger på mateielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes
forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider og restværdier og
restværdier:

Sønderjyllands Revision

Anvendt regnskabspraksis
Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling
af forpligtelsen.
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.
Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens
pålydende værdi.
Årets over- eller underdækning til indregning i varmepriserne
Årets over- eller underdækning til indregning i varmepriserne indregnes under henholdsvis
omsætningsaktiver eller kortfristede gældsforpligtelser.
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Langfristede gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet
(lånoptagelsen). Gældsforpligtelserne måles herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og
låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning over løbetiden på grundlag
af den beregnede, effektive retne på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Sønderjyllands Revision

2020
kr.

Budget 2020
t.kr.
(ej revideret)

2019
kr.

Budget 2021
t.kr.
(ej revideret)

20.008.810
-12.837.992

20.283
-13.751

22.070.591
-13.837.484

19.273
-12.942

7.170.818

6.532

8.233.107

6.331

-5.184.584
322.270

-6.066
306

-7.165.244
302.776

-6.791
306

Resultat af primær drift

2.308.504

772

1.370.639

-154

Finansielle omkostninger

-1.189.847

-1.102

-1.189.198

-1.201

1.118.657

-330

181.441

-1.355

0

0

0

0

Årets resultat

1.118.657

-330

181.441

-1.355

Resultatdisponering
Overført overskud fra
tidligere år
Årets resultat

750.132
1.118.657

330
-330

568.691
181.441

1.355
-1.355

Til disposition

1.868.789

0

750.132

0

Note

1
2

Nettoomsætning
Produktionsomkostninger
Bruttoresultat

3
5

7

Distributionsomkostninger
Andre driftsindtægter

Resultat før skat
Skat af årets resultat
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Sønderjyllands Revision

Balance 31. december
Aktiver
2020
kr.

2019
kr.

19.725.281
72.239.652
417.862

20.278.148
65.458.623
416.638

92.382.795

86.153.409

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

1.976.894

2.154.727

Finansielle anlægsaktiver i alt

1.976.894

2.154.727

94.359.689

88.308.136

Råvarer og hjælpematerialer

358.578

405.335

Varebeholdninger i alt

358.578

405.335

472.736
3.286.914

627.329
813.414

Tilgodehavender i alt

3.759.650

1.440.743

12 Likvide beholdninger

2.794.599

1.234.479

6.912.827

3.080.557

101.272.516

91.388.693

Note

8 Distributionsanlæg
9 Produktionsanlæg
10 Andre anlæg
Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver

Tilgodehavender hos varmeaftagere
11 Andre tilgodehavender

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.A. · Årsrapport for 2020

12

This document has esignatur Agreement-ID: c814d566gwx242161441

Anlægsaktiver

Sønderjyllands Revision

Balance 31. december
Passiver
2020
kr.

2019
kr.

2.384.682

2.384.682

2.384.682

2.384.682

85.306.766
1.976.894

75.397.504
2.154.727

87.283.660

77.552.231

5.126.282
1.868.789
2.557.002
1.422.372
629.729

5.421.277
750.132
2.571.515
2.220.167
488.689

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

11.604.174

11.451.780

Gældsforpligtelser i alt

98.887.834

89.004.011

101.272.516

91.388.693

Note
Egenkapital
13 Virksomhedskapital
Egenkapital i alt

14 Kreditinstitutter
15 Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser i alt
Kortfristet del af langfristet gæld
16 Overdækning til indregning i efterfølgende års priser
17 Leverandørgæld
Gæld til varmeaftagere
18 Anden gæld

Passiver i alt

19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
20 Eventualposter
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Gældsforpligtelser

Sønderjyllands Revision

Noter
Budget 2020
t.kr.
(ej revideret)

2019
kr.

Budget 2021
t.kr.
(ej revideret)

Varmebidrag
BBR Boligareal
BBR Erhvervsareal
Målereleje
Afkølingstarif
Øvrig

12.224.772
4.081.465
1.322.063
851.047
135.199
31.993

12.740
4.000
1.320
853
150
0

13.298.023
4.071.661
1.345.682
849.568
198.238
51.556

11.750
4.000
1.320
853
150
0

Varme: i alt

18.646.539

19.063

19.814.728

18.073

Salg af el
Grundbeløb
Indføringstarif

1.523.682
0
-161.411

1.220
0
0

1.790.026
640.000
-174.163

1.200
0
0

El: i alt

1.362.271

1.220

2.255.863

1.200

20.008.810

20.283

22.070.591

19.273

Nettoomsætning
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1.

2020
kr.

Sønderjyllands Revision

Noter
Budget 2020
t.kr.
(ej revideret)

2019
kr.

