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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelse og direktør har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december
2020 for Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmeforsyningsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet givet 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
ledelsesberetningen omhandler.

Ringe, den 25. marts 2021

Direktør
________________________
Karsten Godiksen

Bestyrelse
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Jørgen Elm Jørgensen
Næstformand
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til andelshaverne i Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a.
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

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 og varmeforsyningsloven. 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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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 og pengestrømme
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

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 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.
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.
Odense, den 25. marts 2021
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Mikkel Aalykke
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne41307
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2020
(tkr.)

2019
(tkr.)

2018
(tkr.)

2017
(tkr.)

2016
(tkr.)

Resultatopgørelse
Nettoomsætning..............................
Bruttoresultat.................................
Driftsresultat..................................
Finansielle poster, netto....................
Årets resultat..................................

28.070
9.482
1.152
-1.142
0

29.836
9.223
535
-537
0

29.490
8.107
491
-508
0

30.556
9.342
478
-549
0

29.571
8.302
515
-515
0

Balance
Anlægsaktiver.................................
Omsætningsaktiver...........................
Aktiver..........................................
Egenkapital....................................
Hensatte forpligtelser........................
Langfristede gældsforpligtelser............
Kortfristede gældsforpligtelser.............
Gældsforpligtelser............................

97.681
14.201
111.882
3.563
15.265
72.417
19.249
91.666

86.800
24.210
111.010
3.563
14.832
78.086
11.998
90.084

44.604
7.774
52.378
3.563
18.589
14.842
15.385
30.227

33.288
15.330
48.618
3.563
17.023
17.481
10.551
28.032

29.935
17.588
47.523
3.563
15.601
20.064
8.296
28.360

Nøgletallene følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger.
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i levering af fjernvarme til værkets
tilsluttede forbrugere, som pr. 31. december 2020 er opgjort til 2.762 forbrugere.
Selskabets medarbejdere
Selskabet beskæftiger ikke egne medarbejdere, men får ydelser leveret af Midtfyns Energi A/S. Dette
selskab ejes af Ringe Fjernvarmeselskab Amba og Midtfyns Elforsyning Amba med hver 50%. Midtfyns
Energi A/S' formål er at levere administrations-, drifts-, service- og anlægsydelser samt beslægtet
virksomhed primært til ejerselskaberne men også til tredjemand. Selskabet blev stiftet i september
2017 og medarbejderne i ejerselskaberne blev ansat i Midtfyns Energi A/S den 1. januar 2018.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
Selskabets forventninger til fremtiden
Selskabet etablerer i 2020-2021 nyt flisværk på Højgårdsvej 6 i Ringe. Idriftsættelsen af det nye værk
vil betyde at grundlasten fremover vil være baseret på solvarmeanlægget og fliskedlen, således at
træpillekedlerne herefter mere vil blive benyttet til reserve- og spidslastproduktion. I tilknytning til
flisværket opfører selskabet fælles administrationsbygning for Ringe Fjernvarme og Midtfyns
Elforsyning. Ringe Fjernvarme ejer administrationsbygningen og elforsyningen vil fremover være lejer i
bygningen. Den hidtidige fælles administration på Østre Ringvej 43 i Ringe har elforsyningen solgt til
overtagelse den 1. august 2021.
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Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Driften og resultatet er som forventet. Selskabet har ikke været nævneværdigt påvirket af situationen
omkring covid-19 i regnskabsåret 2020.
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Note

2020

2019

NETTOOMSÆTNING.....................................................

1

28.067.125

29.836.152

Produktionsomkostninger...............................................
Andre driftsindtægter...................................................

2
3

-20.156.857
1.568.201

-22.347.298
1.733.723

9.478.469

9.222.577

-5.159.902
-2.319.450
-850.143

-5.529.102
-2.322.606
-835.498

1.148.974

535.371

-7.230
-1.141.744

1.438
-536.809

0

0

0

0

0

0

BRUTTORESULTAT......................................................
Distributionsomkostninger..............................................
Administrationsomkostninger..........................................
Andre driftsomkostninger..............................................

4
5
6

DRIFTSRESULTAT........................................................
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder.............
Finansielle omkostninger...............................................

