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Foreningsoplysninger

Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019 for Høng Varmeværk a.m.b.a..
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for
2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Høng, den 7. april 2020

Bestyrelse

Palle Krogh
formand

Hasse Lundquist

Peter With Jensen

Søren Larsen

Thomas Østergaard Jørgensen
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til medlemmerne i Høng Varmeværk a.m.b.a.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med 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 regnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen 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 foreningens evne til at fortsætte drif-
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Vi har revideret årsregnskabet for Høng Varmeværk a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
ten; 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 foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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 foreningens 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 foreningens 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 foreningen 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
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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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
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.
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Ringsted, den 7. april 2020
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Lundgaard
statsautoriseret revisor
mne15270
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Foreningsoplysninger
Foreningen

Høng Varmeværk a.m.b.a.
Banemarken 8
4270 Høng

Bestyrelse

Palle Krogh, formand
Hasse Lundquist
Thomas Østergaard Jørgensen
Peter With Jensen
Søren Larsen

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Eventyrvej 16
4100 Ringsted

Pengeinstitut

Nordea
Smedegade 8
4200 Slagelse

Penneo dokumentnøgle: 7S2KF-ZFZKU-A6OAV-M1GG7-2GZXJ-0XGYU

CVR-nr.: 29 09 67 16
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Kalundborg

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Centervej 37
4270 Høng
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Ledelsesberetning
Årsrapporten for Høng Varmeværk a.m.b.a. for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C med
tilpasninger ift. varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelse hertil (BEK.nr. 941 af 4. juli 2017).
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Væsentligste aktiviteter
Fjernvarmeværkets hovedaktivitet består i produktion, distribution og salg af fjernvarme.

Årets resultat udgør et overskud på DKK 2.564.457. Da selskabet er underlagt bestemmelserne om "hvile i
sig selv" føres årets overskud under omsætning, hvorefter selskabets resultatopgørelse for perioden 1.
januar - 31. december 2019 udviser et resultat på DKK 0.
Selskabets balance udviser pr. 31. december 2019 en egenkapital på DKK 0.
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Udvikling i året

Ledelsesberetning
Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling
Det opgjorte varmesalg for regnskabsåret 2019 er 31.384 MWh, hvilket er 3,4% lavere end det
budgetterede på 32.500 MWh. Graddagetallet for 2019 lå samtidigt ca. 18% lavere end "normalåret".
Årsagen til at varmesalget trods det markant lavere graddagstal, kun er 3,4% lavere, skyldes, at
sammenhængen mellem det samlede forbrug og antallet graddage ikke er fuldstændig lineær, idet
forbruget af varme til opvarmning af varmt vand ikke påvirkes af graddage. Endvidere lægges der ikke
længere budget udelukkende efter "normalåret", idet dette har vist sig at give uhensigtsmæssigt store
afvigelser.
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Produktionen af varme fordelte sig med 14,89% solvarme, 36,79% halm; 48,23 % flis og 0,09 % olie. Der
er alene anvendt olie til test og indregulering af oliekedler, og værkets varmeproduktion anses fortsat at
være CO2 neutral.
Værket havde ved regnskabsårets afslutning 1925 forbrugere. Der er i regnskabsåret tilsluttet 27 nye
forbrugere.
Værkets samlede virkningsgrad var i 2019, 0,98 relativ til brændslets nedre brændværdi. Dette er på
niveau med tidligere års virkningsgrad.
Varmeværkets elforbrug i regnskabsåret var med et forbrug på kun 685.249 kWh på et lavere niveau end
tidligere år, hvilket kan tilskrives produktionen på solvarme. Produktionen af varme baseret på solvarme
kræver væsentligt mindre energi end den øvrige energifremstilling. Elforbruget er indkøbt til timebaseret
spotpris. Spotprisen på el har fortsat ligget på et relativt højt niveau i 2019 i forhold til foregående år.
Indkøb på spotmarkedet vurderes dog fortsat samlet set at være den billigste løsning for værket.
Priser på halm og flis har ligget på et relativt højt niveau i 2019 sammenlignet med de seneste års
gennemsnit. Der kigges løbende på, hvilke muligheder værket har for at reducere prisen uden at gå på
kompromis med leveringssikkerheden.
I regnskabsåret havde værket et samlet ledningstab på 10.907 MWh, svarende til ca. 26 % af produktionen,
hvilket er et lidt lavere tab end normalt. Det lavere ledningstab kan hovedsageligt henføres til, at det i
næsten hele regnskabsåret har været muligt at holde en lavere fremløbstemperatur end normalt, som følge
af de meget milde vintermåneder, samt til dels også den løbende ledningsrenovering af ældre ledninger.
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Ledelsesberetning
Nye anlæg
Nyt Solvarmeanlæg med tilhørende akkumuleringstank er etableret, og solvarmeanlægget blev idriftsat pr.
30. april 2019. Der udestår fortsat, at leverandøren får udført udbedring af en række mangler vedr.
solvarmeanlægget som forventes endeligt afsluttet medio 2020.
På balancedagen er der afholdt omkostninger for DKK 30,2 mio. ud af den forventede samlede investering
på DKK 35 mio. Der er oprettet en byggekredit i Kommunekredit, hvor der er givet tilsagn på at låne DKK
35 mio. til færdiggørelsen af de udestående forhold vedr. solvarmeanlægget. I regnskabsåret er der
hjemtaget DKK 29 mio. på balancedagen, og lånet præsenteres som kortfristet, da den endelige låneaftale
ikke kendes før anlægget står helt færdigt.

