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Ledelsespåtegning 

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2020 for Egebjerg Nærvarme 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2020. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretnin-
gen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Egebjerg, den 15. juni 2021 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til andelshaverne i Egebjerg Nærvarme A.M.B.A. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi har revideret årsregnskabet for Egebjerg Nærvarme A.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnska-
bet"). 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-
re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-
visionspåtegningens 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 grund-
lag for vores konklusion. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-
sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-
delse 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 væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel-
se 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 besvigel-
ser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

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. 

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, 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 fejlinfor-
mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-
ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, 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 regn-
skabsmæssige 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 for-
bundet 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 noteoplysnin-
gerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
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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 place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Hillerød, den 15. juni 2021 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 7712 31 

Carsten Blicher 
statsautoriseret revisor 
mnei656o 
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Selskabsoplysninger 

Selskabet Egebjerg Nærvarme A.M.B.A. 
Gelstrupvej 3 

4500 Nykøbing Sj 

CVR-nr.: 38 13 04 98 
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 
Hjemstedskommune: Odsherred 

Bestyrelse Morten Hylleberg 
Erik Svenstrup 
Peder Villemoes 
Brian Olsen 
Svend Buchardt 

Revision 

Pengeinstitut 

PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Milnersvej 43 
3400 Hillerød 

Dragsholm Sparekasse 
Asnæs Centret 23 
4550 Asnæs 
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Ledelsesberetning 

Væsentligste aktiviteter 

Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Egebjerg og omegn i 

overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, 

anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 

Udvikling i året 

Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på DKK o, og selskabets balance pr. 31. 

december 2020 udviser en egenkapital på DKK o. 

Selskabets underdækning (mellemregning med forbrugere) er i året reduceret fra TDKK 144 til TDKK 103, 
hvilket anses for tilfredsstillende. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-

rapporten. 

Ihr 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

 

Note 2020 2019 

 

DKK DKK 

Nettoomsætning 1 1.085.542 1.105.899 

Produktionsomkostninger 2 -475.353 -478.356 

Bruttoresultat 

 

610.189 627.543 

Distributionsomkostninger 3 -288.091 -282.594 

Administrationsomkostninger 4 -101.224 -128.681 

Resultat af ordinær primær drift 

 

220.874 216.268 

Andre driftsindtægter 5 10.725 19.450 

Resultat før finansielle poster 

 

231.599 235.718 

Finansielle omkostninger 6 -231.599 -235.718 

Resultat før skat 

 

0 0 

Skat 

   

Årets resultat 

   

    

Resultatdisponering 

2020 2019 
DKK DKK 

Forslag til resultatdisponering 

Årets resultat 41.256 93.683 

Overført til over/underdækning -41.256 -93.683 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Grunde og bygninger 

Produktionsanlæg 

Andre anlæg 

Distributionsanlæg 

Note 2020 2019 

 

DKK 

458.581 

3.591.037 

194.340 

6.136.344 

DKK 

475.144 

3.680.120 

0 

6.357.709 

Materielle anlægsaktiver 7 10.380.302 10.512.973 

Anlægsaktiver 

 

10.380.302 10.512.973 

Flisbeholdning 

 

148.493 102.925 

Varebeholdninger 

 

148.493 102.925 

Tilgodehavender 

 

69.758 27.315 

Underdækning 

 

103.197 144.453 

Tilgodehavender 

 

172.955 171.768 

Likvide beholdninger 

 

183.520 474.973 

Omsætningsaktiver 

 

504.968 749.666 

Aktiver 

 

10.885.270 11.262.639 
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Balance 31. december 

Passiver 

Egenkapital 

Note 2020 2019 

 

DKK DKK 

Gæld til realkreditinstitutter 

 

10.264.584 9.721.666 

Langfristet gæld 9 10.264.584 9.721.666 

Gæld til realkreditinstitutter 9 383.333 351.667 

Kreditinstitutter 

 

0 650.889 

Skyldige årsafregninger 

 

83.366 314.698 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

 

35.000 177.031 

Mellemregning med forbrugerne 

 

2 0 

Anden gæld 11 118.985 46.688 

Kortfristet gæld 

 

620.686 1.540.973 

Gældsforpligtelser 

 

10.885.270 11.262.639 

Passiver 

 

10.885.270 11.262.639 

Anvendt regnskabspraksis 12 

  

_kg 
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Noter til årsregnskabet 

 

Nettoomsætning 

2020 2019 
DKK DKK 

 

Variabel afgift 719.790 794.870 

 

Fast afgift 335.008 333.293 

 

Abonnementsbidrag 72.000 71.419 

 

Over- / underdækning -41.256 -93.683 

  

1.085.542 1.105.899 

2 Produktionsomkostninger 

   

Forbrug af flis 322.942 374.500 

 

Vand -508 7.423 

 

Vedligeholdelse af produktion 39.431 4.466 

 

El 21.675 16.175 

 

Overført gadeledningstab -61.470 -68.436 

 

Afskrivninger produktion 152.633 144.228 

 

Øvrige omkostninger 650 0 

  

475.353 478.356 

3 Distributionsomkostninger 

   

Ledningstab 61.470 68.436 

 

Brugerinstallationer 2.749 909 

 

Afskrivninger 223.872 213.249 

  

288.091 282.594 
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Noter til årsregnskabet 

4 Administrationsomkostninger 

2020 2019 
DKK DKK 

 