10
7

RESULTAT FØR SKAT...................................................
Skat af årets resultat....................................................
ÅRETS RESULTAT........................................................

8
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Note

2020

2019

9

35.707.500
318.956
48.371.234
12.778.270
97.175.960

35.476.050
246.383
50.398.418
167.154
86.288.005

10

491.651
13.300
504.951

498.881
13.300
512.181

ANLÆGSAKTIVER........................................................

97.680.911

86.800.186

Varebeholdninger........................................................
Varebeholdninger.......................................................

1.633.605
1.633.605

1.600.847
1.600.847

875.114
944.597
3.248
1.822.959

1.062.972
1.461.298
2.507
2.526.777

Likvide beholdninger ..................................................

10.744.560

20.081.896

OMSÆTNINGSAKTIVER.................................................

14.201.124

24.209.520

AKTIVER...................................................................

111.882.035

111.009.706

AKTIVER

Kraftvarmeanlæg og ledningsnet......................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.............................
Solvarmeanlæg...........................................................
Mat.anlægsaktiver under udførelse...................................
Materielle anlægsaktiver..............................................
Kapitalandele i associerede virksomheder...........................
Andre værdipapirer .....................................................
Finansielle anlægsaktiver.............................................

Tilgodehavender fra salg...............................................
Andre tilgodehavender..................................................
Periodeafgrænsningsposter............................................
Tilgodehavender........................................................

11
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PASSIVER

Note

Egenkapital 1. marts 1981..............................................

2020

2019

3.562.630

3.562.630

EGENKAPITAL............................................................

12

3.562.630

3.562.630

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger........................

15

15.265.277

14.832.227

15.265.277

14.832.227

72.417.219
72.417.219

78.085.531
78.085.531

5.668.078
10.650.047
1.169.898
1.761.461
1.387.425
20.636.909

5.594.792
4.206.057
686.521
1.510.897
2.531.051
14.529.318

GÆLDSFORPLIGTELSER................................................

93.054.128

92.614.849

PASSIVER..................................................................

111.882.035

111.009.706

HENSATTE FORPLIGTELSER...........................................
KommuneKredit..........................................................
Langfristede gældsforpligtelser......................................
KommuneKredit..........................................................
Leverandører af varer og tjenesteydelser...........................
Efterbetaling forbrugerne..............................................
Anden gæld...............................................................
Resultat til indregning i kommende års priser......................
Kortfristede gældsforpligtelser......................................

13
13
14
15

Eventualposter mv.

16

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

17
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2020
kr.

2019
kr.

Årets resultat / Over- og underdækning.........................................

-710.576

-639.188

Årets afskrivninger tilbageført ....................................................
Resultat af associerede selskaber.................................................
Ændring i varebeholdninger........................................................
Ændring i tilgodehavender.........................................................
Ændring i kortfristede gældsforpligtelser.......................................
Ændring i hensatte forpligtelser..................................................

6.566.608
7.230
-32.758
703.818
6.744.882
433.050

6.603.336
-1.438
-173.307
1.526.544
-3.172.525
-3.756.642

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER.....................................

13.712.254

386.780

Køb af materielle anlægsaktiver..................................................
Tilgang tilslutnings-, stiklednings- og byggemodningsbidrag .................
Materielle anlægsaktiver under udførelse.......................................

-7.263.161
2.419.714
-12.611.116

-51.145.537
2.515.034
-167.154

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET...............................

-17.454.563

-48.797.657

Provenu ved langfristet låneoptagelse...........................................
Afdrag på lån.........................................................................

0
-5.595.027

69.500.000
-3.300.493

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET..............................

-5.595.027

66.199.507

ÆNDRING I LIKVIDER...............................................................

-9.337.336

17.788.630

Likvide beholdninger og kassekredit primo......................................

20.081.896

2.293.266

LIKVIDE BEHOLDNINGER OG KASSEKREDIT ULTIMO...........................

10.744.560

20.081.896
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NOTER
2020

2019

1

El - Produktionstilskud (8 øre).........................................
Nordjysk - Elhandel......................................................
Nordjysk - Udgifter ved salg af el.....................................