Der er udført rutinemæssig renovering af kedler og anlæg mv. med udskiftning af sliddele og øvrig
nødvendig vedligeholdelse.
Herudover er der udført akutte reparationer efter behov.
Ledningsnettet
Der er i regnskabsåret 2019 udført totalrenovering af hovedledninger/transmissionsledning fra
varmeværket til området ved Kløvervej. Der er endvidere etableret en pumpestation ved Kulbyvej/Jensine
Madsens vej til stabilisering af fjernvarmeforsyningen i den nordøstlige del af byen
Der er i 2019 tilsluttet en række nye fjernvarmeforbrugere, særligt i Tjørnens Kvarter, hvor 27
almennyttige boliger og en række villaer nu er fjernvarmeforsynet.
Ved undersøgelse af ledningsnettet, bl.a. ved anvendelse af dronebaseret termografi, er der lokaliseret og
udbedret en lang række ledningsbrud, særligt på stikledninger, som i løbet af året har medført en del
vandtab. Vandtabet er nu reduceret til et acceptabelt niveau.
Afkøling
Varmeværket arbejder fortsat for at forbedre afkølingen af fjernvarmevandet hos forbrugerne, bl.a. med
kundebesøg og rådgivning hos forbrugere, hvor dårlig afkøling kan ændres til en mere optimal drift.
Afkølingen hos ca. 15 % af forbrugerne er dog forsat utilstrækkelig, heraf er afkølingen hos ca. 5% af
forbrugerne meget dårlig.
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Renovering/vedligeholdelse af værket

Ledelsesberetning
Personale
Værkets bemanding er ved regnskabsårets afslutning 1 driftschef, 1 regnskabsassistent samt 3
driftsassistenter. Der har i perioden februar - oktober været ansat 1 ekstra driftsassistent i forbindelse med
oplæring, overlevering, og afvikling af div. frihed idet en mangeårig medarbejder er gået på pension.
Konklusion

Penneo dokumentnøgle: 7S2KF-ZFZKU-A6OAV-M1GG7-2GZXJ-0XGYU

Det er ledelsens overbevisning, at Høng Varmeværk a.m.b.a. er et velfungerende værk, der fortsat kan sikre
alle forbrugere en stabil velfungerende og klimavenlig fjernvarmeforsyning, og fortsat rimelige og
konkurrencedygtige varmepriser.
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Ledelsesberetning
Målsætninger og forventninger for det kommende år
I det kommende regnskabsår forventes fortsat en vis usikkerhed på brændselsmarkederne, som følge af
flere år med usædvanlige vejrforhold. Våde vintre og høstperioder kan medføre relativt store udsving i
prisniveauerne på halm og flis. Værket forventer fortsat relativt høje brændselspriser i 2020, hvilket også
påvirker varmepriserne.
Værket vil søge at balancere fordelingen mellem flis, halm og solvarme, således at der samlet set
produceres billigst muligt under behørigt hensyn til forsyningssikkerhed og drift.

