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Brønsi  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

Virksomhedsoplysninger  m.v.

Virksomheden

Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

Poul  Peter  Gad

Hovedvejen  8D

6780  Skærbaek

Telefon:  74 75 33 29

Hjemmeside:  www.broensfjernvarme.dk

E-mail:  ppg@broens-ing.dk

Hjemsted:  Tønder

CVR-nr.:  19  44 59 33

Regnskabsår:  01.04  - 31.03

23. regnskabsår

Bestyrelse

Formand  Kaj Nielsen

Næstformand  Jens  Peter  Oksen

Kasserer  Poul  Petet  Gad

Else  Degn  Hansen

Svend  Erik  Hansen

Knud  Nielsen

Revision

Beierholm
STatsautonse+et  Revisrot'ispa+tne+selskaly

Pengeinstitut

Sydbank,  Tønder
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Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

Ledelsespåtegning

Vi  har  dags  dato  aflagt  årsrapporten  for  regnskabsåret  01.04.17

Kraftvarmeværk  A.m.b.a..

31.03.18  for  Brøns

j!Vsrapporten  aflægges  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven,  dog  med  tilpasrnng  til

varmeforsyningslovens  afskrivrungsbestemme1ser  mv. Brøns  Kraftvarmeværk  er omfattet  af

varmeforsyningslovens  "hvile  i sig selv princippet".  Det vil sige  årets  over/underdækning

skal  indregnes  i naeste  års priser.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  bil]ede  af virksomhedens  aktiver,

passiver  og finansielle  stining  pr. 31.03.18  og resultatet  af virksomhedens  aktiviteter  og

pengestrømme  for regnskabsåret  01.04.17  - 31.03.18.

Ledelsesberetningen  indeholder  efter vores opfattelse  en retvisende  redegørelse  for  de

forhold,  beretningen  omhandler.

Årsrapporten  indstilles  til  generalforsam1ingens  godkendelse.

Skær)æk,  den  7. juni  2018

Ise

Kaj  ielsen
Fo

Jens  Peter  Oksen  Poul  Peter  Gad
Næstformand Kasserer

j2V'C-  - )-i/  dl
]  Else  Degn/Hans@'n - Svend  Erik  Hansen  Knud  Nielsen
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Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Til  andelshaverne  i Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

Konklusion

Vi har  revideret  årsregnskabet  foz Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.  for regnskabsåret  01.04.17

- 31.03.18,  der omfatter  resultatopgørelse,  balance,  pengestrømsopgørelse  og noter,  herunder

anvendt  regnskabspraksøs.  Årsregnskabet  udarbejdes  efter årsregnskabsloven,  med  de

tilpasninger,  der  følger  af varmeforsyningslovens  afskrivningsbestemmelser  mv.

Det  er vores  opfattelse,  at årsregnskabet  giver  et retvisende  billede  af virksomhedens  aktiver,

passiver  og finansielle  stilling  pr. 31.03.18  samt  af resultatet  af virksomhedens  aktiviteter  og

pengestrømme  for  regnskabsåret  01.04.17  - 31.03.18  i overensstemmelse  med

årsregnskabsloven,  med  de  tilpasninger,  der  følger  af  varmeforsyningslovens

afskrivningsbestemmelser  mv.

Grundlag  for  konklusion

Vi har  ridført  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  ø revisionspåtegningens  afsnit  "Revisors  ansvar  for revisionen  af

årsregnskabet".  Vi er uafhaengige  af virksomheden  i overensstemmelse  med  internationale

etxske 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  tal disse  regler  og

krav.  Det er vores  opfattelse,  at det  opnåede  revisionsbevis  er tilstrækkeligt  og egnet  som

grundlag  for vores  konklusxon.

Ledelsens  ansvar  for  årsregnskabet

Ledelsen  har ansvaret  for udarbejdelsen  af et årsregnskab,  der giver  et retvisende  binede  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  vnksomhedens  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 foytsat  drift,

medmindre  ledelsen  enten  har t:il hensigt  at likvidere  virksomheden,  indstille  driften  eller

ikke  har  andet  realistisk  alternativ  end  at gøre  dette.

