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Selskabsoplysninger

Selskabet Energi Ikast A.m.b.A.
 Europavej 2
 7430 Ikast 

 Telefon:  96 60 00 33
 Hjemmeside: www.energi-ikast.dk
 E-mail: info@energi-ikast.dk

 CVR-nr.: 44 95 30 13
 Hjemsted:  Ikast
 Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

Bestyrelse Bjarne Andersen
 Dan Risom Foldager
 Annette Kjær Mosegaard
 Bruno Gade Nielsen
 Poul Færch
 
Direktion Jørgen Mosegaard

Revision Partner Revision 
 statsautoriseret revisionsaktieselskab
 Industrivej Nord 15, Birk
 7400 Herning 

Bankforbindelse Sydbank A/S
 Dalgasgade 22
 7400 Herning 
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06Påtegninger



Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten 
for 2021 for Energi Ikast A.m.b.A..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, 
og efter vores opfattelse giver koncernregnskabet og års-
regnskabet et retvisende billede af koncernens og selska-
bets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 
2021 samt af resultatet af koncernens og selskabets akti-
viteter og af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 
1. januar- 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en 
retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen 
omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godken-
delse.

          Jørgen Mosegaard                    Bjarne Andersen                
 formand

          Dan Risom Foldager                 
 næstformand

                 Poul Færch                     Annette Kjær Mosegaard           

Ikast, den       5/4 - 2022

Direktion: Bestyrelsen:

          Bruno Gade Nielsen          
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Den uafhængige revisors 
påtegning 

Til andelshaverne i Energi Ikast A.m.b.A.

Konklusion
Vi har re vi de ret kon cern regn ska bet og års regn ska bet 
for Energi Ikast A.m.b.A. for regn skabs året 1. januar - 31. 
december 2021, der om fat ter an vendt regn skabs prak sis,  
re sul tat op gø rel se, ba lan ce, egenkapitalopgørelse og no-
ter for så vel kon cer nen som sel ska bet samt pengestrøms- 
opgørelse for koncernen. Kon cern regn ska bet og års regn-
ska bet ud ar bej des ef ter års regn skabs lo ven.
 
Det er vores op fat telse, at kon cern regn ska bet og års regn-
ska bet gi ver et ret vis ende bil le de af kon cer nens og sel ska-
bets ak ti ver, pas si ver og fi nan siel le stil ling pr. 31. december 
2021 samt af re sul ta tet af kon cer nens og sel ska bets ak ti-
vi te ter og af koncernens pengestrømme for regn skabs - 
år et 1. januar - 31. december 2021 i ov er ens stem mel se 
med års regn skabs lo ven.

Grundlag for konklusion
Vi har ud ført vo res re vi si on i over ens stem mel se med in ter - 
na tio na le stan dar der om re vi si on og de yder li ge re krav, 
der er gæl den de i Dan mark. Vo res an svar iføl ge dis se stan-
dar der og krav er nær me re be skre vet i re vi si ons på teg - 
nin gens af snit ”Re vi sors an svar for re vi si o nen af kon cern-
regn ska bet og års regn ska bet”. 
Vi er uaf hæn gi ge af kon cer nen i over ens stem mel se med 
In ter na tio na l Ethics Standards Board for Accountans’ inter-
nationale retningslinjer for re vi so rers etiske adfærd (IESBA 
Code) og de yder li ge re etiske krav, der er gæl den de i Dan-
mark, li ge som vi har op fyldt vo res øv ri ge etis ke for plig t- 
el ser i hen hold til dis se krav og IESBA Code. Det er vo res 
op fat tel se, at det op nå e de re vi si ons be vis er til stræk ke ligt 
og eg net som grund lag for vo res konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende 
revisionen 
Energi Ikast A.m.b.a har i årsrapporten medtaget ”Supple-
rende regnskabsoplysninger - pengestrømme 2012-2021” 
og ”Supplerende regnskabsoplysninger - økonomiske  
resultater for 2012-2021”. Disse oversigter er ikke under-
lagt revision.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet 
og årsregnskabet
Le del sen har ansvaret for udarbejdelsen af et kon cern-
regn skab og et års regn skab, der giver et ret vi sen de bil le de 
i over ens stem mel se med års regn skabs lo ven. Le del sen har 
end videre an sva ret for den in ter ne kon trol, som le del sen 
an ser nød ven dig for at ud ar bej de et kon cern regn skab og 
et års regn skab uden væ sent lig fejl in for mation, uan set om 
den ne skyl des be svi gel ser eller fejl.
 