Diverse afsluttende arbejder og endelige reetableringsarbejder på arealerne omkring solvarmeanlægget
pågår fortsat i 1. halvår 2020. Slutfinansiering af solvarmeanlægget forventes finansieret ved etablering af
et 30-årigt fastforrentet kommunegaranteret lån på ca. DKK 36 mio. i Kommunekredit.
Omkostninger til vedligeholdelse og reparation af kedelanlæg er tiltagende, og det kan vise sig nødvendigt
med større reparationer, udskiftninger eller renovering af delkomponenter.
Der arbejdes på en vurdering af, hvorvidt det eksisterende fliskedelanlæg kan levetidsforlænges, eller om
det skal udskiftes i 2024.
Et nyt institutionsbyggeri i Hyldens Kvarter med 42 institutionsboliger forventes at skulle tilsluttes
fjernvarmeforsyningen i løbet af 2020. Dette kan ske inden for værkets nuværende kapacitet.
Værket planlægger at fortsætte arbejdet med renovering af ledningsnettet i de kommende år.
Omkostninger til renovering af ledningsnet må forventes at få en vis indflydelse på varmepriserne
fremover. De gamle rør vil blive udskiftet med nye, bedre isolerede rør i optimale dimensioner, hvilket
gradvist vil reducere ledningstabet, og give forbrugerne en bedre og fremtidssikret fjernvarmeforsyning.
I forbindelse med nye udstykninger udarbejdes projektforslag for tilslutning til fjernvarmeforsyning. Nye
regler på området, som medfører, at der ikke kan etableres nye forbrugerbindinger, kan dog have den
konsekvens, at forsyningsområdet ikke udvides yderligere.
Ny regulering af fjernvarmesektoren forventes at medføre store administrative udfordringer, som kan
medføre forøgede omkostninger, særligt i forbindelse med implementering.
Begivenheder efter balancedagen
Selskabets ledelse er opmærksom på de samfundsmæssige konsekvenser af Covid-19. Det er dog ledelsens
opfattelse, at konsekvenserne af Covid-19 alene vil få begrænset eller ingen konsekvenser for selskabets
drift.
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Solvarmeanlægget forventes at kunne levere ca. 20% af værkets årsproduktion og væsentligt begrænse drift
på kedler i sommerperioden.

Note

2019

2018

DKK

DKK

Nettoomsætning

1

18.224.124

20.614.039

Produktionsomkostninger

2

-11.321.108

-11.833.243

6.903.016

8.780.796

Bruttoresultat
Distributionsomkostninger

2

-6.340.736

-5.163.400

Administrationsomkostninger

2

-1.897.910

-2.590.250

-1.335.630

1.027.146

Andre driftsindtægter

2.344.111

4.417

Resultat før finansielle poster

1.008.481

1.031.563

Resultat af ordinær primær drift

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

57.717

59.309

-1.066.198

-1.090.872

0

0

2.564.457

-1.807.922

-486.069

1.512.922

-2.078.388

295.000

Resultatdisponering
Forslag til resultatdisponering
Årets resultat
Overført til over-/underdækning
Overført til tidsmæssige forskelle
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Balance 31. december

2019

2018

DKK

DKK

7.523.771

6.845.184

47.499.918

20.257.335

599.968

638.837

11.065.913

10.285.461

6.817

13.797.615

66.696.387

51.824.432

Værdipapirer

7.021

7.021

Finansielle anlægsaktiver

7.021

7.021

66.703.408

51.831.453

Varebeholdninger

420.582

452.083

Tilgodehavende varmebidrag og årsopgørelser

810.015

609.658

Underdækning

389.365

875.435

1.148.724

3.839.310

174.110

137.962

Tilgodehavender

2.522.214

5.462.365

Likvide beholdninger

1.769.824

43.591

Omsætningsaktiver

4.712.620

5.958.039

71.416.028

57.789.492

Note

Grunde og bygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Ledningsnet mv.
Materielle anlægsaktiver under udførelse
Materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver

Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Aktiver

3
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Aktiver

Balance 31. december

Note

Egenkapital

2019

2018

DKK

DKK

0

0

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

5.593.805

3.515.417

Hensatte forpligtelser

5.593.805

3.515.417

29.647.073

29.959.437

105.154

0

Kreditinstitutter
Anden gæld
Langfristede gældsforpligtelser

4

29.752.227

29.959.437

Kreditinstitutter

4

32.069.654

18.710.406

1.130.112

1.349.749

2.142.626

3.370.547

727.604

883.936

Kortfristede gældsforpligtelser

36.069.996

24.314.638

Gældsforpligtelser

65.822.223

54.274.075

Passiver

71.416.028

57.789.492

Skyldige årsopgørelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Anden gæld

4

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

7

Anvendt regnskabspraksis

8
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Passiver

Note

2019

2018

DKK

DKK

Reguleringer

5

5.414.492

4.999.369

Ændring i driftskapital

6

3.551.303

-5.674.331

8.965.795

-674.962

Renteindbetalinger og lignende

57.717

59.309

Renteudbetalinger og lignende

-1.066.196

-1.090.872

7.957.316

-1.706.525

Køb af materielle anlægsaktiver

-19.277.967

-16.585.417

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-19.277.967

-16.585.417

Optagelse af gæld til kreditinstitutter

-2.985.155

-2.842.963

Optagelse af gæld til kreditinstitutter

17.803.553

15.500.404

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

14.818.398

12.657.441

3.497.747

-5.634.501

-1.727.923

3.906.578

1.769.824

-1.727.923

Pengestrømme fra drift før finansielle poster

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Ændring i likvider
Likvider 1. januar
Likvider 31. december
Likvider specificeres således:
Likvide beholdninger
Kassekredit
Likvider 31. december

1.769.824

43.591

0

-1.771.514

1.769.824

-1.727.923
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

1

Nettoomsætning
Variabel afgift
Rumafgift

2018

DKK

DKK

15.537.018

13.556.504

4.621.997

4.573.888

Målerleje

477.207

471.785

Incitamentstarif

152.359

203.940

-2.078.388

295.000

-486.069

1.512.922

18.224.124

20.614.039

Lønninger

2.966.598

2.642.503

Pensioner

Overført til tidsmæssige forskelle
Over-/Underdækning

2

2019

Medarbejderforhold

377.429

337.307

Andre omkostninger til social sikring

58.391

57.483

Andre personaleomkostninger

91.819

92.204

3.494.237

3.129.497

Produktionsomkostninger

1.782.061

1.596.042

Distributionsomkostninger

873.559

782.375

Administrationsomkostninger

838.617

751.080

3.494.237

3.129.497

105.562

103.745

6

5

Lønninger, pensioner, andre omkostninger til social sikring og andre
personaleomkostninger er omkostningsført under følgende poster:

Heraf udgør vederlag til bestyrelse
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
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Noter til årsregnskabet

Noter til årsregnskabet
Materielle anlægsaktiver
Andre an-

Materielle anlægsaktiver

Produktions- læg, driftsmaGrunde og anlæg og ma- teriel og in-

Ledningsnet under udførel-

bygninger

skiner

ventar

mv.

se

I alt

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Kostpris 1. januar

25.786.615

Tilgang i årets løb

46.398.705

2.968.033

25.757.795

13.797.615 114.708.763

0

0

190.850

60.261

19.026.856

19.277.967

Overførsler i årets løb

1.502.465

30.167.038

0

1.148.151

-32.817.654

0

Kostpris 31. december

27.289.080

76.565.743

3.158.883

26.966.207

Ned- og afskrivninger 1. januar

18.941.431

26.141.370

2.329.197

15.472.334

0

62.884.332

823.878

2.924.455

229.718

427.960

0

4.406.011

19.765.309

29.065.825

2.558.915

15.900.294

0

67.290.343

7.523.771

47.499.918

599.968

11.065.913

6.817

66.696.387

Årets afskrivninger
Ned- og afskrivninger 31. december

6.817 133.986.730

Regnskabsmæssig værdi 31.
december

4

Langfristede gældsforpligtelser
Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er
indregnet under langfristede gældsforpligtelser.
Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