0
265
-51.210
-50.945

1.280.000
80.682
12.408
1.373.090

Varmesalg - Variabel bidrag............................................
Varmesalg - Fast bidrag.................................................

21.037.514
6.369.980
27.407.494

21.562.121
6.261.753
27.823.874

Årets over- underdækning
Årets resultat efter varmeforsyningsloven til indregning i
kommende års priser....................................................
Årets regulering af tidsmæssige forskelle i
forbrugerbetalingerne..................................................

1.143.626

-3.117.454

-433.050
710.576

3.756.642
639.188

Nettoomsætning i alt...................................................

28.067.125

29.836.152

Produktionsomkostninger
Varmeproduktion
Naturgas...................................................................
Træpiller..................................................................
Nox-afgift.................................................................
Metanafgift...............................................................
Kemikalier / Spædevand...............................................
CO2 / Naturgasafgifter .................................................
Rynkeby Foods...........................................................

Produktion / Naturgas
Kedel ......................................................................
Øvrige......................................................................
Værktøj...................................................................
Afskrivninger.............................................................

2
313.493
13.936.922
101.364
0
118.460
71.215
150.367
14.691.821

57.927
16.005.453
85.406
1.618
209.874
159.745
273.244
16.793.267

2.820
3.566
0
1.792
8.178

11.646
7.234
140
9.777
28.797
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Nettoomsætning

Note
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NOTER
2020

2019

Produktionsomkostninger (fortsat)

Solvarmeanlæg
Reparation og vedligehold..............................................
El...........................................................................
Vandforbrug..............................................................
Diverse....................................................................
Afskrivninger.............................................................
Nedskrivning materialelager...........................................

Øvrige produktionsanlæg
Reparation og vedligeholdelse.........................................
Tjæreborg / El - vagtaftaler...........................................
SRO/Anlæg/TDC/APL...................................................
Skorsten...................................................................
Rengøring / Fremmed arbejde........................................
Beklædning...............................................................
Miljøtilsyn.................................................................
Olie / Erhvervsaffald....................................................
Vand Bakkevej / Kielbergvej...........................................
Kloak - vandafledning/renovering ....................................
Udendørsanlæg ..........................................................
Forsikring - maskiner/driftstab........................................
Pumper....................................................................
Afskrivninger.............................................................

El
El...........................................................................

Produktion
Fordelte lønninger m.v. (Midtfyns Energi A/S)......................
Forsikring - løsøre/tab produktion....................................
Teknisk assistance / Konsulent........................................

2
43.079
64.751
31.123
0
733.676
872.629

175.274
107.232
34.187
880
871.947
1.189.520

63.547
88.969
506
196.700
2.027.184
26.180
2.403.086

126.955
0
14.553
1.968
2.023.017
0
2.166.493

77.382
43.382
33.414
10.197
80.491
0
0
2.093
17.604
13.632
3.192
11.876
14.570
347.340
655.173

92.340
102.213
10.253
1.990
149.146
9.172
1.643
1.353
12.998
9.306
5.536
121.137
0
242.642
759.729

319.325
319.325

355.182
355.182

1.111.526
65.929
21.680
1.199.135

1.043.256
0
0
1.043.256
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Produktion / Træpiller
Kedel ......................................................................
Øvrige......................................................................
Tømning af container...................................................
Værktøj...................................................................
Afskrivninger.............................................................

Note

14

NOTER
2020

2019

Produktionsomkostninger (fortsat)

Produktionsomkostninger i alt.......................................

2
0
7.510
7.510

2.750
8.304
11.054

20.156.857

22.347.298

Andre driftsindtægter
Udlejning
Lejeindtægter............................................................
Skorsten / Antenne......................................................

Øvrige
Salg af materialer .......................................................
Salg af energibesparelser...............................................
Andre driftsindtægter i alt............................................

3
94.845
90.836
185.681

116.250
90.223
206.473

30.000
1.352.520
1.382.520

0
1.527.250
1.527.250

1.568.201

1.733.723

Distributionsomkostninger
Hovedledninger
Rørarbejde................................................................
Materialer.................................................................
Jordarbejde ..............................................................
Teknisk assistance / Konsulent........................................
Værktøj...................................................................
Forbrugsmaterialer......................................................
Termis.....................................................................
Afskrivninger.............................................................