Ved ud ar bej del sen af kon cern regn ska bet og års regn ska-
bet er le del sen an svar lig for at vur de re kon cer nens og sel-
ska bets ev ne til at fort sæt te drif ten; at op ly se om for hold 
ved rø ren de fort sat drift, hvor det te er re le vant; samt at 
ud ar bej de kon cern regn ska bet og års regn ska bet på grund-
lag af regn skabs prin cip pet om fort sat drift, med min dre 
le del sen en ten har til hen sigt at li kvi de re kon cer nen eller 
sel ska bet, ind stil le drif ten el ler ik ke har an det re a lis tisk  
al ter na tiv end at gø re det te.

Revisors ansvar for revisionen af koncern-
regnskabet og årsregnskabet
Vo res mål er at op nå høj grad af sik ker hed for, om kon cern-
regn ska bet og års regn ska bet som hel hed er uden væ sent-
lig fejl in for ma tion, uan set om den ne skyl des be svi gel ser 
el ler fejl, og at af gi ve en re vi si ons på teg ning med en kon-
klu si on. Høj grad af sik ker hed er et højt ni veau af sik ker-
hed, men er ik ke en ga ran ti for, at en re vi si on, der ud fø res 
i over ens stem mel se med in ter na tio na le stan dar der om  
re vi si on og de yder li ge re krav, der er gæl den de i Dan mark, 
al tid vil af dæk ke væ sent lig fejl in for ma tion, når så dan fin
des. Fejl in for ma tio ner kan op stå som føl ge af besvi gel ser 
el ler fejl og kan be trag tes som væ sent li ge, hvis det med 
ri me lig hed kan for ven tes, at de en kelt vis el ler sam let har 
ind fly del se på de øko no mis ke be slut nin ger, som regn
skabs bru ger ne træf er på grund lag af kon cern regn ska bet 
og års regn ska bet.
 
Som led i en re vi si on, der ud fø res i over ens stem mel se 
med in ter na tio na le stan dar der om re vi si on og de yder 
 li ge re krav, der er gæl den de i Dan mark, fo re ta ger vi fag li ge  
vur de rin ger og op ret hol der pro fes sio nel skep sis un der  
re vi si o nen. Her ud over:

• Iden ti fi ce rer og vur de rer vi ri si ko en for væ sent lig fejl in
for ma tion i kon cern regn ska bet og års regn ska bet, uan-
set om den ne skyl des be svi gel ser el ler fejl, ud for mer og 
ud fø rer re vi si ons hand lin ger som re ak tion på dis se ri si ci 
samt op når re vi si ons be vis, der er til stræk ke ligt og eg net  
til at dan ne grund lag for vo res kon klu sion. Ri si ko en for 
ik ke at op da ge væ sent lig fejl in for ma tion for år sa get af 
be svi gel ser er hø je re end ved væ sent lig fejl in for ma tion 
for år sa get af fejl, idet be svi gel ser kan om fat te sam men-
svær gel ser, do ku ment falsk, be vids te ude la del ser, vild-
led ning el ler til si de sæt tel se af in tern kon trol.

• Op når vi for stå el se af den in ter ne kon trol med re le vans 
for re vi si o nen for at kun ne ud for me re vi si ons hand lin-
ger, der er pas sen de ef ter om stæn dig he der ne, men  
ik ke for at kun ne ud tryk ke en kon klu sion om ef ek ti vi 
te ten af kon cer nens og sel ska bets in ter ne kon trol.

• Ta ger vi stil ling til, om den regn skabs prak sis, som er  
an vendt af le del sen, er pas sen de, samt om de regn-
skabs mæs si ge skøn og til knyt te de op lys nin ger, som  
le del sen har ud ar bej det, er ri me li ge.

