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Varmeværkoplysninger m.v.

Varmeværket
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Bøvling Varmeværk

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.04.21 - 31.03.22 for Bøvling
Varmeværk.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med de nødvendige til-
rettelser, der følger af lov om varmeforsyning.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af varmeværkets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.03.22 og resultatet af varmeværkets aktiviteter for regn-
skabsåret 01.04.21 - 31.03.22. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de
forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bøvlingbjerg, den 7. juni 2022

Bestyrelsen

Jørn Nielsen
Formand

Poul Kallerup Peter Schjøtz

Jakob Dohn Snejbjerg Mogens Jeppesen
Næstformand

Susanne Pallestoft
Kommunal repræsentant
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Bøvling Varmeværk

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Bøvling Varmeværk

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bøvling Varmeværk for regnskabsåret  01.04.21 - 31.03.22,
der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Års-
regnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven,  med de nødvendige tilrettelser der følger af
lov om varmeforsyning.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af varmeværkets aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.03.22 samt af resultatet af varmeværkets aktiviteter for
regnskabsåret 01.04.21 - 31.03.22 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med de
nødvendige tilpasninger der følger af lov om varmeforsyning.

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 International Ethics
Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd
(IESBA  Code) og  de yderligere etiske krav, der  er  gældende i  Danmark, ligesom vi  har
opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
voreskonklusion.

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 for 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 varmeværkets 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 varmeværket, indstille driften eller ikke
har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Bøvling Varmeværk

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 revi-
sionspåtegning 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 forven-
tes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-

skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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 årsregnskabet, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak-
tion 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 forår-
saget 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 ud-
forme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at

kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af varmeværkets 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 udar-
bejdet, er rimelige.

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprin-
cippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe

betydelig tvivl om varmeværkets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er
en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysnin-

ger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modifi-
cere 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 varmeværket ikke længere kan fortsætte driften.
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Bøvling Varmeværk

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, her-
under noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktio-
ner 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, her-
under 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.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetnin-
gen 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.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplys-

ninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-

stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Lemvig, den 7. juni 2022

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Richard Hyldgaard Hansen
Statsaut. revisor
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Bøvling Varmeværk

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Varmeværkets aktiviteter består i produktion og distribution af varme, på billigste og mest
miljøvenlige måde under hensyntagen til forsyningssikkerheden.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.04.21 - 31.03.22 udviser et resultat på DKK 0 efter indregning
af en overdækning på kr. DKK 221.154, hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende.

Den akkumulerede overdækning udgør pr. 31. marts 2022 DKK 1.529.870, og DKK 1.084.000
er budgetteret indregnet i regnskabsåret 2022/2023,

Varmesalget udgør 6.691 MWh i regnskabsåret 2021/2022 mod 6.696 MWh i forrige år,
svarende til en stigning på 0,1%.

Varmeprisen for regnskabsåret var budgetteret til 38 øre pr. KWh. Den budgetterede variable
pris, såvel som de faste afgifter, fastholdes som endelig afregningspriser.

Aconto prisen for varmeåret 2022/2023 er uændret og udgør 38 ørepr. KWh. Den faste afgift
er uændret.

Den forventede udvikling

Det forventes, at udviklingen fortsat vil følger den linje, der hidtil har været lagt. Det er fortsat
vores strategi at producere billig varme til gavn for forbrugerne. Ligeledes søges stadig
optimeret på brændselsindkøb og produktion, således at stigninger hidrørende fra
brændselspriser og /eller afgifter får mindst mulig indflydelse på varmeafgiften for vore
forbrugere.

Efterfølgende begivenheder

Der arbejdes på en fusion mellem Bøvling Varmeværk og Bækmarksbro Varmeværk. Der
forventes en afklaring inden for kort tid.
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Bøvling Varmeværk

Resultatopgørelse

2021/22 2020/21

Note DKK DKK

1 Nettoomsætning 3.472.737 3.192.863

3 Produktionsomkostninger -1.790.219 -1.805.993

Bruttofortjeneste 1.682.518 1.386.870

4 Distributionsomkostninger -1.091.257 -687.927
5 Administrationsomkostninger -585.616 -496.783
2 Andre driftsindtægter 7.475 4.200

Resultat før finansielle poster 13.120 206.360

6 Finansielle indtægter 0 14
7 Finansielle omkostninger -13.120 -6.374

Finansielle poster i alt -13.120 -6.360

Resultat før henlæggelser til fornyelser 0 200.000

Henlæggelser til fornyelser 0 -200.000

Årets resultat 0 0
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Bøvling Varmeværk

Balance

AKTIVER

31.03.22 31.03.21

Note DKK DKK

Eksterne installationer 726.069 0

8 Materielle anlægsaktiver i alt 726.069 0

DEF EDB A.m.b.a 1.000 1.000

Finansielle anlægsaktiver i alt 1.000 1.000

Anlægsaktiver i alt 727.069 1.000

Varebeholdning træpiller 1.225 9.204
Varebeholdning olie 26.120 23.080
Varebeholdning flis 59.785 69.709