Stikledninger
Materialer.................................................................
Jordarbejder .............................................................
Rørarbejder...............................................................
Øvrige......................................................................
Forbrugsmaterialer......................................................
Afskrivninger.............................................................

Brønde
El...........................................................................

4
0
0
20.055
47.832
12.272
0
6.245
590.000
676.404

200
4.399
130.812
7.675
275
5.094
15.111
590.000
753.566

1.207
0
3.612
0
4.526
2.807.727
2.817.072

3.447
30.742
10.824
11.936
5.511
2.712.328
2.774.788

5.198
5.198

4.881
4.881
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Øvrige styring
Software ..................................................................
Kontorartikler / Telefon................................................

Note
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NOTER
2020

2019

Distributionsomkostninger (fortsat)

Måleraflæsning
Radioaflæsning...........................................................

Drift bygninger
Vedligeholdelse..........................................................
Forsikring - driftsbygning...............................................

Driftsledelse
Fordelte lønninger m.v. (Midtfyns Energi A/S)......................

Ledningstegning
Software ..................................................................
Distributionsomkostninger i alt......................................

4
0
787
0
45.373
46.160

1.285
2.419
-1.671
61.278
63.311

142.334
142.334

125.757
125.757

38.423
37.422
75.845

65.831
16.247
82.078

1.378.402
1.378.402

1.693.261
1.693.261

18.487
18.487

31.460
31.460

5.159.902

5.529.102

Administrationsomkostninger
Bestyrelse
Møder / Mad / Landsmøder............................................
Rejser / Andet...........................................................
Repræsentation..........................................................
Diverse....................................................................
Kursusomkostninger.....................................................

Ledelse
Møder / Rejser...........................................................
Kurser......................................................................
Repræsentation..........................................................
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Måleromkostninger
Fjernlæsning / Storforbrugere TDC...................................
Vedligeholdelse..........................................................
Batterikøb ................................................................
Stikprøver.................................................................

Note

5
15.869
0
2.250
10.184
14.398
42.701

104.285
30.938
26.896
17.241
28.961
208.321

368
20.388
750
21.506

633
8.425
1.400
10.458
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NOTER
2020

2019

Administrationsomkostninger (fortsat)

Kontoromkostninger
Fordelte lønninger m.v. (Midtfyns Energi A/S)......................
Kurser......................................................................
Måtteleje / Rengøring..................................................
Kontorartikler og tryksager............................................
Beklædning...............................................................
Telefon....................................................................
Porto og gebyr............................................................
Gebyr / PBS / Diverse...................................................
Personaleomkostninger.................................................
Tab på debitor...........................................................
AS Fyn.....................................................................

IT-omkostninger
Hardware..................................................................
Software ..................................................................
Andre edb-omkostninger...............................................

Øvrige
Revision...................................................................
Rest revisor vedrørende tidligere år..................................
Rådgivning og anden assistance.......................................
Konsulentbidrag..........................................................
Kontigent / Abonnement...............................................
Annoncer..................................................................
Husleje....................................................................
Ejendomsskatter.........................................................
Kassedifferencer.........................................................
Forsyningstilsynet........................................................
Afskrivninger.............................................................
Administrationsomkostninger i alt..................................

5
425
32.592
0
40
33.057

29.060
21.500
885
2.840
54.285

1.123.086
10.582
0
5.522
1.820
47.535
303
6.629
20.287
-3.568
245.211
1.457.407

1.095.763
3.800
20
6.323
1.121
3.426
2.620
6.564
27.282
57.580
251.272
1.455.771

21.459
29.465
59.967
110.891

9.778
26.738
30.147
66.663

64.500
5.000
11.700
209.551
183.211
7.632
51.443
27.446
0
34.516
58.889
653.888

63.000
8.450
8.500
30.727
158.488
780
50.945
21.086
-22
31.528
153.626
527.108

2.319.450

2.322.606
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Forbrugerinformation
Tryksager / Porto........................................................
Annonce...................................................................
Arrangementer og udstillinger.........................................
Hjemmeside..............................................................