[3EIEnHOLrn
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Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

Den  uafhængige  revisors  revisionspåtegning

Revisors  ansvar  for  revisionen  af  årsregnskabet

Voyes mål er at opnå  høj grad  af sikkerhed  fot, om åysxegnskabet  som helhed  ex uden

væsentlig  fejlinformation,  uanset  om denne  skyldes  besvigelser  ener fejl, og at afgive  en  revi-

sionspåtegning  med  en konklusion  Høj gzad af sikkerhed  er et højt  niveau  af sikkerhed,  men

er ikke  en garanti  for, at en revision,  der udføres  I overensstemmelse  med  internationale

standazder  om revision  og de yderligere  krav,  der er gældende  i Danmark,  altid  vil  afdække

væsentlig  fejlinformation,  når sådan  findes.  Fe31informationer  kan opstå som følge af

besvigelser  elley fejl og kan  betragtes  som  væsentlige,  hvis  det  med  timelighed  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  ø Danmark,  foretager  vi faglige  vurderinger  og

opretholder  professionel  skepsis  under  revisionen.  Herudover:

*  Identificerez  og vurderer  vi risikoen  for væsentlig  fejlinformation  i årsregnskabet,  uanset

om  denne  skyldes  besvigelser  eller  fejl, udformer  og udfører  zevisionshandlinger  som  reak-

tion  på disse  risici  samt  opnår  revisionsbevis,  der er tilstrækkeligt  og egnet  til  at danne

gtundlag  for vores  konklusion.  Risikoen  for ikke  at opdage  væsentIlig  fejinformation  forår-

saget  af besvigelser  er højere  end ved væsentlig  fejlinformation  forårsaget  af fejl, idet

besvigelser  kan  omfatte  sammensvæxgelser,  dokumentfalsk,  bev'idste  udeladelser,

vildledning  eller  tilsidesættelse  af intern  kontrol.

*  Opnår  vi forståelse  af den interne  kontrol  med  relevans  for revisionen  for at lainne  ud-

forme  revisionshandlinger,  der er passende  efter  omstændighederne,  men  ikke  for at

kunne  udtrykke  en konklusion  om effektiviteten  af virksomhedens  interne  kontrol.

ø Tager  vi stilling  til, om den  regnskabspraksis,  som er anvendt  af ledelsen,  er passende,

samt  om de regnskabsmæssige  skøn  og tilknyttede  oplysrunger,  som ledelsen  har udar-

bejdet,  er rxmelige

*  Konkluderer  vi, om ledelsens  udarbe)delse  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 virksomhedens  evne  til  at fortsætte  driften.  Hvis  vi konkluderer,  at der

er en væsentlig  usikkerhed,  skal  vi ø vores  revisionspåtegning  gøre  opmaerksom  på oplys-

ninger  herom  i årsregnskabet  eller, hvis  sådanne  oplysninger  ikke  er tilstraekkelige,  modi-

ficere  vores  konklusion.  Votes  konklusioner  er baseret  på det  revisionsbevis,  der  er opnået

frem  til datoen  for vores  revisionspåtegning  Fremtidige  begivenhedey  eller forhold  kan

dog  medføre,  at virksomheden  ikke  længere  kan  fortsætte  driften.

[:3€ 1Er?HOLrn
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Brøns  Kraftvarmeveerk  A.m.b.a.

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 retvxsende  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  V1 identificerer  under  revisionen.

Udtalelse  om  ledelsesberetningen

Ledelsen  er ansvarlig  for ledelsesberetrnngen.

Vores  konklusion  om årsregnskabet  omfatter  ikke  ledelsesberetningen,  og vi udtrykker  ingen

fo'tm  for konklusion  med  sikkerhed  om ledelsesberetningen.

I tilknytning  t:il vores  revision  af årsregnskabet  er det  vores  ansvar  at læse ledelsesberetnin-

gen  og i den  forbindelse  overveje,  om ledelsesberetningen  er vaesentligt  inkonsistent  med  års-

regnskabet  eller  vores  viden  opnået  ved  revisionen  ener på anden  måde  synes  at indeholde

vaesentlig  fejlinformation

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

ninger  i henhold  til  årsregnksabsloven,  med  de  tilpasninger,  der  følger  af

varmeforsyningslovens  afskrivningsbestemmelser  mv.