• Kon klu de rer vi, om le del sens ud ar bej del se af kon cern-
regn ska bet og års regn ska bet på grund lag af regn skabs-
prin cip pet om fort sat drift er pas sen de, samt om der 
på grund lag af det op nå e de re vi si ons be vis er væ sent lig 
usik ker hed for bun det med be gi ven he der el ler for hold, 
der kan ska be be ty de lig tvivl om kon cer nens og sel ska-
bets ev ne til at fort sæt te drif ten. Hvis vi kon klu de rer, 
at der er en væ sent lig usik ker hed, skal vi i vo res re vi-
si ons på teg ning gø re op mærk som på op lys nin ger her-
om i kon cern regn ska bet og års regn ska bet el ler, hvis 
så dan ne op lys nin ger ik ke er til stræk ke li ge, mo di fi ce re 
vo res kon klu si on. Vo res kon klu si o ner er ba se ret på det 
re vi si ons be vis, der er op nå et frem til da to en for vo res 
re vi si ons på teg ning. Frem ti di ge be gi ven he der el ler for-
hold kan dog med fø re, at kon cer nen og sel ska bet ik ke 
læn ge re kan fort sæt te drif ten.

• Ta ger vi stil ling til den sam le de præ sen ta tion, struk tur 
og ind hold af kon cern regn ska bet og års regn ska bet, 
her un der no te op lys nin ger ne, samt om kon cern regn-
ska bet og års regn ska bet af spej ler de un der lig gen de 
trans ak tio ner og be gi ven he der på en så dan må de, at 
der gi ves et ret vi sen de bil le de her af.1010   -   Den uafhængige revisors påtegning    -   Energi Ikast Årsrapport 2021
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• Op når vi til stræk ke ligt og eg net re vi si ons be vis for de 
fi nan si el le op lys nin ger for virk som he der ne el ler for ret
nings ak ti vi te ter ne i kon cer nen til brug for at ud tryk ke 
en kon klu sion om kon cern regn ska bet. Vi er an svar li ge 
for at le de, fø re til syn med og ud fø re kon cern re vi si-
onen. Vi er ene an svar li ge for vo res re vi si ons kon klu sion.

Vi kom mu ni ke rer med den øver ste le del se om blandt an-
det det plan lag te om fang og den tids mæs si ge pla ce ring 
af re vi si o nen samt be ty de li ge re vi si ons mæs si ge ob ser va - 
tio ner, her un der even tu el le be ty de li ge mang ler i in tern 
kon trol, som vi iden ti fi ce rer un der re vi si o nen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Le del sen er an svar lig for le del ses be ret nin gen.
 
Vo res kon klu sion om kon cern regn ska bet og års regn - 
ska bet om fat ter ik ke le del ses be ret nin gen, og vi ud tryk ker 
in gen form for kon klu sion med sik ker hed om le del ses- 
 be ret nin gen.
 
I til knyt ning til vo res re vi si on af kon cern regn ska bet og 
års regn ska bet er det vo res an svar at læ se le del ses- 
 be ret nin gen og i den for bin del se over ve je, om le del ses-
be ret nin gen er væ sent ligt in kon si stent med kon cern-
regn ska bet og års regn ska bet el ler vo res vi den op nå et 
ved re vi si o nen el ler på an den må de sy nes at in de hol de 
væ sent lig fejl in for ma tion.
 

Vo res an svar er der ud over at over ve je, om le del ses be - 
ret nin gen in de hol der kræ ve de op lys nin ger i hen hold til 
års regn skabs lo ven.
 
Ba se ret på det ud før te ar bej de er det vo res op fat tel se, 
at le del ses be ret nin gen er i over ens stem mel se med kon-
cern regn ska bet el ler års regn ska bet og er ud ar bej det i 
over ens stem mel se med års regn skabs lo vens krav. Vi har 
ik ke fun det væ sent lig fejl in for ma tion i le del ses be ret- 
 nin gen.