Varebeholdninger i alt 87.130 101.993

Tilgodehavender hos forbrugere 189.159 390.317
Andre tilgodehavender 37.107 0

Tilgodehavender i alt 226.266 390.317

9 Likvide beholdninger 1.074.912 1.585.609

Omsætningsaktiver i alt 1.388.308 2.077.919

Aktiver i alt 2.115.377 2.078.919
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Bøvling Varmeværk

Balance

PASSIVER

31.03.22 31.03.21

Note DKK DKK

Egenkapital i alt 0 0

Henlæggelser til fornyelser 0 200.000

Hensatte forpligtelser i alt 0 200.000

10 Skyldige feriemidler til feriefonden 47.198 0

Langfristede gældsforpligtelser i alt 47.198 0

Gæld til forbrugere 140.272 100.394
Leverandører af varer og tjenesteydelser 363.089 376.440

11 Takstmæssig overdækning 1.529.870 1.308.716
12 Anden gæld 34.948 93.369

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.068.179 1.878.919

Gældsforpligtelser i alt 2.115.377 1.878.919

Passiver i alt 2.115.377 2.078.919

13 Eventualforpligtelser
14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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Bøvling Varmeværk

Noter

2021/22 2020/21
DKK DKK

1. Nettoomsætning

Variable bidrag 2.542.612 2.808.012
Fast afgifter og målerafgift 1.071.252 1.064.804
Tilslutningsafgifter 80.027 5.122
Regulering af taksmæssig over/underdækning -221.154 -685.075

I alt 3.472.737 3.192.863

2. Andre driftsindtægter

Rykker og flyttegebyrer m.v. 1.475 4.200
Salg diverse materialer 6.000 0

I alt 7.475 4.200

3. Produktionsomkostninger

Flis 1.576.908 1.524.534
Træpiller 29.559 62.755
Olie og petroleum 46.181 20.942
Fragt 19.887 22.457
Vedligeholdelse produktionsanlæg 421.205 217.955
Vedligeholdelse grund og bygninger 3.523 143.178
Nox-afgift 14.628 16.358
Værktøj og sikkerhedsudstyr 54.434 33.316
Fremmed arbejde 56.082 42.563
Lønomkostninger 236.232 215.105

2.458.639 2.299.163

Varmetab overført til distributionsomkostninger -668.420 -493.170

I alt 1.790.219 1.805.993
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Bøvling Varmeværk

Noter

2021/22 2020/21
DKK DKK

4. Distributionsomkostninger

Gaver og blomster 901 0
Vedligeholdelse af ledningsnet og eksterne installationer 54.796 54.946
Kemikalier, kloakafgift og udgifter til slamforurening 49.250 13.078
El og vand 55.662 83.712
Lønomkostninger 47.246 43.021
Tab på debitorer 33.465 0
Varmetab overført fra produktionsomkostninger 668.420 493.170
Afskrivning målere, gade- og stikledninger 181.517 0

I alt 1.091.257 687.927

5. Administrationsomkostninger

Kontorartikler 9.276 2.816
Abonnement DFF EDB, køb IT mv. 19.014 60.895
Telefon og internet 10.993 8.584
Gebyrer PBS-indbetalinger m.v. 10.467 12.233
Revisorhonorar 62.750 54.000
Revisorhonorar vedrørende dette år 30.000 0
Revisorhonorar vedrørende fusion 26.300 0
Køb af realiserende energibesparelser 0 59.250
Konsulentassistance 5.280 0
Forsikringer og ejendomsskatter 102.792 96.669
Kontingenter 95.202 12.036
Møder, kursus, rejser og repræsentation 7.356 0
Interne møder og generalforsamling 17.200 18.216
Lønomkostninger 188.986 172.084

I alt 585.616 496.783

6. Finansielle indtægter

Renter, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse 0 14
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Bøvling Varmeværk

Noter

7. Finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter 12.422 6.374
Indeksering af feriemidler 698 0

I alt 13.120 6.374

8. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK
Grunde og byg-

ninger
Eksterne

installationer
Tekniske anlæg

og maskiner

Kostpris pr. 01.04.21 453.444 1.957.879 10.558.883
Tilgang i året 0 1.107.586 0

Kostpris pr. 31.03.22 453.444 3.065.465 10.558.883

Anvendte henlæggelser 0 -200.000 0

Anvendte henlæggelser pr. 31.03.22 0 -200.000 0

Af- og nedskrivninger pr. 01.04.21 -453.444 -1.957.879 -10.558.883
Afskrivninger i året 0 -181.517 0

Af- og nedskrivninger pr. 31.03.22 -453.444 -2.139.396 -10.558.883

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.03.22 0 726.069 0
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Bøvling Varmeværk

Noter

31.03.22 31.03.21
DKK DKK

9. Likvide beholdninger

Vestjysk Bank 573.165 538.308
Nordea 495.575 548.172
Ringkjøbing Landbobank 6.172 499.129

I alt 1.074.912 1.585.609

10. Skyldige feriemidler til feriefonden

Andre gældsbreve 47.198 0

11. Takstmæssig overdækning

Takstmæssig overdækning pr 01.04.2020 1.308.716 623.641
Årets over-/underdækning 221.154 685.075

I alt 1.529.870 1.308.716

Takstmæssig overdækning, der er indregnet i budget 2021/22 udgør 224.000 kr.
Takstmæssig overdækning, der indregnes i budget 2022/23 og fremover udgør 1.084.716 kr.