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

stemmelse  med  årsregnskabet  og er udazbejdet  i overensstemmelse  med  årsregnskabs-

lovens  krav  samt  de  tilpasrunger,  der  følger  af  varmeforsyrungslovens

afskrivningsbestemmelser  mv. Vi har ikke  fundet  væsentlig  fejlinformation  i ledelsesberet-

ningen.

Toftlund,  den  7. jurn  2018

Beierholm

Statsautoriseiet  Revisionspartnerselskab

Søren  Lindholm  Mikkelsen

Statsaut.  revisor
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Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

Ledelsesberetning

Væsentligste  aktiviteter

Brøns Kraftvarmeværk  er et oprindeligt  naturgasfyret  kraftvarmeanlæg,  der  producerer

henholdsvis  varme  til Brøns'  beboere  samt  el der er afsat  til Energinet.dk.  Fra starten  af

sommeren  2013 er værket  overgået  til  at fyre  med  flis.

Udvikling  i aktiviteter  og  økonomiske  forhold

Pr. 31. marts  2018 er der  135  forbrugere  tilsluttet  anlaegget.

Der er i regnskabsåret  1. april  2017 - 31 marts  2018 solgt  ca. 2.394  MWh  mod  ca. 2.198  MWh

i regnskabsåret  1. april  2016 - 31. marts  2017.

Resultatet for 2017/2018 er en underdækning  på  kr.  286.457  mod  en  budgetteret

underdaekning  på kr. 499.000.

Fra 01.04.2013  beregnes  den  faste  afgift  efter  indhentede  m2 BBR-oplysningey  for tilsluttede

ejendomme.  Varmeprisen  pr. MWh  udgør  i 2017/18  kr. 475 inkl.  moms  mod  kr. 525 inkl.

momsi2016/17.  Pr. 1/4  2018  er prisen  fastsat  til  kz. 520 inkl.  moms  pr. MWh.

Efterfølgende  begivenheder

Efter  zegnskabsårets  afslutning  er der  ikke  indtruffet  betydningsfulde  haendelser.



Brøns  Kraftvarmeveerk  A.m.b.a.

Note

I Nettoomsætning

Takstmaessigt  over/-underdækning

2 Dyiftsomkostrnngey

Bruttofortjeneste  I (66,9%  - 67,4%)

3 Personaleomkostninger

Bruttofortjeneste  II  (55,9%  - 57,9%)

4 Lokaleomkostninger

5 Administrationsomkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  i alt

Resultat  før  af-  og  nedskrivninger

6 Af-  og  nedskrivninger  af  immateriene  og  materielle

anlaegsaktiver

Resultat  før  finansielle  poster

7 Finansielle  indtægter

8 Fxnansielle  omkostnxnger

Finansielle  poster  i alt

Resultat  før  skat

Skat  af  årets  resultat

Årets  resultat

Ø3EtEnH0Lrn
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Resultatopgørelse

2017/18

DI(K

2016/17

DKK

2.358.122

286.457

-1.067.759

1.576.820

-259.716

1.317.104

-53.506

-316.435

-369.941

947.163

2.427.941

219.541

-1.mO.803

1.636.679

-230.969

1.405.710

-22.109

-321.155

-343.264

1.062.446

-795.000

152.163

578

-152.7="n

-152.163

o

o

o

-892.000

170.446

1.284

-171  .730

-170.446

o

o

o
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Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

AKTIVER

Note

Kraftvarmeværk

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og  inventar

9 Materielle  anlægsaktiver  i alt

Anlægsaktiver  i alt

Flislager

IO Varebeholdninger  i alt

Tilgodehavender  hos  forbrugere,  netto

1l  Andre  tilgodehavender

Tilgodehavender  i alt

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Værdipapirer  og  kapitalandele  i alt