Herning, den    5/4 - 2022

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

Ole Jespersen-Skree 
statsautoriseret revisor 
MNE-nr. 33753
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Nøgletal Koncernoversigt

I 1.000 kr. 2021 2020 2019 2018 2017 

Resultatopgørelse
Nettoomsætning 155.921 128.920 144.842 138.150 141.842

Bruttoresultat 56.625 49.103 47.853 53.777 54.670

Driftsresultat 1.769 -3.453 -378 7.283 8.249

Finansielle poster, netto -145 -141 5.736 1.055 2.196

Årets resultat 1.356 -2.896 5.616 8.307 9.381

Balance
Balancesum 534.210 517.398 515.081 469.243 454.785

Inv. i materielle anlægsaktiver -26.576 -38.516 -57.532 -35.402 -26.779

Egenkapital 266.025 264.575 267.059 261.048 253.283

Pengestrømme
Driftsaktivitet 24.082 23.794 38.269 28.198 23.932

Investeringsaktivitet -27.139 -42.562 -62.416 -20.301 -30.894

Finansieringsaktivitet -1.767 3.376 2.700 -1.700 -2.351

Pengestrømme i alt -4.824 -15.392 21.447 -9.536 -9.313

Medarbejdere
Gennemsnitlig antal 

heltidsansatte medarbejdere 39 38 35 33 34

Nøgletal i %
Bruttomargin 36,3 38,1 33,0 38,9 38,5

Overskudsgrad (EBIT-margin) 1,1 -2,7 -0,3 5,3 5,8

Soliditetsgrad 49,8 51,1 51,8 55,6 55,7

Egenkapitalforrentning 0,5 -1,1 2,1 3,2 3,7

Beregningen af hoved- og nøgletal følger Finansforeningens anbefalinger.

Andelshavere

Ikast A.m.b.A.

Energi Ikast Holding A/S
Ejerandel 100 %

Scanenergi Holding A/S
Elhandelsselskab.
Ejerandel 4,57 %

Vestjyske Net 60 kV A/S
Transmissionsselskab 60 kV
Ejerandel 4,5 %

Energi Ikast Service A/S
Udfører serviceopgaver internt og  
eksterne samt sideordnet aktivitet.
Ejerandel 100 %

Energi Ikast Varme A/S
Ejer varmeinfrastruktur i området
Ejerandel 89,3 %

Samstrøm A/S
(Energi Ikast Elhandel A/S)
Elhandelsselskab
Ejerandel 27,14 %

Ikast El Net A/S
Ejer infrastruktur i netbevillings - 
området. Ejerandel 100 %

Energi Ikast Fibernet A/S
Ejer fiberinfrastruktur i området
Ejerandel 100 %
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Hovedaktiviteter 
Selskabets formål er at eje aktierne i Energi Ikast Holding 
A/S, og derigennem eje aktier i Ikast El Net A/S, Energi Ikast 
Varme A/S, Energy Ikast Service A/S, Energi Ikast Fibernet 
A/S og lignende kapitalanbringelser. 

Udviklingen i aktiviteter og  
økonomiske forhold 

Koncernen
Årets resultat blev et overskud på 1,4 mio. kr. mod et  
underskud på 2,5 mio. kr. sidste år. Bestyrelsen betegner 
årets resultat som tilfredsstillende.     

Ikast El Net A/S
Årets resultat blev et overskud på 1,1 mio. kr. mod et over-
skud sidste år på 0,1 mio. kr., hvilket betegnes som tilfreds-
stillende. Årets resultat er negativt påvirket af en regula-
torisk begrænsning i selskabets mulighed for at opkræve 
omkostningerne til de faktiske omkostninger til nettab, 
hvilket i 2021 har på virket indtjeningen i 2021 negativt 
med 0,8 mio. kr. Forholdet er indklaget til Energiklage- 
nævnet, og der forventes en afgørelse i løbet af 2022.      

Årets investeringer i anlægsaktiver udgør 8,0 mio. kr.

Energi Ikast Varme A/S 
Årets resultat udgør et underskud på 0,9 mio. kr. mod et 
underskud sidste år på 3,9 mio. kr. Ledelsen anser årets 
resultat for tilfredsstillende.  

Årets investeringer i anlægsaktiver udgør 14,4 mio. kr.

Over-/underdækning
Selskabets virksomhed er reguleret efter lov om varme-
forsyning. Ifølge loven skal selskabets økonomi hvile i sig 
selv, således at forbrugernes betaling svarer til medgåede  
omkostninger i forbindelse med fremskafelse og trans-
port af fjernvarme.

