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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli
2020 - 30. juni 2021 for Lørslev Fjernvarmeforsyning A.M.B.A..
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2020 - 30. juni 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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Direktion:
________________________
Poul Erik Gotfredsen

Bestyrelse:
________________________
Poul Erik Gotfredsen
Formand

________________________
Nevo Alon

________________________
Louise Simonsen

________________________
Karsten Holmberg Jakobsen

________________________
Johannes Pedersen
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Lørslev, den 5. oktober 2021
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til kapitalejerne i Lørslev Fjernvarmeforsyning A.M.B.A.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Lørslev Fjernvarmeforsyning A.M.B.A. for regnskabsåret 1. juli 2020
- 30. juni 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige
etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre
dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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 reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser,
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
 Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Penneo dokumentnøgle: PG4M6-PVOLH-5ON1L-WTDZW-YJ70G-ITIXI

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2020 - 30. juni 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING




Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige
begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og
begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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 ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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.
Hjørring, den 5. oktober 2021
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Ole Ejsing
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne28683
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Vi kommunikerer med ledelsen 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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2022

Revisionsp
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er i lighed med tidligere år bestået i distribution af fjernvarme til
selskabets forbrugere. Varmen købes hos AVV i Hjørring.
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Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
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RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI
Note

2020/21
kr.

2019/20
kr.

SALG
..............................................................................................................................................
AF VARME
1
1.535.161
1.485.373

Køb
..............................................................................................................................................
af varme
2
-998.272
-880.119
Distributionsomkostninger
..............................................................................................................................................
3
-373.576
-444.206

BRUTTORESULTAT
..............................................................................................................................................
163.313
161.048

Administrationsomkostninger
..............................................................................................................................................
4, 5
-161.725
-157.933

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
1.588
3.115
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Finansielle
..............................................................................................................................................
indtægter
6
1.317
726
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger
7
-2.905
-3.841

ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
0
0
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BALANCE 30. JUNI
AKTIVER

Note

2021
kr.

2020
kr.

Distributionsnet
..............................................................................................................................................
0
197.684
Materielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
8
0
197.684

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
0
197.684

Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
hos forbrugere
110.273
58.897
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
110.273
58.897

Likvider
..............................................................................................................................................
159.209
132.312

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
269.482
191.209

PASSIVER
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AKTIVER
..............................................................................................................................................
269.482
388.893

Basiskapital
..............................................................................................................................................
10.200
10.200

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
10.200
10.200

Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
90.535
82.261
Tilbagebetaling,
..............................................................................................................................................
forbrugere
16.686
16.931
Anden
..............................................................................................................................................
gæld
9
923
21.861
Resultat
..............................................................................................................................................
til indregning i kommende års priser
151.138
257.640
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
259.282
378.693

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
259.282
378.693

PASSIVER
..............................................................................................................................................
269.482
388.893
Eventualposter mv.
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Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11

Afstemning mellem årsregnskabsloven og
varmeforsyningsloven

12
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NOTER
2020/21
kr.

2019/20
kr.

Note

Salg af varme
1
Salg af varme:
Forbrugsafgifter
..............................................................................................................................................
(1.594 MWh / 1.471 MWh)
729.495
750.640
Abonnementsbidrag
..............................................................................................................................................
104.900
104.900
Effektbidrag
..............................................................................................................................................
594.264
653.642
1.428.659
1.509.182
Årets
..............................................................................................................................................
resultat efter VFL til indregning
106.502
-23.809
1.535.161

1.485.373

998.272
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Køb af varme
2
Køb
..............................................................................................................................................
fra AVV (3.600 MWh / 3.468 MWh)
692.258
623.365
Afgifter
..............................................................................................................................................
306.014
256.754
880.119

Distributionsomkostninger
3
El..............................................................................................................................................
og vandforbrug
18.907
17.530
Driftstilsyn
..............................................................................................................................................
67.505
63.175
Tilkaldeordning
..............................................................................................................................................
42.469
42.237
Vedligeholdelse
..............................................................................................................................................
ledningsnet
6.159
82.276
Energispareaktivitet
..............................................................................................................................................
40.852
35.611
Tab
..............................................................................................................................................
på debitorer
0
3.377
Afskrivning
..............................................................................................................................................
distributionsnet
197.684
200.000
373.576

444.206

Administrationsomkostninger
4
Honorar,
..............................................................................................................................................
bestyrelse
20.000
20.000
Administration,
..............................................................................................................................................
forbrugere og regnskab
52.237
55.506
Revision
..............................................................................................................................................
og regnskabsmæssig assistance
29.000
27.000
Rådgivning
..............................................................................................................................................
og anden assistance
7.700
5.000
Forsikringer
..............................................................................................................................................
28.255
27.028
Kontingenter
..............................................................................................................................................
og abonnementer
10.015
8.666
Telefon
..............................................................................................................................................
og internet
9.098
9.098
Møder
..............................................................................................................................................
mv.
600
1.620
Porto
..............................................................................................................................................
og gebyrer
4.820
4.015
161.725

157.933

Medarbejderforhold

5

Selskabet har ingen ansatte.