Indestående  i kreditinstitutter

12 Likvide  beholdninger  i alt

Omsætningsaktiver  i alt

Aktiver  i alt

[:3EIEnHOLrn
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Balance

31.03.18

DKK

31.03.17

DKK

3.206.629

30.177

3.236.806

3.236.806

10.OOO

10.OOO

73.439

72.940

146.379

500

500

1.637.872

1.637.872

1.794.751

5.031.557

3.670.732

23.867

3.694.599

3.694.599

10.OOO

IO.OOO

o

100.527

100.527

o

o

2.330.505

2.330.505

2.441.032

6.135.631

IO



Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

PASSIVER

Note

Egenkapital

Egenkapital  i alt

13 Gæld  til  rea1kreditinstitutter

Langfristede  gældsforpligtelser  i alt

Kortfristet  del  af  langfristede  gældsforpligtelser

Skyldig  til  forbrugere,  netto

Leverandører  af  vazer  og  tjenesteydelser

14 Takstmaessig  overdækning

15 Anden  gæld

Kortfristede  gældsforpligtelser  i alt

Gældsforpligtelser  i alt

Passiver  i alt

16 Eventualforpligtelser

17 Pantsætrnnger  og  sikkerhedssti1lelser

€ EJEr?HOLrn
b K A Fl E Fl B A L A N C E

Balance

31.03.18

DI(K

31.03.17

DKK

o

o

3.830.285

3.830.285

622.357

o

311.911

192.670

74.334

1.201.272

5.031.557

5.031.557

o

o

4.452.643

4.452.643

603.570

77.902

347.557

479.127

174.832

1.682.988

6.135.631

6.135.631

1l



Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

Pengestrømsopgørelse

Note

Årets  over/underdækning

18 Reguleringer

Foi'skydning  i driftskapital

Tilgodehavender

Andre  driftsafledte  gældsforpligtelser

Pengestrømme  fra  drift  før  finansielle  poster

Modtagne  renteindtægter  og  lignende  indtaegter

Betalte  renteomkostninger  og  lignende  omkostninger

Pengestrømme  fra  driften

Køb  af  materiene  anlægsaktiver

Pengestrømme  fra  investeringer

Afdrag  på  gæld  til  rea1kreditinstitutter

Pengestrømme  fra  finansiering

Årets  samlede  pengestrømme

Likvide  beholdningey  ved  årets  begyndelse

Likvide  beholdninger  ved  årets  slutning

Likvide  beholdrunger  ved  årets  slutning  specificeres  således:

Likvide  beholdningev

Vaerdipapirer  uden  vaesentlig  kursrisiko

I alt

2017/18

DKK

- 286.457

947.163

- 45.852

- 214.045

400.809

578

-152.741

248.646

-337.208

-337.208

-603.571

- 603.571

- 692.133

2.330.505

1.638.372

1.637.872

500

1.638.372

2016/17

DKK

-219.541

1.062.446

31.000

54.771

928.676

1.284

-171.730

758.230

-34.383

-34.383

- 585.352

- 585.352

138.495

2.192.010

2.330.505

2.330.505

o

2.330.505
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Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

1.  Nettoomsætning

Forbrugsafgifter

Faste  afgifter

Salg  el inkl.  tilskud  og  rådighedsbeløb

Finansielle  kontrakter

Fast  månedlig  håndtering

I alt

2.  Driftsomkostninger

Gas

Træflis

Elektricitet  og  vand

Vedligeholdelse  produkt'ionsanlæg

Vedligeholdelse  ledningsnet

I alt

3.  Personaleomkostninger

Løn  driftsleder

Honorarer

Ændring  i feriepengeforpligtelse,  andre

Øvrige  personaleomkostrunger

I alt

€ € lEnHOLrn
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Noter

2017/18

DKK

2016/17

DKK

909.719

847.929

1.266.112

- 615.638

- 50.000

2.358.122

923.261

966.000

1.284.921

- 696.241

- 50.000

2.427.941

26.027

873.968

51.960

111.629

4.175

1.067.759

37.133

793.553

47.556

128.689

3.872

1.010.803

217.861

24.000

3.240

14.615

259.716

193.221

24.000

o

13.748

230.969
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Brøns  Kraftvarmevaerk  A.m.b.a.