Bestyrelse, generalforsamling, møder m.m. 4.592 563 

 

Kontorartikler 0 48 

 

Administration 18.694 38.310 

 

Tab på debitorer 0 1 

 

IT-udgifter 3.886 15.544 

 

Revision og regnskabsassistance m.v. 28.000 35.000 

 

Forsikring 26.041 24.935 

 

Reparation og vedligeholdelse 720 319 

 

Ejendomsskatter 0 442 

 

Øvrige omkostninger 19.291 13.519 

  

101.224 128.681 

5 Andre driftsindtægter 

   

Restancegebyrer m.v. 725 1.450 

 

Lejeindtægt antenneposition 10.000 10.000 

 

Andre indtægter 0 8.000 

  

10.725 19.450 

6 Finansielle omkostninger 

   

Andre finansielle omkostninger 231.599 235.718 

  

231.599 235.718 
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Noter til årsregnskabet 

7 Materielle anlægsaktiver 
Grunde og 

bygninger 

Produktionsanl 

æg Andre anlæg 

Distributionsan 

læg I alt 
DKK DKK DKK DKK DKK 

Kostpris primo 1. januar 496.895 3.850.616 0 6.640.992 10.988.503 

Tilgang i årets løb 0 -2.505 202.056 0 199.551 

Kostpris primo 31. december 496.895 3.848.111 202.056 6.640.992 11.188.054 

Opskrivning primo 1. januar 0 o o o o 

Opskrivning primo 31. december 0 o o o o 

Af- og nedskrivninger primo 1. januar 21.751 128.719 0 283.282 433.752 

Årets afskrivninger 16.563 128.355 7.716 221.366 374.000 

Af- og nedskrivninger primo 31. december 38.314 257.074 7.716 504.648 807.752 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 458.581 3.591.037 194.340 6.136.344 10.380.302 

Afskrives over 30 år 20-30 år 5 år 30 år 

 

2020 2019 
DKK DKK 

8 Underdækning 

Saldo primo 144.453 238.136 

Overført fra årets resultat -41.256 -93.683 

 

103.197 144.453 
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Noter til årsregnskabet 

9 Langfristet gæld 

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er 

indregnet under langfristede gældsforpligtelser. 

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden: 

 

Gæld til realkreditinstitutter 

2020 2019 
DKK DKK 

 

Efter 5 år 8.731.250 8.315.000 

 

Mellem 1 og 5 år 1.533.334 1.406.666 

 

Langfristet del 10.264.584 9.721.666 

 

Inden for 1 år 383.333 351.667 

  

10.647.917 10.073.333 

10 Likvider 

   

Dragsholm Sparekasse, konto 0537 0000641995 183.520 474.973 

ti Anden gæld 

183.520 474.973 

   

Skyldige renter 6.800 6.800 

 

Skyldig moms 87.185 14.888 

 

Andre skyldige omkostninger 25.000 25.000 

  

118.985 46.688 
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Noter til årsregnskabet 

12 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Egebjerg Nærvarme A.M.B.A. for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A med tilpasninger jfr. 

varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelse hertil (BEK nr. 941 af 4. juli 2017). 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsregnskab for 2020 er aflagt i DKK. 

Generelt om indregning og måling 

"Hvile i sig selv" - princippet 

Over- og underdækninger 
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 indregnes derfor som henholdsvis en omkostning eller en 

indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningsloven er 
udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender 

Selskabsskat og udskud skat. 
Selskabet er ikke omfattet af skattepligt. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer 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 af-

skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-

mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, 

og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, 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. 

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. 
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Noter til årsregnskabet 

12 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Resultatopgørelsen 
Nettoomsætning 

Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til 
køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget 
vil tilgå selskabet. 

Selskabets nettoomsætning omfatter salg af varme produceret på selskabets eget decentrale varmeanlæg. 
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. 

Periodens over- eller underdækning indregnes i nettoomsætningen. 

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af 
rabatter i forbindelse med salget. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I 
produktionsomkostninger indgår direkte løn og indirekte produktionsomkostninger, så som 
vedligeholdelse af afskrivninger m.v. samt drift og administration. 

Distributionsomkostninger 

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger i form af gager, vedligeholdelse af ledningsnet, 
målerudgifter og afskrivninger m.v. på distributionsanlæg samt gadeledningstab. 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontorom-
kostninger, afskrivninger m.v. 

Andre driftsindtægter/-omkostninger 

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i for-
hold til selskabets hovedaktivitet. 
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Noter til årsregnskabet 

12 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. 

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. Tilslutningsbidrag fradrages i kostprisen. 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi. Afskrivninger 
foretages i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelse hertil (BEK nr. 
479 af 4. juli 2017) 

Produktionsbygninger 5-30 år 
Øvrige bygninger 5-30 år 
Produktionsanlæg 5-30 år 
Andre anlæg 5-30 år 
Indretning lejede lokaler 3-5 år 

Restværdierne for anlægsaktiverne er fastsat til nul. 

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt. 

Nedskrivning af anlægsaktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indika-
tion af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. 

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket nor-
malt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 
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Noter til årsregnskabet 

12 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger ved-
rørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter. 

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. 

Tilbagebetalinger til forbrugerne 

Tilbagebetalinger til forbrugerne opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende ind-
tægter i de efterfølgende regnskabsår. 
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