Finansielle indtægter
6
Forbrugere
..............................................................................................................................................
inkl. gebyrer
1.317
726
1.317

726
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NOTER
2020/21
kr.

2019/20
kr.

Note

Finansielle omkostninger
7
Kassekredit
..............................................................................................................................................
2.905
2.207
Garantiprovision
..............................................................................................................................................
0
1.634
2.905

3.841

Materielle anlægsaktiver

8
Distributionsnet

Kostpris
..............................................................................................................................................
1. juli 2020
8.219.895
Kostpris
..............................................................................................................................................
30. juni 2021
8.219.895
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Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 1. juli 2020
8.022.211
Årets
..............................................................................................................................................
afskrivninger
197.684
Af..............................................................................................................................................
og nedskrivninger 30. juni 2021
8.219.895

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 30. juni 2021
0
2021
kr.

2020
kr.

Anden gæld
9
Moms
..............................................................................................................................................
923
21.861
923

21.861

Eventualposter mv.
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Eventualforpligtelser
Ingen.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

11
2021
kr.

2020
kr.

Afstemning mellem årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven
12
Årets
..............................................................................................................................................
resultat
0
0
Årets
..............................................................................................................................................
over-/underdækning
-106.502
23.809
Årets
..............................................................................................................................................
resultat før årsreguleringer
-106.502
23.809
Tilbageførsel
..............................................................................................................................................
af regnskabsmæssige afskrivninger
197.684
200.000
Afskrivninger
..............................................................................................................................................
indregnet i varmeprisen jf. varmeforsyningsloven
-197.684
-200.000

Årets
..............................................................................................................................................
over-/underdækning (+ = overdækning)
-106.502
23.809
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Lørslev Fjernvarmeforsyning A.M.B.A. for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med Regnskab
true
den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A.
true
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
''HVILE I SIG SELV''-PRINCIPPET

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Investeringer 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 afskrivningerne over aktivets forventede brugstid.
Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer. Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20% af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75% af investeringsplanen. Da bestyrelsen ikke forventer større beløb anvendt til nyinvesteringer inden for de kommende 5 år, er der ultimo indeværende
regnskabsår i alt henlagt 0 kr. til ovennævnte formål.
En henlæggelse efter varmeforsyningsloven er en forpligtelse efter årsregnskabsloven indtil den planlagte investering er gennemført. Forpligtelsen er i regnskabet optaget under posten tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger under hensatte forpligtelser.
Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en
udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdier, der vil udlignes over tid. Forskellene er indregnet i balancen under hensatte forpligtelser.
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af varme.
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 regnskabsåret afslutning.
Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb.
Årets over-/underdækning samt regulering af de tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingerne indgår
som en reguleringspost i nettoomsætningen.
Køb af varme
Køb af varme omfatter omkostninger til køb af varme, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, ledninger, målere, ledningstab samt
af- og nedskrivninger mv.
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Over- og underdækninger
Selskabet er underlagt det særlige ”hvile i sig selv”- princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som forskellen mellem omkostningerne og de
fakturerede indtægter efter varmeforsyningslove, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne
ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerende over- eller underdækning efter varmeforsyningsloven regler er udtryk
for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelse og generalforsamling, forbrugerinformation, øvrige administrationsomkostninger samt af- og nedskrivninger mv.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Årets resultat
I henhold til “Lov om varmeforsyning” kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger
samt en forrentning af indskudskapitalen. Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller
underdækning altid udgøre 0 kr.

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten
som gæld til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det efterfølgende år indgår beløbet i varmeprisdannelsen.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Distributionsnet måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum reduceret med de i tidligere år foretagne henlæggelser til investeringer. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse.
Afskrivninger på distributionsnet er foretaget over en forventet levetid på 20-30 år.
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab
indregnes i resultatopgørelsen.
Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen
og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Basiskapital
Basiskapitalen består af indskudte bidrag for tilslutning til varmeforsyningen i forbindelse med medlemskab af varmeforsyningen ved tilslutning. Der er ikke tale om tilslutningsbidrag, men rene gebyrer ved
ønske om at aftage fjernvarme.

Penneo dokumentnøgle: PG4M6-PVOLH-5ON1L-WTDZW-YJ70G-ITIXI

Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.
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Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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