Note

17

NOTER
2020

2019

6

Udlejning
Vedligeholdelse..........................................................

-1.571
-1.571

1.440
1.440

851.714
851.714

834.058
834.058

Andre driftsomkostninger i alt.......................................

850.143

835.498

Finansielle omkostninger
Kassekredit...............................................................
Renter, Kommunekredit................................................
Renter, Midtfyns Elforsyning A.m.b.a................................
Renter, SKAT.............................................................
Garantiprovision.........................................................

88.062
592.358
0
1.083
460.241

53.570
386.221
874
0
96.144

1.141.744

536.809

0

0

0

0

Øvrige
Energibesparelser........................................................

Skat af årets resultat
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.....................

7

8

Materielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2020..........
Tilgang..............................
Kostpris 31. december 2020...
Tilslutningsbidrag 1. januar
2020.................................
Årets tilgang.......................
Tilslutningsbidrag 31.
december 2020...................

9
Kraftvarmeanlæg og ledningsnet

Andre anlæg,
driftsmateriel

Solvarmeanlæg

186.973.275
5.374.046
192.347.321

3.090.005
238.400
3.328.405

52.421.436
0
52.421.436

-11.091.051
-769.000

0
0

0
0

-11.860.051

0

0

og inventar

Mat. anlægsaktiver under
udførelse

Afskrivninger 1. januar 2020....
Årets afskrivninger ...............
Afskrivninger 31. december
2020................................

140.406.174
4.373.596

2.843.622
165.827

2.023.018
2.027.184

144.779.770

3.009.449

4.050.202

Regnskabsmæssig værdi 31.
december 2020...................

35.707.500

318.956

48.371.234

167.154
12.611.116
12.778.270

12.778.270
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Andre driftsomkostninger

Note
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NOTER
Note
10
Associeredevirksom-

Andre
værdi-

heder

papirer

Kostpris 1. januar 2020................................................
Kostpris 31. december 2020.........................................

500.000
500.000

13.300
13.300

Opskrivninger 1. januar 2020.........................................
Årets resultat............................................................
Opskrivninger 31. december 2020.................................

-1.119
-7.230
-8.349

0
0
0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020....................

491.651

13.300

Egenkapital

Ejerandel %

Årets
resultat

983.303

50%

-14.549

Kapitalandele i associerede virksomheder

Virksomhed

Midtfyns Energi A/S, Ringe.......

-14.549

Andre tilgodehavender
Moms og afgifter.........................................................
Godtgørelse energiafgifter.............................................
Andre tilgodehavender..................................................
Midtfyns Elforsyning A.m.b.a..........................................

2020

2019

887.727
8.354
48.516
0

569.336
9.683
51.285
830.994

944.597

1.461.298

11
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Finansielle anlægsaktiver

19

NOTER
Note
Egenkapitalopgørelse

12

Egenkapital 1. januar 2020....................
Forslag til årets resultatdisponering.........
Overførsler
Tilladt udligning.................................

3.562.630

Overført
Overskud

I alt

0
-7.230

0
7.230

3.562.630
0

7.230

-7.230

0

Egenkapital 31. december 2020............ 3.562.630

0

0 3.562.630

Langfristede gældsforpligtelser

KommuneKredit..................

13
1/1 2020
gæld i alt

31/12 2020
gæld i alt

Afdrag
næste år

Restgæld
efter 5 år

83.680.323

78.085.297

5.668.078

56.567.635

83.680.323

78.085.297

5.668.078

56.567.635

2020

2019

1.263.869
31.401
64.500
28.780
2.117
69.600
301.194

911.435
9.337
63.000
28.780
0
0
498.345

1.761.461

1.510.897

Anden gæld
Diverse omkostningskreditorer........................................
A-skat og AM-bidrag.....................................................
Skyldig revisor............................................................
Skyldig depositum.......................................................
Moms.......................................................................
Midtfyns Elforsyning A.m.b.a..........................................
Midtfyns Energi A/S .....................................................