12. Anden gæld

Moms og afgifter 0 12.761
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 15.702 35.281
Feriepengeforpligtelse til funktionærer 19.246 45.329
Øvrig anden gæld 0 -2

I alt 34.948 93.369
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Bøvling Varmeværk

Noter

13. Eventualforpligtelser

Varmeværket har ingen eventualforpligtelser pr. 31.03.22.

14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Varmeværket har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver. 
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Bøvling Varmeværk

Noter

15. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regn-
skabsklasse A med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse, samt de
nødvendige tilpasninger som følger af varmeforsyningsloven.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligele-
des alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-

flyde varmeværket, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i
balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå varmeværket, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser
til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver
enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

TAKSTMÆSSIG OVER-/UNDERDÆKNING

Takstmæssig underdækning vedrørende tidligere år, og som i de kommende år opkræves hos
forbrugerne i henhold til den fastlagte indtægtsramme, indregnes særskilt i balancen under
tilgodehavender. Takstmæssig underdækning indregnes til den værdi, som ledelsen forven-
ter, vil blive opkrævet i de kommende år. Årets regulering af underdækning indregnes i re-
sultatopgørelsen under nettoomsætningen.

Takstmæssig overdækning vedrørende tidligere år, og som i de kommende år skal afregnes
til forbrugerne, indregnes i balancen som en særskilt forpligtelse. Årets regulering af over-
dækning indregnes i resultatopgørelsen under nettoomsætningen.
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Bøvling Varmeværk

Noter

15. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

I årets nettoomsætning indgår salg af årets produktion af varme og faste bidrag samt årets
taksmæssige over- eller underdækning.

Produktionsomkostninger

I produktionsomkostninger indregnes omkostninger til brændsel og drift af produktions-
anlæg, lønomkostninger samt afskrivninger på tekniske anlæg og maskiner. Produktions-
omkostninger reduceres med beregnet ledningstab, der indregnes under distributions-
omkostninger.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger til distribution af varme produceret i
året, herunder varmetab i forbindelse med distributionen. Herunder indregnes afskrivninger
på anlægsaktiver, som anvendes i distributionsaktiviteten.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og ad-
ministration, herunder løn til det administrative personale samt omkostninger til
kontorlokaler, kontoromkostninger, tab på debitorer m.v. samt afskrivninger på anlægs-
aktiver, der anvendes til administrative forhold.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens
aktiviteter, herunder gevinster ved salg af materielle anlægsaktiver.
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Bøvling Varmeværk

Noter

15. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på  anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes
forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider og
restværdier:

Brugstid,
år

Rest-
værdi,

procent

Bygninger mellem 5-20 0
Eksterne installationer mellem 5-20 0
Tekniske anlæg og maskiner mellem 5-20 0

Afskrivningsgrundlaget er aktivets kostpris fratrukket forventet restværdi ved afsluttet
brugstid. Afskrivningsgrundlaget reduceres endvidere med eventuelle nedskrivninger.
Brugstiden og restværdien fastsættes, når aktivet er klar til brug, og revurderes årligt.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter i forhold til virksom-
hedens aktiviteter, herunder omkostninger ved udlejningsaktivitet og tab ved salg af im-
materielle og materielle anlægsaktiver.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

Skat af årets resultat

Varmeværket er fritaget for skattebetaling i henhold til selskabsskatteloven § 3 stk. 1, nr. 4.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt
andre anlæg, driftsmateriel og inventar.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og
nedskrivninger. 
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Bøvling Varmeværk

Noter

15. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

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 separate 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 ”Af- og nedskrivninger”.

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem
en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt
for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis varmeværkets realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end
forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt
aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regn-
skabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Ka-
pitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendel-
sen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet el-
ler aktivgruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. 

Kostpris for brændsel opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte
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15. Anvendt regnskabspraksis  -  fortsat  -

foranlediget af anskaffelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende
værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre kapitalandele måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Hensatte forpligtelser

Henlæggelser til fornyelser jf. varmeforsyningsloven indregnes i balancen under hen-
læggelser.

Gældsforpligtelser

Finansielle og andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer
til gældens pålydende værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb modtaget fra kunder forud for tids-
punktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.
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