Kreditinstitutter

2019

2018

DKK

DKK

Efter 5 år

17.027.729

17.857.885

Mellem 1 og 5 år

12.619.344

12.101.552

Langfristet del

29.647.073

29.959.437

Inden for 1 år

32.069.654

16.938.892

Øvrig kortfristet gæld til kreditinstitutter
Kortfristet del

0

1.771.514

32.069.654

18.710.406

61.716.727

48.669.843
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3

Noter til årsregnskabet
Langfristede gældsforpligtelser (fortsat)

Anden gæld

5

DKK

105.154

0

Langfristet del

105.154

0

Øvrig kortfristet gæld

727.604

883.936

832.758

883.936

-57.717

-59.309

Pengestrømsopgørelse - reguleringer

Finansielle omkostninger

1.066.198

1.090.872

Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg

4.406.011

3.967.806

5.414.492

4.999.369

Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i leverandører m.v.
Årets over-/underdækning

7

2018

DKK

Mellem 1 og 5 år

Finansielle indtægter

6

2019

31.501

-80.774

2.454.081

-3.006.408

-1.498.736

-779.227

2.564.457

-1.807.922

3.551.303

-5.674.331

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser
Eventualforpligtelser
Til sikkerhed for gæld til Kommunekredit har Kalundborg Kommune afgivet kommunegaranti.
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8

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Høng Varmeværk a.m.b.a. for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C med
tilpasninger ift. varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelse hertil (BEK.nr. 941 af 4. juli 2017).
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Årsregnskab for 2019 er aflagt i DKK.
Generelt om indregning og måling

Over- og underdækninger/tidsmæssige forskelle
Selskabet er underlagt det særlige "hvile i sig selv" princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet
medfører, at årets over- eller underskud, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til
opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års
priser. Periodens over- eller underdækning samt tidsmæssige forskelle mellem principperne for indregning
efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller
en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning/tidsmæssige forskel efter
varmeforsyningsloven er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under
gæld, hensatte forpligtelser eller tilgodehavender.
Selskabsskat og udskudt skat
Selskabet er ikke omfattet af skattepligt.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
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"Hvile i sig selv" - princippet

Noter til årsregnskabet
8

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Selskabets nettoomsætning omfatter salg af varme produceret på selskabets eget decentrale
kraftvarmeanlæg. Herudover indeholder nettoomsætningen faste afgifter fra forbrugerne.
Varmeåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af varme indregnes derfor på basis af et års
levering og forbrug af varme i henhold til årsopgørelsen på tidspunktet for regnskabsårets afslutning.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår køb af halm, flis og olie, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger,
såsom vedligeholdelse og afskrivninger m.v. samt drift af produktionsanlæg.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der kan henføres til salg og distribution, herunder
vedligeholdelse af ledningsnet, målerudgifter, direkte løn, autodrift samt afskrivninger på
distributionsanlæg.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale, bestyrelse,
kontoromkostninger, reklame- og markedsføringsomkostninger, energispareaktiviteter samt afskrivninger
m.v.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg materielle anlægsaktiver.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Periodens over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen.

Noter til årsregnskabet
8

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.

Produktionsbygninger
Produktionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Distributionsanlæg

15-30 år
5-30 år
5-30 år
5-30 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.
Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter andelskapital i Dansk
Fjernvarmes Handelsselskab.
Kapitalandele, som ikke handles på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.
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Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over
aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Noter til årsregnskabet
8

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket normalt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivning til tab opgøres
på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
Underdækning indregnes i balancen som tilgodehavende.

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende energispareaktiviteter og forsikringer mv.
Hensatte forpligtelser
Investering 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 afskrivninger over aktivernes forventede brugstid.
Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en
udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlignes
over tid. Forskellene indregnes i balancen under henholdsvis tilgodehavender og gæld.
Finansielle gældsforpligtelser
Lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu
med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret
kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen
som en renteomkostning over låneperioden.
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.
Overdækning indregnes i balancen som gældsforpligtelse.
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Periodeafgrænsningsposter

Noter til årsregnskabet
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Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser foreningens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt foreningens likvider ved årets begyndelse og slutning.
Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktivitet
Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle
anlægsaktiver.
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet
Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.
Likvider
Likvide midler består af ”Likvide beholdninger”.
Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.
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Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke
kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter
omsætningsaktiver fratrukket kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.
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