Noter

2017/18

DKI(

2016/17

DKK

4.  Lokaleomkostninger

Lokaleleje

Ejendomsskat

Forsikring

Reparation  og  vedligeholdelse

Rengøring

I alt

600

1.539

18.818

29.400

3.149

53.506

800

1.504

18.176

1.629

o

22.109

5.  Administrationsomkostninger

Kontorartikler,  annoncer  og  reklame

Gaver  og  blomster

Anden  repraesentation

Telefon  og  internet

Porto  og  gebyrer

Revision  af  årsrapporten

Revisorhonorar  assistance,  regulering  fra  sidste  år

Bogførings-  regnskabs-  og  budgetassistance

Konsulenthonorar

Forsikringer

Kontingenter

Energibesparelser

Sydenergi

Generalforsamling  og  bestyrelsesudgifter

Tab  på  debitorer

I alt

23.681

350

1.850

17.240

4.349

28.500

13.000

61.000

10.575

39.038

12.500

4.813

17.272

3.687

78.580

316.435

6.285

o

o

16.928

3.017

27.900

9.480

62.500

10.337

37.994

5.400

126.215

16.813

6.288

-8.002

321.155

6.  Af-  og  nedskrivninger  af  immaterielle  og  materielle

anlægsaktiver

Afskrivning  på  ktaftvaymeværk

Afskrivrung  på  anlæg,  drift.smateriel  og  inventar

I alt

779.982

15.018

795.000

881.248

10.752

892.000
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Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

7.  Finansielle  indtægter

Renter  bankkonti

8.  Finansielle  omkostninger

Kommunekredit

Garantiprovision

I alt

9.  Materielle  anlægsaktiver

Beløbi  DKK

Kostpris  pr.  01.04.17

Tilgang  i året

Kostpris  pr.  31.03.18

Af-  og  nedskrivninger  pr.  01.04.17

Afskrivninger  i året

Af-  og  nedskrivninger  pr.  31.03.18

Regnskabsmæssig  værdi  pr.  31.03.18

[3EIEr?HOLm
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Noter

2017  /18

DKK

2016/17

DKK

578 1.284

140.468

12.273

152.741

158.828

12.902

171.730

Andre  anlæg,

driftsmateriel

Kraftvarmevaerk  og  inventar

5.411.9:39

315.880

5.727.819

-1.741.208

- 779.982

- 2.521.190

3.206.629

43.659

21.328

64.987

-19.792

-15.018

- 34.810

30.177
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Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

IO.  Varebeholdninger

Flislager

11.  Andre  tilgodehavender

Energinet

I alt

12.  Likvide  beholdninger

Aftalekonti

Sydbank,  Erhvervskonto

I alt

13.  Gæld  til  realkreditinstitutter

Kommunekredit  3,19%

Kommunekredit  2,72%

Gæld  til  realkreditinstitutter  i alt

Kortfristet  del  af realkreditgæld

I alt

Gæld  lal forfald  efter  5 år

[3EIEnH0Lm
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Noter

31.03.18

DKK

31.03.17

DKK

10.OOO IO.OOO

72.940

72.940

100.527

100.527

1.399.502

238.370

1.637.872

1. 501.084

829.421

2. 330.505

2.062.144

2.390.498

4.452.642

-622.357

3 830.285

2.538.195

2.518.018

5.056.213

-603.570

4.452.643

1.698.566 1.844.529
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Brøns  Kraftvarmevaerk  A.m.b.a.

14.  Takstmæssig  overdækning

Takstrnæssig  overdækning,  primo

Årets  over/underdaekning

I alt

15.  Anden  gæld

Moms  og afgifter

A-skat  og  arbejdsmarkedsbidrag

ATP  og  andre  sociale  ydelser

Feriepengeforpligtelse  til  funktionaerer

Renter

I alt

[3EIEr?HOLnn
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Noter

31.03.18

DKK

31.03.17

DKK

479.127

-286.457

192.670

698.668

-219.541

479.127

3.751

7.884

284

29.160

33.255

74.334

103.374

7.007

284

25.920

38.247

174.832
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Brøns  Kraftvarmeveerk  A.m.b.a.

Noter

16.  Eventualforpligtelser

Andre  eventualforpligtelser

Aftale  om flisleverancer  er indgået  med Agroform  til faste priser  for 2018 og 2019.

Der er indgået  gasleveranceaftale  med Ørsted for perioden  indtil  01.06.2018. Gasprisen

afregnes  tal dagspris. Fra 01.06.2018 og minimum  frem til 31/5 2019, er der udarbejdet  en

naturgaskontrakf  med  NGF  Nature  Energy.

Der er indgået  aftale d. 22/2 2017 med Elbæk  & Vejrup A/S om levering  af EV Appia  ver.