Opkræves der mere eller mindre end faktiske omkost- 
ninger, giver det anledning til en gæld eller tilgodehavende 
hos forbrugerne. Ved årets start havde selskabet en sam-
let overdækning på 3,7 mio. kr., hvilket i løbet af 2021 er 
ændret med 1,4 mio. kr. til en overdækning på 2,3 mio. kr. 
Underdækningen ultimo er fordelt med en overdækning 
vedrørende Ikast-Bording på 2,6 mio. kr. og en underdæk-
ning på 0,3 mio. kr. vedrørende Engesvang.

Energi Ikast Service A/S 
Årets resultat udgør et underskud efter skat på 23 t. kr. 
mod et overskud sidste år på 133 t. kr., hvilket er tilfreds-
stillende.

Selskabets indtjening er igen påvirket negativt af corona-
pandemien.  

Årets investeringer i anlægsaktiver udgør 2,2 mio. kr.

Energi Ikast Fibernet A/S
Årets bruttoresultat udgør et overskud på 4,9 mio. kr. mod 
et overskud sidste år på 4,7 mio. kr. Bruttoresultatet er  
positivt påvirket af et stadigt større antal kunder på fiber-
nettet i Ikast. Det ordinære resultat efter skat udgør et 
overskud på 1,3 mio. kr. mod et overskud på 0,8 mio. kr. 
sidste år. Årets resultat er som forventet og tilfredsstillende.  

Årets investeringer i anlægsaktiver udgør 3,4 mio. kr.

Særlige risici 
Virksomhedens nuværende og planlagte aktiviteter giver 
imidlertid ikke anledning til særlige finansielle risici, og  
selskabets likviditetsberedskab vurderes at være sikret i 
tilstrækkeligt omfang.

Videnressourcer 
Energi Ikast Service A/S’ medarbejdere besidder et højt 
fagligt niveau kombineret med en årelang erfaring inden 
for drift, vedligeholdelse og anlægsbyggeri af forsynings-

anlæg inden for Varme, El og Fiber og hermed beslægte-
de funktioner. Selskabets administrative medarbejdere 
besidder en række kompetencer inden for afregning af el, 
varme, vand og spildevand. 

Medarbejderne vedligeholder og udbygger konstant  
deres faglige kunnen gennem deltagelse i relevante kurser 
og øvrige uddannelser, herunder uddannelser der bunder 
i lovkrav inden for forsyningssektoren.

Den forventede udvikling
Årets resultat er sammenholdt med det budgetterede  
resultat for 2021 overordnet tilfredsstillende dog en ræk-
ke positive som negative budgetafvigelser fordelt på sel- 
skaberne i koncernen. 

Energi Ikast Service A/S har realiseret et resultat for 2021, 
som er 0,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Den mang-
lende indtjening på 0,7 mio. kr. kan henføres til lavere ind-
tjening grundet COVID-19. Energi Ikast Service har i 2021 
brugt ca. 2.000 timer på ”Corona” svarende til tabt ind 
tjening på 0,8 mio. kr.  

Begivenheder efter regnskabsårets  
afslutning 
Der er ikke efter balancedagen indtrufet forhold, som har 
væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.  

Fremtiden
Selskabet forventer et tilfredsstillende resultat for det 
kommende år.

Ledelsesberetning
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Anvendt regnskabspraksis 
 

Års rap por ten for Energi Ikast A.m.b.A. er afl agt i over ens
stem mel se med års regn skabs lo vens be stem mel ser for en 
mellemstor klasse Cvirksomhed.  
 
Årsrapporten er afl agt ef ter sam me regn skabs prak sis som 
sid ste år og aflægges i danske kroner.
 

Generelt om indregning og måling
I re sul tat op gø rel sen ind reg nes ind tæg ter i takt med, at de 
ind tje nes. Her un der ind reg nes vær di re gu le rin ger af fi nan
siel le ak ti ver og for plig tel ser. I re sul tat op gø rel sen ind reg-
nes li ge le des al le om kost nin ger, her un der af skriv nin ger, 
ned skriv nin ger og hen sat te for plig tel ser samt til ba ge førs-
ler som føl ge af æn dre de regn skabs mæs si ge skøn af be-
løb, der tid li ge re har væ ret ind reg net i re sul tat op gø rel sen.
 
