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Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Dansk Fjernvarmes Projektselskab
a.m.b.a.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet
et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som
beretningen omhandler.
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 18. marts 2021
Direktion
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Dansk Fjernvarmes Projektselskab a.m.b.a
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Fjernvarmes Projektselskab a.m.b.a for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion
gere 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.
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Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.



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.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.
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Kolding, den 18. marts 2021

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
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Jørn Dam Jensen
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Selskabsoplysninger

Selskabet

Dansk Fjernvarmes Projektselskab a.m.b.a
Merkurvej 7
6000 Kolding

Bestyrelse

CVR-nr.:

14 76 67 07

Regnskabsår:

1. januar - 31. december

Carl Hellmers, Formand
Søren Gertsen, Næstformand
Karsten Godiksen
Lars M Bjørnkjær
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Direktion
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Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jupitervej 4
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Bankforbindelse

Sydbank, Kolding Åpark 8b, 6000 Kolding
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktiviteter er at bistå fjernvarmeværker med planlægning, projektering, etablering,
vedligeholdelse og optimering af fjernvarmeproduktions- og distributionsanlæg, ledningsnet og
tilslutningsanlæg.
Herudover kan selskabet yde konsulentbistand til ejere af energiproducerende anlæg og lignende.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets nettoomsætning udgør 14.118 t.kr. mod 14.440 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat
udgør -123 t.kr. mod 221 t.kr. sidste år. I årsrapporten for 2019 blev det udmeldt, at udbruddet af
COVID-19 forventeligt ville ramme selskabets aktiviteter og hermed påvirke både omsætningen og

Selskabets ledelse har efter udbruddet af COVID-19 forsøgt at opretholde de igangværende og planlagte
aktiviteter, som har været mulige under hensynstagen til regeringens udmeldinger. Ledelsen har i øvrigt
forsøgt at tilpasse omkostningsniveauet til udviklingen.
På baggrund af situationen i samfundet i 2020 og COVID-19 påvirkningen af virksomhedens drift, anser
ledelsen årets resultat for forventeligt.
Den forventede udvikling
Den økonomiske udvikling i 2021 vil i væsentlig grad afhænge af omfanget og den tidsmæssige længde
af de restriktioner, som myndighederne i Danmark opretholder eller indfører for at imødegå udbredelsen af coronavirussen. Ledelsen følger myndighedernes anbefalinger og forventer, at den kommende
vaccination og hyppigere testaktion i Danmark vil få positiv indvirkning på resultatet for 2021. Det er
derfor ledelsens forventning, at selskabets finansielle stilling og resultatet i regnskabsåret 2021 ikke vil
blive væsentligt påvirket af konsekvenserne af coronakrisen.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af
årsrapporten.
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Note

2020

2019

14.118.468

14.440.426

-640.886

-958.105

-2.238.111

-2.381.139

Bruttoresultat

11.239.471

11.101.182

Personaleomkostninger

-11.205.430

-10.691.008

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

-123.938

-88.063

Resultat før finansielle poster

-89.897

322.111

36

68

-33.331

-25.724

-123.192

296.455

0

-75.200

-123.192

221.255

0

221.255

-123.192

0

-123.192

221.255

Nettoomsætning
Direkte forbrug
Andre omkostninger

1

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat
Disponeret i alt
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Balance 31. december
Aktiver
Note

2020

2019

65.633

105.825

Anlægsaktiver
2

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2

Indretning lejede lokaler

441.845

525.591

Materielle anlægsaktiver i alt

507.478

631.416

507.478

631.416

2.110.467

2.021.775

Igangværende tjenesteydelser

181.771

200.000

Udskudte skatteaktiver

203.001

203.001

10.000

36.000

Anlægsaktiver i alt

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavende selskabsskat
Andre tilgodehavender

20.406

0

107.457

128.804

Tilgodehavender i alt

2.633.102

2.589.580

Likvide beholdninger

6.358.960

5.223.904

Omsætningsaktiver i alt

8.992.062

7.813.484

Aktiver i alt

9.499.540

8.444.900

Periodeafgrænsningsposter
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Omsætningsaktiver

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 31. december
Passiver
Note

2020

2019

422.562

419.562

Overført resultat

3.991.045

4.085.218

Egenkapital i alt

4.413.607

4.504.780

Anden gæld

0

396.772

Langfristede gældsforpligtelser i alt

0

396.772

Kreditinstitutter

0

19

615.673

1.234.486

Anden gæld

4.470.260

2.308.843

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

5.085.933

3.543.348

Gældsforpligtelser i alt

5.085.933

3.940.120

Passiver i alt

9.499.540

8.444.900

Egenkapital
Andelskapital

Leverandører af varer og tjenesteydelser

3

Eventualposter
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Egenkapitalopgørelse
Andelskapital Overført resultat

Egenkapital 1. januar 2019
Kontant kapitalforhøjelse
Årets overførte overskud eller underskud
Kontant kapitalnedsættelse
Egenkapital 1. januar 2020
Kontant kapitalforhøjelse

424.062

3.908.441

4.332.503

5.000

47.415

52.415

0

221.255

221.255

-9.500

-91.893

-101.393

419.562

4.085.218

4.504.780

3.000

29.019

32.019

0

-123.192

-123.192

422.562

3.991.045

4.413.607
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Årets overførte overskud eller underskud

I alt

Dansk Fjernvarmes Projektselskab a.m.b.a · Årsrapport for 2020

10

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
2019

Lønninger og gager

9.937.071

9.499.072

Pensioner

1.146.407

1.063.698

121.952

128.238

11.205.430

10.691.008

17

16

Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar

Indretning
lejede lokaler

260.863

837.461

260.863

837.461

155.038

311.870

40.192

83.746

195.230

395.616

65.633

441.845

Personaleomkostninger

Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

2.

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2020
Kostpris 31. december 2020
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger 31. december 2020
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020

3.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Leasingforpligtelser:
Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse
på 19 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 46 måneder og en samlet restleasingydelse
på 73 t.kr.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk Fjernvarmes Projektselskab a.m.b.a er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge
enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret, således at visse omkostningsarter, der hidtil er blevet indregnet under personaleomkostninger fremover indregnes under regnskabsposten "andre eksterne omkostninger".
Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for
hverken indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede klassi-

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18.
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Direkte forbrug
Direkte forbrug omfatter omkostninger, der er anvendt for at opnå virksomhedens nettoomsætning.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:
Brugstid
Indretning af lejede lokaler

10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

4 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Indretning af lejede lokaler
Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages
lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivets forventede brugstid, der er sat til 10 år.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden
har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at
være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender
er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er
værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres
primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets og koncernens kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat base-

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende
eller portefølje.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de
afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er
sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt,
indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitut.
Egenkapital
Andelskapital
I henhold til selskabets vedtægter sker der ved udtræden af en andelshaver en regulering af det
indbetalte

andelskapitalbeløb

med

fradrag

af

halvdelen

af

den

opnåede

medlemsrabat

i

medlemsperioden. Tilsvarende kan nye andelshavere indbetale en andel til den gældende kursværdi af
selskabet.
Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte
acontoskatter.
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ret på historiske tabserfaringer.
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Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra
poster, der føres direkte på egenkapitalen.
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,
måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteen-

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris,
hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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hed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
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