2.0. opkrævningssystem,  vnkende  fra 1/4 2018 Aftalen  gælder  for 36 måneder  og fornyes

automatisk  hvert  år for yderligere  et år af gangen, ved udløbet  af en periode.  Aftalen  kan

opsiges senest 6 måneder  før udløb af igangværende  periode. Der opkræves  kr. 219 ekskl.

moms pr. forbrugerabonnement  pr. år samt kr. 4.072 ekskl.  moms  for  bruger-  og

formandsadgange  pr. år.

Brøns Kraftvarmevaerk  A.m.b.a. har indgået  en finansiel  prissikring  af el-grundbeløbet  for

resten  af 2018.

17.  Pantsætninger  og  sikkerhedsstillelser

Virksomheden  har  ikke  stillet  pant  eller  anden  sikkerhed  i aktiver.

18. Reguleringer  til  pengestrømsopgørelse

Af-  og  nedskrivrunger  af  immaterielle  og  materielle

anlægsaktiver

Finansiene  indtægter

Finansielle  omkostninger

795.000

-578

152.741

892.000

-1.284

171.730

I alt 947.163 1.062.446
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Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

Noter

19.  Anvendt  regnskabspraksis

GENERELT

Arsrapporten  er aflagt  i overensstemmelse  med  årsregnskabsloven  for virksomheder  l regn-

skabsklasse  B med  tilvalg  af  bestemmelser  fra en højere  regnskabsklasse,

Den  anvendte  regnskabspraksis  er uændret  1 forhold  til  foregående  år.

Generelt  om  indregning  og  måling

I resultatopgørelsen  indregnes  indtaegter  i takt  med,  at de indt3enes,  herunder  indregnes

værdireguleringer  af finansielle  aktiver  og forpligtelser.  I resultatopgørelsen  indregnes  ligele-

des alle omkostninger,  herunder  afskrivningez  og nedskrivninger.

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

flyde virksomheden,  og aktivets  værdi  kan måles  pålideligt.  Forpligtelser  indregnes  i

balancen,  nåz det er sandsynligt,  at fremtidige  økonomiske  fordele  vil  fragå  virksomheden,

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 måhng  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  l balancen  under

tilgodehavender.  Takstmæssig  underdækrung  indregnes  til den  værdi,  som  ledelsen  forven-

ter, vil blive  opkrævet  i de kommende  år. Årets reguleying  af underdækrnng  indregnes  i re-

sultatopgørelsen  under  nettoomsætningen.

Takstmæssig  overdækning  vedrørende  tidligere  år, og som  1 de kommende  år skal  afregnes

til  forbrugerne,  indregnes  i balancen  som  en saerskilt  forpligtelse.  Årets regulering  af over-

dækrung  indregnes  i resultatopgørelsen  under  nettoomsætningen.
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Brøns  Kraftvarmevaerk  A.m.b.a.

Noter

19.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

RESULT  ATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Indtægter  ved  salg  af varer  indregnes  i resultatopgørelsen,  såfremt  levering  og risikoover-

gang  til  køber  haz fundet  sted  :inden  udgangen  af regnskabsåret,  og når salgsbeløbet  kan  op-

gøres pålideligt  og forventes  indbetalt.  Nettoomsætning  måles  til dagsværdi  og opgøres

ekskl.  moms  og afgifter  opkrævet  på vegne  af tredjemand  samt  med  fradrag  af rabatter.

Driftsomkostninger

Energiforbrug  og andre  omkostninger  til  råvarer  og hjaelpematerialer  omfatter  åzets  forbrug  af

råvarer  og hjælpematerialer  såsom  gas og flis, med tillæg  af eventuene  forskydrunger  i

lagerbeholdningen,  herunder  evt. svind.

Reparation  og  vedligeholdelse  omfatter

produkt:ionsanlæg,  ledningsnet,  målere  m.v.

omkostninger  lal vedligeholdelse  af

Andre  eksterne  omkostninger

Andre  eksterne  omkostninger  omfatter  omkostninger  til  distribution,  salg  og reklame,  admi-

nistratøon,  lokaley  og tab på debitoyer  i det  omfang,  de ikke  overstiger  normale  nedskrivnin-

ger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostnønger  omfatter  løn, gager  samt  øvrige  personalerelaterede  omkostninger.

Af-  og  nedskrivninger

Afskrivrunger  på materielle  anlaegsaktiver  tilsxgter,  at der  sker  systematisk  afskrivning  over

aktivernes  forventede  brugstad.  Der foretages  lineaere afskrivninger  baseret  på følgende

brugstider  og restværdier.