Ak ti ver ind reg nes i ba lan cen, når det er sand syn ligt, at 
frem ti di ge øko no mi ske for de le vil til fly de kon cer nen, og 
ak ti vets vær di kan må les på li de ligt.
 
For plig tel ser ind reg nes i ba lan cen, når det er sand syn ligt, 
at frem ti di ge øko no mi ske for de le vil fra gå kon cer nen, og 
for plig tel sens vær di kan må les på li de ligt.
 
Ved før ste ind reg ning må les ak ti ver og for plig tel ser til 
kost pris. Ef ter føl gen de må les ak ti ver og for plig tel ser som 
be skre vet ne den for for hver en kelt regn skabs post.
 
Vis se fi nan siel le ak ti ver og for plig tel ser må les til amor ti
se ret kost pris, hvor ved der ind reg nes en kon stant ef ek tiv 
ren te over lø be ti den. Amor ti se ret kost pris op gø res som 
op rin de lig kost pris med fra drag af even tu el le af drag samt 
til læg/fra drag af den ak ku mu le re de amor ti se ring af for-
skel len mel lem kost pris og no mi nelt be løb. Her ved for de-
les kurs tab og kurs ge vinst ov er ak ti vets el ler for plig tel sens 
lø be tid.
 
Ved ind reg ning og må ling ta ges hen syn til for ud si ge li ge tab 
og ri si ci, der frem kom mer in den års rap por ten afl æg ges, og 
som ved rø rer for hold, der ek si ste re de på ba lan ce da gen.
 
 

Koncernregnskabet
Kon cern regn ska bet om fat ter mo der virk som he den Energi 
Ikast A.m.b.A samt til knyt te de virk som he der, hvori Energi 
Ikast Holding A/S di rek te el ler in di rek te be sid der me re end 
50% af stem me ret tig he der ne el ler på an den må de har be-
stem men de ind fly del se. 
 
Konsolideringspraksis
Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag 
af moderselskabets og de tilknyttede virksomheders års-
regnskaber ved sammenlægning af ensartede regnskabs-
poster opgjort efter koncernens regnskabspraksis.
 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med 
den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksom- 
heders handelsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på 
det tidspunkt, hvor der opnås kontrol.
 
I koncernregnskabet indregnes tilknyttede virksomheders 
regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes andel af 
årets resultat og af egenkapitalen i tilknyttede virksom-
heder, der ikke ejes 100%, indgår i koncernens resultat og 
egenkapital, men præsenteres separat.
 
Kapitalandele i associerede virksomheder måles i balan-
cen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes 
indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabs-
praksis og med forholdsmæssig eliminering af urealise-
rede koncerninterne avancer og tab. I resultatopgørelsen 
indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede 
virksomheders resultat efter eliminering af forholdsmæs-
sig andel af intern avance og tab.
 
Minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser udgør en andel af koncernens samle-
de egenkapital. Årets resultat fordeles i resultatdispone-
ringen på den del, som kan henføres til minoriteterne og 
den del, som kan henføres til modervirksomhedens kapi-
talejere.
 
 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Selskabet har som fortolkningsbidrag for indregning af 
nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18.
 
Net to om sæt ning ind reg nes i re sul tat op gø rel sen, så fremt 
le ve ring og ri si ko over gang til kø ber har fun det sted in den 
årets ud gang, og så fremt ind tæg ten kan op gø res på li de-
ligt og for ven tes mod ta get. Net to om sæt nin gen ind reg nes 
eks klu si ve moms og af gif ter og med fra drag af ra bat ter i 
for bin del se med sal get.
 
Vareforbrug
Va re for brug om fat ter om kost nin ger til køb af rå va rer og 
hjæl pe ma te ri a ler med fra drag af ra bat ter samt årets for-
skyd ning i va re be hold nin ger ne.
 
Andre eksterne omkostninger
Andre eks ter ne om kost nin ger om fat ter om kost nin ger til 
di stri bu tion, salg, re kla me, ad mi ni stra tion, lo ka ler, tab på 
de bi to rer og ope ra tio nel le lea sing om kost nin ger.
 