Budget 2021
t.kr.
(ej revideret)

1.404.998
2.280.925
-688.293

3.394
0
-200

2.319.486
2.802.363
-687.247

1.848
0
-200

-377.998
1.588.622
-1.056.400
251.240
4.632.909
0

0
1.557
-841
0
5.135
38

0
1.282.559
-819.652
0
4.987.762
56.775

0
3.822
-2.064
0
5.013
60

8.036.003
-1.619.824
73.805

9.083
-1.921
18

9.942.046
-1.981.876
4.001

8.479
-2.061
18

1.504.215

1.300

1.076.325

859

151.928
30.303
131.408

0
21
100

86.171
22.067
150.213

0
21
99

370.279

417

412.684

415

154.893

160

163.835

160

4.004.982

4.573

3.962.018

4.952

12.837.992

13.751

13.837.484

12.942

Produktionsomkostninger
Naturgas
Naturgasagift
Refusion af afgifter
Refusion af afgifter,
tidligere år
Elforbrug
Refusion af el-afgift
El-afgift tidligere år
Træpiller
Smøreolie
Omkostning til råvarer og
hjælpematerialer
Beregnet varmetab
Vand og kemikalier
Vedligeholdelse
produktionsanlæg
Øvrige
produktionsomkostninger
Bilomkostninger
Lokaleomkostninger
Personale omkostninger,
20%
Administrationsomkostning
er, 20%
Afskrivning på
produktionsanlæg og
maskiner
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2.

2020
kr.

Sønderjyllands Revision

Noter
2019
kr.

Budget 2021
t.kr.
(ej revideret)

1.619.824

1.921

1.981.876

2.061

56.185

500

1.671.093

1.180

1.653.293

1.666

1.650.737

1.658

619.573
1.235.709

638
1.341

655.339
1.206.199

638
1.254

5.184.584

6.066

7.165.244

6.791

22.802
13.834
4.600
23.174
41.739
63.956
3.221
77.000

20
5
4
20
40
67
1
88

16.758
7.080
4.384
24.993
38.276
46.658
2.200
88.000

20
5
4
20
40
67
1
88

8.100

0

0

0

17.275
8.960
221.331
205.369
9.303
3.750

0
10
290
194
13
0

0
950
294.146
156.503
104.982
4.288

0
10
290
194
13
0

43.306
6.746

40
6

23.360
6.596

40
6

-774.466

-798

-819.174

-798

0

0

0

0

Distributionsomkostninger
Beregnet varme tab
Vedligeholdelse
distributionsanlæg
Personaleomkostninger,
80%
Administrationsomkostning
er, 80%
Afskrivning

4.

Budget 2020
t.kr.
(ej revideret)

Administrationsomkostninger
Kontorartikler
It-omkostninger
Mindre nyanskaffelser
Leje af kontorinventar
Telefon
Porto og gebyrer
Repræsentation og gaver
Revisorhonorar
Revisorhonorar, rest sidste
år
Økonomisk og
skattemæssig rådgivning
Advokat
Forsikringer
Kontingenter
Tab på debitorer
Konsultenhonorarer
Møder og
generalforsamling
Åbent hus arrangement
Fordeling af
administrationsomkostning
er
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3.

2020
kr.

Sønderjyllands Revision

Noter
2019
kr.

Budget 2021
t.kr.
(ej revideret)

-13.558
65.400

0
65

-14.472
65.400

0
65

256.028

241

251.848

241

14.400

0

0

0

322.270

306

302.776

306

134.000

134

134.000

134

11.250
1.841.415
29.261

56
1.780
23

52.500
1.764.712
30.811

56
1.770
23

50.690

90

81.398

90

-2.066.616

-2.083

-2.063.421

-2.073

0

0

0

0

3

3

3

3

Andre driftsindtægter
Resultat af køb/salg af
energisparepoints
Udlejning af bolig
Udlejning af skorsten til
mobilselskaber
Fortjeneste ved salg af
materielle anlægsaktiver

6.

Budget 2020
t.kr.
(ej revideret)

Personaleomkostninger
Bestyrelseshonorar, fast del
Bestyrelse,
kursusgodtgørelser m.v.
Løn og gager inkl. pension
Social sikring
Andre
personaleomkostninger
Personaleomkostninger til
fordeling

Gennemsnitligt antal
beskæftigede medarbejdere
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5.

2020
kr.

Sønderjyllands Revision

Noter
Budget 2020
t.kr.
(ej revideret)

2019
kr.

Budget 2021
t.kr.
(ej revideret)

344.937
27.763
426.860

343
1
400

306.883
42.848
483.187

350
1
400

309.810
0

278
0

278.948
189

350
0

80.477

80

77.143

100

1.189.847

1.102

1.189.198

1.201

31/12 2020
kr.

31/12 2019
kr.

Kostpris primo
Tilgang i årets løb
Tilslutningsafgift

42.279.789
747.902
-65.061

40.083.312
2.274.761
-78.283

Kostpris ultimo

42.962.630

42.279.790

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger

-22.001.640
-1.235.709

-20.795.443
-1.206.199

Af- og nedskrivninger ultimo

-23.237.349

-22.001.642

19.725.281

20.278.148

Finansielle omkostninger
Renter, realkreditinstitutter
Renter, pengeinstitutter
Renteswap, løbende udgift
Renter, andre lån og
kontrakter
Renter, kreditorer
Amortiseret kurstab mv.,
finansielle forpligtelser

8.