14
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Reserve for
nettoopsk. efter
Egenkapital
indre værdis
1. marts 1981
metode

20

NOTER
Note
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

15
Afskrivninger på
anlægsaktiver

Resultat til indregning i komI alt mende års priser

Saldo 1. januar 2020..............
Årets afskrivninger efter ÅRL...
Årets afskrivninger efter VFL ...
Årets henlæggelser efter VFL...
Årets tilbageførte
henlæggelser efter VFL..........
Årets resultat efter VFL..........

8.933.923
0
0
4.000.000

5.898.304
-6.566.607
6.462.580
0

14.832.227
-6.566.607
6.462.580
4.000.000

2.531.051
0
0
0

-3.462.923
0

0
0

-3.462.923
0

0
-1.143.626

Saldo 31. december 2020 ........

9.471.000

5.794.277

15.265.277

1.387.425

2020

2019

Resultat efter varmeforyningslovens regler
Årets resultat efter ÅRL................................................
Årets afskrivninger efter ÅRL..........................................
Årets afskrivninger efter VFL..........................................
Årets henlæggelser efter VFL..........................................
Årets tilbageførte henlæggelser efter VFL..........................

-710.576
6.566.607
-6.462.580
-4.000.000
3.462.923

-639.188
6.603.336
-2.846.694
0
0

Årets resultat efter varmeforsyningsloven........................

-1.143.626

3.117.454

Eventualposter mv.
Eventualaktiver
Selskabet har pr. balancedagen et udskudt skatteaktiv på 5.847 tkr.

16

Selskabet er underlagt et hvile-i sig-selv-princip, og tidshorisonten for udnyttelse af
skatteaktivet er langsigtet. Skatteaktivet er på det foranstående grundlag ikke indregnet i
årsregnskabet.
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.

17
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Ikke anvendte
henlæggelser
efter VFL

238.400
12.611.116

1.399.925
1.443.697
2.843.622
0
145.272.814

1.532.624
1.557.381
3.090.005
167.154
231.560.819

Andre anlæg, driftsmidler, inventar mv..........
Biler....................................................

Driftsmidler og inventar mv. i alt................

Materielle anlægsaktiver under opførelse.....

Anlægsaktiver i alt..................................

17.454.562

238.400

4.605.046

0

0

0

0

0

0

0

0

Afgang Henlæggelse
2020
anvendt
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142.429.192

228.303.660

-769.000

159.543

6.865.217
-390.800
-1.259.914

Tilgang
2020

.........................................

Anlæg i alt

8.503.019
5.591.311
29.627.236
16.576.946
15.696.652
61.423.916
-8.272.868
-433.806
-9.054.002
-6.743.000
4.905.322
6.354.171
3.140.135
12.351.137
1.783.972
980.523
1.425.439
499.723
849.957
0
-6.721.997
1.276.000
646.388
0
42.260
1.980.758

Tidligere
afskrevet

8.503.019
5.591.311
29.637.984
16.576.946
15.800.859
99.283.991
-10.372.688
-3.247.502
-9.054.002
-6.743.000
4.552.716
8.524.448
4.487.470
12.351.137
2.556.238
1.634.242
2.192.982
681.323
1.368.986
-1.206.339
-9.884.712
1.392.500
1.254.315
1.746.000
1.056.492
49.618.944

Anskaffelsessum

Central Kielbergvej..................................
Øvrige anlæg .........................................
Kraft / varme Kielbergvej ..........................
Kraft / varme Bakkevej ............................
Kedel- og røranlæg ..................................
Ledningsnet ..........................................
Stikledning pålignet forbrugerne .................
Byggemodningsbidrag...............................
Afskrivninger/henlæggelser før 1983 ............
Fornyelses- og reservefond ........................
Kedelanlæg, bygning ...............................
Kedelanlæg ...........................................
Transmissionsledning ...............................
Ombygning motor ...................................
Skovager / Dybdalgårdvej ..........................
Engvangen ...........................................
Rund / Spidstoften ................................
Hestehavevej / Tunnel .............................
PLC-anlæg ............................................
Tilslutningsafgifter før 1989 .......................
Tilslutningsafgifter efter 1989 ....................
Hovedtavle / styresystem / kedel 1 + 2..........
Øvrigt produktionsanlæg............................
Grund Stegshavevej..................................
Ejendommen Stegshavevej.........................
Øvrigt solvarmeanlæg...............................