Andre driftsindtægter og  
driftsomkostninger
Andre drifts ind tæg ter og drifts om kost nin ger inde hol der 
regn skabs pos ter af se kun dær ka rak ter i for hold til virk-
som he dens ho ved ak ti vi te ter, her un der for tje ne ste og tab 
ved salg af im ma te ri el le og ma te ri el le an lægs ak ti ver.
 
Personaleomkostninger
Per so na le om kost nin ger om fat ter løn og ga ger, in klu si-
ve fe rie pen ge og pen sio ner samt an dre om kost nin ger til  
so ci al sik ring mv. til sel ska bets med ar bej de re. I per so na le- 
 om kost nin ger er fra truk ket mod tag ne godt gø rel ser fra  
of ent li ge myn dig he der.
 
Af- og nedskrivninger
Af- og ned skriv nin ger in de hol der årets af- og ned skriv nin-
ger af im ma te ri el le og ma te ri el le an lægs ak ti ver.
 

Finansielle poster
Fi nan siel le ind tæg ter og om kost nin ger inde hol der ren te-
ind tæg ter og ren te om kost nin ger, re a li se re de og u re a li- 
 se re de kurs ge vins ter og kurs tab ved rø ren de vær di - 
pa pi rer, amor ti se ring af fi nan siel le ak ti ver og for plig tel ser 
samt ren te til læg og ren te godt gø rel ser ved skat te be ta ling.  
Fi nan siel le ind tæg ter og om kost nin ger ind reg nes med de 
be løb, der ved rø rer regn skabs året.

Indtægter af ka pi tal an de le i  
tilknyttede virksomheder og  
associerede virksomheder
I mo der virk som he dens re sul tat op gø rel se ind reg nes den 
for holds mæs si ge an del af de en kel te til knyt te de virk som - 
he ders re sul tat ef ter skat ef ter fuld e li mi ne ring af in tern 
a van ce el ler tab og fra drag af af skriv ning på kon cerngo od will.
 
I både kon cer nens og mo der virk som he dens re sul tat op - 
gø rel ser ind reg nes den for holds mæs si ge an del af de as so ci e - 
re de virk som he ders re sul tat ef ter skat ef ter e li mi ne ring af 
for holds mæs sig an del af in tern a van ce el ler tab og fra drag 
af af skriv ning på kon cern go od will.
 
Skat af årets resultat
Årets skat, der be står af årets ak tu el le sel skabs skat og æn-
dring i ud skudt skat, ind reg nes i re sul tat op gø rel sen med 
den del, der kan hen fø res til årets re sul tat, og di rek te i eg en - 
ka pi ta len med den del, der kan hen fø res til po ste rin ger  
di rek te på eg en ka pi ta len. 
 
Mo der virk som he den og de dan ske til knyt te de virk som-
he der er om fat tet af de dan ske reg ler om tvun gen sam be-
skat ning af kon cer nens dan ske  virk som he der. Mo der virk-
som he den er ad mi ni stra tions sel skab for sam be skat nin gen 
og af reg ner som føl ge her af al le be ta lin ger af sel skabs skat 
med skat te myn dig he der ne.
 
Den ak tu el le dan ske sel skabs skat for de les ved af reg ning 
af sam be skat nings bi drag mel lem de sam be skat te de virk-
som he der i for hold til dis ses skat te plig ti ge ind koms ter. I 
til knyt ning her til mod ta ger virk som he der med skat te mæs-
sigt un der skud sam be skat nings bi drag fra virk som he der, 
der har kun net an ven de det te un der skud (fuld for de ling).
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Balancen

Immaterielle anlægsaktiver - erhvervede 
rettigheder
Erhvervede rettigheder omfatter direkte omkostninger. 
Erhvervede rettigheder måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede af- og nedskrivninger. Erhvervede rettig- 
heder afskrives lineært over rettighedernes levetid.   
Afskrivningsperioden udgør 15 år.

 
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver må les til kost pris med fra drag af 
ak ku mu le re de af skriv nin ger og ned skriv nin ger. Der af skri-
ves ik ke på grun de.
 
Af skriv nings grund la get er kost pris med fra drag af even tu-
el for ven tet rest vær di ef ter af slut tet brugs tid. 
 