Distributionsanlæg

Regnskabsmæssig værdi ultimo
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7.

2020
kr.

Sønderjyllands Revision

Noter

31/12 2019
kr.

92.048.315
13.601.797
-2.869.906
0

89.038.908
3.250.402
0
-240.996

Kostpris ultimo

102.780.206

92.048.314

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger

-26.589.692
-3.950.862

-22.709.463
-3.880.228

Af- og nedskrivninger ultimo

-30.540.554

-26.589.691

72.239.652

65.458.623

Kostpris primo
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

1.369.192
55.345
-25.000

1.361.185
8.008
0

Kostpris ultimo

1.399.537

1.369.193

Af- og nedskrivninger primo
Årets afskrivninger
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver

-952.555
-54.120
25.000

-870.765
-81.790
0

Af- og nedskrivninger ultimo

-981.675

-952.555

417.862

416.638

15.511
273.356
0
1.444.906
1.425.000
128.141

423.671
276.877
53.333
0
0
59.533

3.286.914

813.414

Produktionsanlæg
Kostpris primo
Tilgang i årets løb
Modtaget tilskud og salg af energi sparepoint
Overførsler

Regnskabsmæssig værdi ultimo

10.

Andre anlæg

Regnskabsmæssig værdi ultimo

11.

Andre tilgodehavender
Moms og afgifter
Centrica
Elproduktion grundbeløb december
Energisparepoint
Tilskud fra Energistyrelsen
Andre tilgodehavender
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9.

31/12 2020
kr.

Sønderjyllands Revision

Noter

5.178
1.049.339
1.599
178.363

2.794.599

1.234.479

2.384.682

2.384.682

2.384.682

2.384.682

77.452.429
14.618.000
-1.637.381

67.039.887
15.285.036
-1.506.142

90.433.048

80.818.781

-5.126.282

-5.421.277

85.306.766

75.397.504

63.302.596

59.587.782

Virksomhedskapital
Virksomhedskapital primo

14.

17.970
2.594.705
3.561
178.363

Likvide beholdninger
Kassebeholdning
Kassekredit, Nykredit Bank
Den Jyske Sparekasse
Nykredit Bank

13.

31/12 2019
kr.

Kreditinstitutter
Kommunekredit
Nykredit
Amortiserede låneomkostninger
Heraf forfalder inden for 1 år

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år
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12.

31/12 2020
kr.

Sønderjyllands Revision

Noter

15.

31/12 2020
kr.

31/12 2019
kr.

Nykredit rente swap

1.976.894

2.154.727

Anden gæld i alt

1.976.894

2.154.727

Anden gæld

16.

Overdækning til indregning i efterfølgende års priser
Saldo primo
Overført fra året

17.

568.691
181.441

1.868.789

750.132

2.557.002

2.571.515

2.557.002

2.571.515

234.309
5.817
93.141
181.862
19.100
95.500

79.130
5.934
296.525
0
19.100
88.000

629.729

488.689

Leverandørgæld
Leverandører af varer og tjenesteydelser

18.

750.132
1.118.657

Anden gæld
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
ATP og andre sociale ydelser
Feriepengeforpligtelse til funktionærer
Indefrosne feriepenge
Depositium
Skyldige omkostninger
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Selskabet har indgået en finansiel kontrakt med Nykredit i forbindelse med etablering af et renteloft
til sikring af variable renter på lån til Kommunekredit. Renteloftssikringen er sket for at sikre
selskabet mod stigninger i den variable rente. Værdien af den finansielle kontrakt pr. 31.december
2020 udgør t.DKK -1.977. Beløbet er indregnet i balancen.

Sønderjyllands Revision

Noter
19.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til Nykredit t.DKK 14.618 er der givet pant på t.DKK 24.970 i grunde,
bygninger og integrerede maskiner, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.DKK 53.732.
Eventualposter
Eventualforpligtelser
Leasingforpligtelser:
Virksomheden har indgået leasingkontrakter med restløbetid på 27 måneder og en gennemsnitlig
ydelse på tDKK 2, ialt t.DKK 54.
Andre eventualforpligtelser:
Servicekontrakt vedrørende kraftvarmeanlæg med årlige omkostninger på minimum t.DKK 288.
This document has esignatur Agreement-ID: c814d566gwx242161441

20.

Aftale om levering af el til Neas A/S, løber til en af parterne opsiger aftalen.
Aftale om køb af naturgas fra DCC Energi, løber til 31. december 2021.
Afale om køb af naturgas fr DGD udløber når en af parterne opsiger aftalen.
Aftale om køb af træpiller udløber til juli 2021.
Aftalerne forventes alle forlænget ved udløb.
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