SPECIFIKATIONER af anlæg pr. 31. december 2020
Årsregnskabsloven

6.566.607

0

165.827

58.889
106.938

6.400.780

-497.782
116.499
116.459
0
42.260
1.984.923

275.806
457.870
224.530
0
128.711
81.710
109.649
45.400
129.757

7.444
3.843.939
-367.693
-300.494

1.792

Afskrivning
2020

97.175.960

12.778.270

318.956

73.810
245.146

84.078.734

0
0
8.956
0
96.763
40.881.353
-2.122.927
-3.773.116
0
0
-628.412
1.871.950
1.122.805
0
643.555
572.009
657.894
136.200
389.272
-1.206.339
-3.433.933
1
491.468
1.746.000
971.972
45.653.263

Saldi
31/12 2020
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148.629.526
1.239.349
1.414.777
2.654.126
0
151.283.652

228.416.196
1.532.624
1.557.381
3.090.005
167.154
231.673.355

........................................

Kontorinventar......................................
Biler..................................................

Driftsmidler og inventar mv. i alt..............

Materielle anlægsaktiver under opførelse....

Anlægsaktiver i alt................................

17.454.563

12.611.117

238.400

238.400

4.605.046

-769.000

0

0

0

0

0

0

0

6.462.580

0

218.596

166.921
51.675

6.243.984

4.256.258

87.109

-412.968

28.631

49.293
37.143

47.572
142.103
3.163

159.543

1.654

Afskrivning
2020

2.512.048
-334.184
-173.838

0

Afgang Henlæggelse
2020
anvendt

6.865.217
-390.800
-1.259.914

Tilgang
2020

Penneo dokumentnøgle: GQZXH-UFVS8-S7N83-N14KH-FYH1N-8KKSE

8.503.019
5.591.311
29.623.101
16.576.946
15.689.207
64.876.112
-8.169.685
-91.188
-9.054.002
-6.743.000
4.441.615
7.600.233
4.468.536
12.351.137
2.260.477
1.337.095
2.192.982
566.798
720.200
0
-6.527.848
1.392.500
798.092
112.538
0
0
113.350

8.503.019
5.591.311
29.637.984
16.576.946
15.800.859
99.283.991
-10.372.688
-3.247.502
-9.054.002
-6.743.000
4.552.716
8.524.448
4.487.470
12.351.137
2.556.238
1.634.238
2.192.982
681.323
1.368.986
-1.206.339
-9.884.712
1.392.500
1.254.317
112.538
1.746.000
1.056.492
49.618.944

Central Kielbergvej................................
Øvrige anlæg .......................................
Kraft / varme Kielbergvej ........................
Kraft / varme Bakkevej ...........................
Kedel- og røranlæg ................................
Ledningsnet .........................................
Stikledning pålignet forbrugerne ................
Byggemodningsbidrag..............................
Afskrivninger/henlæggelser før 1983 ...........
Fornyelses- og reservefond .......................
Kedelanlæg, bygning ..............................
Kedelanlæg .........................................
Transmissionsledning ..............................
Ombygning motor ..................................
Skovager / Dybdalgårdvej ........................
Engvangen .........................................
Rund / Spidstoften ...............................
Hestehavevej / Tunnel ...........................
PLC-anlæg ..........................................
Tilslutningsafgifter før 1989 ......................
Tilslutningsafgifter efter 1989 ...................
Hovedtavle / styresystem / kedel 1 + 2.........
Øvrigt produktionsanlæg..........................
Småanskaffelser ikke aktiveret efter ÅRL.......
Grund Stegshavevej................................
Ejendommen Stegshavevej........................
Øvrigt solvarmeanlæg..............................