Kraftvarmeværk,  inkl.  bygninger  og ledningsnet,

Andre  anlæg,  driftsmateriel  og inventar

Rest-

Brugstid,  vaerdi,

år procent

[3EIE[?H0Lrn
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Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

Noter

19.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Afskrivrungsgrund1aget  er aktivets  kostpris  fratrukket  forventet  restvaerdi  ved afsluttet

brugstid.  Afskrivrungsgrundlaget  reduceres  endvidere  med eventuelle  nedskrivningez.

Brugstiden  og restværdien  fastsaettes,  når  aktivet  er klar  til  brug,  og revurderes  årligt.

Andre  finansielle  poster

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

Skat  af  årets  resultat

Arets  aktuelle  og udskudte  skatter  indregnes  i resultatopgørelsen  som skat  af årets  resultat

med  den  del, der kan  henføres  til  årets  resultat.

BALANCE

Materielle  anlægsaktiver

Materielle  anlægsaktiver  omfatter  produktionsanlæg,  bygninger,  ledningsnet  samt  andre

anlæg,  driftsmateriel  og inventar.

Materielle  anlægsaktiver  måles  i balancen  tal kostpris  med  fradrag  af akkumulerede  af- og

nedskrivninger.

Kostprisen  omfatter  anskaffelsesprisen  samt  omkostninger  direkte  tilknyttet  anskaffelsen

indtil  aklavet  er klar  til  brug.

Materielle  anlaegsaktivez  afskrives  lineært  baseret  på brugstider  og restværdier,  som  fremgår

af afsrnttet  "Af-  og nedskrivningel'.

Gevinster  eller  tab  ved  afhændelse  af materielle  anlægsaklaver  opgøres  som  forskellen  mellem

en eventuel  salgspris  med  fradrag  af salgsomkostninger  og den  regnskabsrnæssige  værdi  på

salgstidspunktet  fratrukket  eventuelle  omkostninger  til  bortskaffelse.

[3E  EnHOLm
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Brøns  Kraftvarmevaerk  A.m.b.a.

Noter

19.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Nedskrivning  af  anlægsaktiver

Den  regnskabsmæssige  vaerdi  af anlægsaktiver,  der ikke  måles  til  dagsværdi,  vurderes  årligt

for indikationer  på værdiforringelse  ud over  det, som  udtrykkes  ved  afsknvning.

Hvis  vizksomhedens  realiserede  afkast  af et aktiv  ener en gruppe  af aktiver  er lavere  end

forventet,  anses  dette  som  en indikalaon  på værdifortingelse.

Foreligger  der indikationer  på veerdiforringelse,  foretages  nedskrivningstest  af hvert  enkelt

aktiv  henholdsvis  hver  gruppe  af aktiver.

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

skabsrnæssige  værdi.

Som gernndvindingsvaerdi  anvendes  den  hø)este  værdi  af nettosalgspris  og kapitalværdi.  Ka-

pitalværdien  opgøres  som nutidsvaerdien  af de forventede  nettopengestrømme  fra anvendel-

sen af aktivet  eller aktivgzuppen  samt  forventede  nettopengestrømme  ved  salg  af aktivet  el-

ler aktivgruppen  efter  endt  brugstid.

Nedskrivninger  tilbageføres,  når  begrundelsen  for nedskrivningen  ikke  laengere  består.

Varebeholdninger

Varebeholdninger  måles  til kostpris  efter  FIFO-princippet.  Der nedskrives  til  nettorealisa-

tionsværdien,  hvis  denne  er lavere.

Kostpris  for råvarer  og hlaelpematerialer  samt  handelsvarer  opgøres  som  købspriser  med  til-

læg af omkostninger  direkte  foranlediget  af anskaffelsen.

Nettorea1isationsvæydien  for varebeholdninger  opgøres  som  salgssum  med  fradrag  af færdig-

gøre1sesomkostninger  og omkostninger,  der afholdes  for at effektuere  salget,  og fastsættes

rinder  hensyntagen  til  omsættelighed,  ukurans  og udvikling  ø forventet  salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender  måles  til amortiseret  kostpris,  hvilket  saedvanligvis  svarer  til pålydende

vaerdi  med  fradrag  af nedskrivningez  til  imødegåelse  af tab.

