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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Bording Kraft-Varmeværk 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 2019 samt af re-

sultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som be-

retningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bording, den 7. april 2020

Bestyrelse

Jakob Plum Lauridsen Per Hedegaard Knudsen Jørgen Hartvig Møller
formand næstformand

Ove Bach
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til andelshaverne i Bording Kraft-Varmeværk A.m.b.A.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bording Kraft-Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. januar - 31.

december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnska-

bet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-

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 sel-

skabet 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 hen-

hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-

net som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-

melse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen an-

ser 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 årsregn-

skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at li-

kvidere 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 fejlinfor-

mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklu-

sion. 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 gæl-

dende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan op-

stå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-

ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbruger-

ne træffer på grundlag af årsregnskabet.
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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 den-

ne 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 kon-

klusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere

end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgel-

ser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-

sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-

klusion 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 op-

lysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på

det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-

venheder 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 no-

teoplysningerne, 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 pla-

cering 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 vi-

den opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold

til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Herning, den 7. april 2020

Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76

Ole Jespersen-Skree
statsautoriseret revisor
mne33753
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Selskabsoplysninger

Selskabet Bording Kraft-Varmeværk A.m.b.A.

Højgade 7-9

7441 Bording

CVR-nr.: 26 97 95 28

Hjemsted: Bording

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse Jakob Plum Lauridsen, formand

Per Hedegaard Knudsen, næstformand

Jørgen Hartvig Møller

Ove Bach

Revision Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab

Industrivej Nord 15

7400 Herning
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Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i, via Energi Ikast Varme A/S, at levere fjernvarme

til selskabets forbrugere samt el til elforsyningsselskaber.

Usædvanlige forhold

Ingen, som har påvirket selskabet i væsentlig grad.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ikke særlige usikkerheder forbundet med indeværende års regnskab.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør -395 t.kr. mod  113 t. kr. sidste år. Resultatet er som forventet.

Over-/underdækning

Selskabets virksomhed er reguleret efter lov om varmeforsyning. Ifølge loven skal selskabets økonomi

hvile i sig selv, således at forbrugernes betaling svarer til medgåede omkostninger i forbindelse med

fremskaffelse og transport af fjernvarme.

Opkræves der mere eller mindre end faktiske omkostninger, giver det anledning til en gæld eller et

tilgodehavende hos forbrugerne. Ved årets start havde selskabet en samlet underdækning på 8.285 t.kr.,

hvilket i løbet af 2019 er ændret med 3.988 t.kr. til en underdækning på 4.297 t.kr. Underdækningen

ultimo er fordelt med en underdækning vedrørende Ikast-Bording på 3.601 t.kr. og en underdækning på

696 t.kr. vedrørende Engesvang.

Den forventede udvikling

Selskabet forventer et tilfredsstillende resultat for det kommende år.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Bording Kraft-Varmeværk A.m.b.A. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-

vens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.  

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulerin-

ger af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, her-

under afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede

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

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

bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-

skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forplig-

telser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant

effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af even-

tuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og no-

minelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-

ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -

tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i re-

sultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
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Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre kapitalandele omfatter aktier i Ikast Værkerne Varme A/S. Disse aktier måles som udgangspunkt

til dagsværdi. Det er ledelsens vurdering, at dagsværdi bedst udtrykkes ved anvendelse af den indre

værdis metode, hvorefter andre kapitalandele måles til den forholdsmæssige andel af selskabernes

regnskabsmæssige indre værdi ifølge den seneste aflagte og generalforsamlingsgodkendte årsrapport.

Værdireguleringer indregnes henholdsvis i resultatopgørelsen under posten resultat af andre

kapitalandele og under reserve for opskrivningshenlæggelser vedrørende andre kapitalandele.
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

2019 2018
Note kr. kr.

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehaven-
der, der er anlægsaktiver -395.138 113.079

Årets resultat -395.138 113.079

Forslag til resultatdisponering:

Overføres til overført resultat 0 113.079

Disponeret fra overført resultat -395.138 0

Disponeret i alt -395.138 113.079
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Balance 31. december

Aktiver

2019 2018
Note kr. kr.

Anlægsaktiver

1 Andre værdipapirer og kapitalandele 6.876.256 7.271.394

Finansielle anlægsaktiver i alt 6.876.256 7.271.394

Anlægsaktiver i alt 6.876.256 7.271.394

Aktiver i alt 6.876.256 7.271.394

Passiver

Egenkapital

2 Overført resultat 6.876.256 7.271.394

Egenkapital i alt 6.876.256 7.271.394

Passiver i alt 6.876.256 7.271.394

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

4 Eventualposter
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Noter

2019 2018
kr. kr.

1. Andre værdipapirer og kapitalandele

Saldo 1. januar 7.271.394 7.158.315

Saldo 31. december 7.271.394 7.158.315

Årets opskrivninger 0 113.079

Opskrivninger 31. december 0 113.079

Årets nedskrivninger -395.138 0

Nedskrivninger 31. december -395.138 0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 6.876.256 7.271.394

2. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 7.271.394 7.158.315

Årets overførte overskud eller underskud -395.138 113.079

6.876.256 7.271.394

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

4. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Ingen.
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2019 2018

5. Ikast Værkerne Varme A/S T.kr. T.kr.

Resultatopgørelse

Salg af varme

Afregnet forbrug 64.197 53.775

Fast betaling pr. m2 23.978 23.852

Grundbeløb 4.760 4.727

92.935 82.354

Elproduktion

Salg af el 6.914 7.929

Elproduktion i alt 6.914 7.929

Tilslutningsbidrag 1.102 1.026

Indtægter i alt 100.951 91.309

Direkte fremstillingsomkostninger 67.547 63.948

Bruttoresultat 33.404 27.361

Indirekte fremstillingsomkostninger 10.376 9.488

Administrationsomkostninger 5.585 8.062

Lokaleomkostninger 132 119

Resultat før afskrivninger og finansiering 17.311 9.692

Afskrivninger 16.379 14.631

Resultat før finansielle poster 932 (4.939)

Finansielle omkostninger (1.721) (1.432)

Resultat før skat (789) (6.371)

Skat af årets resultat 1.052 (301)

Årets resultat før over-/underdækning 263 (6.672)

Overdækning / underdækning pr. 1. januar 2019 / 2018 (8.285) (547)

Overdækning / underdækning pr. 31. december 2019 / 2018 4.297 8.285

Årets resultat (3.725) 1.066

NOTER
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