Anlæg i alt

Tidligere
afskrevet

Anskaffelsessum

SPECIFIKATIONER af anlæg pr. 31. december 2020
Varmeforsyningsloven

91.381.686

12.778.271

455.683

126.354
329.329

78.147.732

0
0
13.229
0
111.652
38.761.048
-2.259.619
-4.242.390
0
0
63.529
941.655
15.771
0
246.468
260.000
0
85.894
648.786
-1.206.339
-3.712.896
0
369.116
0
1.746.000
1.056.492
45.249.336

Saldi
31/12 2020

22
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsrapporten for Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.A. for 2020 er aflagt i overensstemmelse med den
danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra
regnskabsklasse C samt varmeforsyningslovens regler.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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. Der er ultimo
indeværende regnskabsår i alt henlagt 9.471 tkr. til fremtidige nyinvesteringer.
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, el-indtægter samt salg af øvrige ydelser til
eksterne kunder.
Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb, medens el-salg er medtaget i
henhold til afregninger frem til regnskabsårets afslutning.
Omkostninger er periodiseret og udgiftsført, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets
udløb.
Beløb som i henhold til hvile-i-sig-selv-princippet skal tilbagebetales/opkræves hos forbrugerne i
efterfølgende regnskabsår indregnes i nettoosætningen som en korrektionspost.
Produktionsomkostninger
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme og el, køb af brændsel,
vedligeholdelse, afskrivninger mv.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, ledninger, målere, driftsledelse,
afskrivninger mv.
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Hvile-i-sig-selv princippet
Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet
medfører, at årets over- eller underdækning skal tilbagebetales henholdsvis opkræves hos kunderne
ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes derfor som
henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede over- eller
underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med kunden og
indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.
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Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelse og
generalforsamling, ledelse, forbrugerinformation, øvrige administrationsomkostninger, afskrivninger mv.
Andre driftsindtægter/-omkostninger
Andre driftsindtægter og - omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til
virksomhedens hovedaktivitet.

Skat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del,
der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
BALANCEN
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum reduceret med de i tidligere år
foretagne henlæggelser til investeringer. Aktiverne afskrives i årsregnskabet over den forventede
brugstid. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse. De anvendte afskrivningsperioder
er i overensstemmelse med såvel årsregnskabslovens som varmeforsyningslovens bestemmelser.
Modtagne tilslutningsafgifter passiveres under anlægsaktiver og indtægtsføres over samme åremål som
selskabets ledningsnet afskrives, og den beregnede indtægtsførsel modregnes i resultatopgørelsen i
afskrivningerne på anlægsaktiverne.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider
og restværdi.

Kraftvarmeanlæg og ledningsnet..................................
Solvarmeanlæg.......................................................
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.........................

Brugstid

Restværdi

10-20 år
25 år
5 år

0% af kostpris
0% af kostpris
0% af kostpris

Tilslutningsbidrag opkrævet hos forbrugerne er fratrukket anlægssummen, hvorved forbrugerne ikke
betaler både tilslutningsbidrag til og afskrivninger på samme anlæg i samme 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
ind-regnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
Finansielle anlægsaktiver
Indskuds- og andelskapital måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.
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Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes
i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Varebeholdninger
Varebeholdninger af træpiller, installationsmaterialer, målere mv. måles til kostpris efter FIFOprincippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne
lavere værdi.
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af
hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdi
for
varebeholdninger
opgøres
som
salgspris
med
fradrag
af
færdiggørelsesomkost-ninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien
fastsættes under hensyntagen til va-rebeholdningernes omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i
salgspris.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.
Egenkapital
Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den
gældende varmeforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må
opspare overskud.
Hensatte forpligtelser
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetaling opgøres som forskellen mellem de regnskabsmæssige og
tarifmæssige værdier af selskabets anlægsaktiver. De tarifmæssige værdier opgøres efter
varmeforsyningsloven.
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.
Skyldig skat 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 samt for
betalte acontoskatter.
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af
aktiver og forpligtelser.
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
skatteenhed.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, 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.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og
for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på
låneoptagelsestidspunktet.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet,
investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved
årets begyndelse og slutning.
Pengestrømme fra driftsaktivitet:
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter,
ændring i driftskapital, betalt selskabsskat og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet:
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld.
Likvider:
Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden
hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for
værdiændringer.
NØGLETAL
Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning om
”Anbefaling & Nøgletal” Der henvises til oversigt over hoved- og nøgletal vedrørende formlen for
beregning af de enkelte nøgletal.
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Resultat til indregning i kommende års priser
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 eller tilgodehavender.
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