Nedskrivrnnger  til  imødegåelse  af tab opgøres  på grundlag  af en individuel  vurdenng  af de

enkelte  tilgodehavender,  når der  på individuelt  niveau  foreligger  en objektiv  indikation  på, at

et tilgodehavende  er værdiforringet.
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Brøns  Kraftvarmevaerk  A.m.b.a.

Noter

19.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Andre  værdipapirer  og  kapitalandele

Kapitalandele,  der ikke  er klassificeret  som tilknyttede  eller associerede  virksomheder,  og

som  ikke  handles  på et aktivt.  marked,  måles  i balancen  til  kostpris.

Likvide  beholdninger

Likvide  beholdninger  omfatter  indestående  på bankkonti  samt  kontante  beholdninger.

Aktuelle  og  udskudte  skatter

Skyldig  og tilgodehavende  aktuel  skat  indregnes  i balancen  som  beregnet  skat  af årets  skat-

tepligtige  indkomst,  reguleret  for betalte  acontoskatter.

Udskudte  skatteforpligtelser  og udskudte  skatteaktiver  beregnes  af alle midlertidige  forskene

mellem  regnskabsmæssige  og skattemaessige  værdier  af aktiver  og forpligtelser.  Der indreg-

nes dog  ikke  udskudt  skat  af midlertidige  forskelle  vedrørende  skattemæssigt  ikke  afskriv-

ningsberettiget  goodwill  samt  andre  poster,  hvor  midlertidige  forskene,  bortset  fra virksom-

hedsovertagelser,  er opstået  på anskaffelsestidspunktet  uden  at have  effekt  på resultat  eller

skattepligtxg  indkomst.  I de tilfeelde,  hvor  opgørelse  af skattevaerdien  kan  foretages  efter  for-

skenige  beskatningsregley,  måles  udskudt  skat  på grundlag  af den af ledelsen  planlagte  an-

vendelse  af aktivet  henholdsvis  afvikling  af forpligtelsen.

Udskudte  skatteaktiver  indregnes  med  den  værdi,  de efter  vurdering  forventes  at kunne  rea-

hseres  til ved  modregning  i udskudte  skatteforpligtelser  eller ved  udligning  i skat  af frem-

tidig  indtjerung.

Udskudt  skat  måles  på gyundlag  af de skatteregler  og skattesatser,  der med  balancedagens

lovgivning  vil  være  gældende,  når den  udskudte  skat  forventes  udløst  som  aktuel  skat.

Aktuelt  tilgodehavende  skat  indregnes  ikke  i balancen,  idet  skatteaktivet  ikke  forventes  at

kunne  realiseres  ved  udligning  af skat  i fremtiden.

Gældsforpligtelser

Langfristede  gældsforpligtelser  måles  til  kostpris  på tidspunktet  for stiftelse  af gaeldsforholdet

(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  rente  på t'idspunktet  for  stiftelse  af gældsforholdet.
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Brøns  Kraftvarmeværk  A.m.b.a.

Noter

19.  Anvendt  regnskabspraksis  - fortsat

Kortfristede  gældsforpligtelser  måles  til  amortiseret  kostpris,  hvilket  normalt  svarer  til gæl-

dens  pålydende  værdi.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgøre1sen  opstilles  efter  den  indirekte  metode  og viser  pengestrømme  fra drif-

ten,  investeringer  og finansiering  samt  likvider  ved  årets  begyndelse  og slutning.

Pengestrømme  fra driften  opgøres  som  årets  resultat,  reguleret  for ikke  kontante  driftsposter,

betalte  selskabsskatter  og eendringer  i drifi.skapitalen.

Pengestrømme  fra investeringer  omfatter  betalinger  i forbindelse  med  køb og salg  af virk-

somheder  og finansielle  aktiver  samt  køb, udvikling,  forbedring  og salg  af immaterielle  og

materielle  anlægsaktiver.

Pengestrømme  fra finansiering  omfatter  finansiering  fra udbetalt  udbytte  til ejerne,  samt

optagelse  af og afdrag  på langfristede  gældsforpligtelser.

Løkviditeten  ved  årets  begyndelse  og slutning  sammensætter  sig  af likvide  beholdninger  og

kortfristet  gæld  til  kreditinstitutter.
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