Af skriv nings pe ri o den og rest vær di en fast sæt tes på  
an skaf el ses tids punk tet og re vur de res år ligt. Over sti ger 
rest vær di en ak ti vets regn skabs mæs si ge vær di, op hø rer 
af skriv nin gen.
Ved æn dring i af skriv nings peri o den el ler rest vær di en  
ind reg nes virk nin gen for af skriv nin ger frem ad ret tet som 
en æn dring i regn skabs mæs sigt skøn.
 
Kost pri sen om fat ter an skaf el ses pri sen samt om kost 
nin ger di rek te til knyt tet an skaf el sen ind til det tids punkt, 
hvor ak ti vet er klar til at bli ve ta get i brug.
 
Kost pri sen på et sam let ak tiv op de les i se pa ra te be stand-
de le, der af skri ves hver for sig, hvor brugs ti den på de  
en kel te be stand de le er for skel lig. Der fo re ta ges li ne ære 
af skriv nin ger ba se ret på føl gen de vur de ring af ak ti ver nes 
for ven te de brugs ti der:

Bygninger 50 år    
Varmecentraler og ledningsnet 550  år    
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 314  år    
 

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år ind reg nes 
i an skaf el ses året som om kost nin ger i re sul tat op gø rel sen.
 
For tje ne ste el ler tab ved af hæn del se af ma te ri el le  
an lægs ak ti ver op gø res som for skel len mel lem salgs pris 
med fra drag af salgs om kost nin ger og den regn skabs -
mæs si ge vær di på salgs tids punk tet. For tje ne ste el ler tab 
ind reg nes i re sul tat op gø rel sen un der an dre drifts ind tæg-
ter el ler an dre drifts om kost nin ger.
 

Leasingkontrakter
Leasingkontrakter behandles som operationel leasing. 
Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige  
lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontrak-
tens løbetid. Koncernens samlede forpligtelse vedrørende 
operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under 
eventualposter.
 
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regn skabs mæs si ge vær di af så vel im ma te ri el le som 
ma te ri el le an lægs ak ti ver samt ka pi tal an de le i dat ter virk-
som he der og as so ci e re de virk som he der vur de res år ligt 
for in di ka tio ner på vær di for rin gel se, ud over det som ud-
tryk kes ved af skriv ning.
 
Fo re lig ger der in di ka tio ner på vær di for rin gel se, fo re ta ges 
ned skriv nings test af hvert en kelt ak tiv hen holds vis grup pe 
af ak ti ver. Der fo re ta ges ned skriv ning til gen ind vin dings-
vær di en, så fremt den ne er la ve re end den regn skabs mæs-
si ge vær di.
 
Gen ind vin dings vær dien er den højeste værdi af kapital-
værdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger 
ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af 
de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af ak-
tivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrøm-
me ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt levetid.  
 
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når  
betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.  
Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

 

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede 
virksomheder ind reg nes i ba lan cen til den for holds mæs- 
si ge an del af virk som he dens regn skabs mæs si ge in dre 
vær di. 
 
Indre værdis metode anvendes som en konsoliderings- 
metode. I balancen indregnes kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder og associerede virksomheder til den for-
holdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæs-
sige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets 
regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede 
koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fra-
drag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill 
opgjort efter overtagelsesmetoden.
 
Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet 
af kapitalandelen. Vedrører den negative goodwill over- 
tagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ good-
will først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bort-
faldet.
 
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksom- 
heder og associerede virksomheder overføres under egen-
kapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre 
værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige vær-
di overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksom- 
heder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nær-
værende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. 
Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser  
i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder.
 
Ka pi tal an de le, der er ind reg net un der an lægs ak ti ver, om-
fat ter unoterede ak tier, der må les til dags vær di på ba lan ce- 
 da gen. Målegrundlaget for dagsværdien på andre kapi-
talandele er indre værdi.
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Balancen

Varebeholdninger
Va re be hold nin ger må les til kost pris ef ter FIFO-me to den. 
Er net to re a li sa tions vær di en af va re be hold nin ger la ve re 
end kost pri sen, ned skri ves til den ne la ve re vær di.
 
Kost pris for han dels va rer samt rå va rer og hjæl pe ma te- 
 ri a ler om fat ter an skaf el ses pris med til læg af hjem ta gel ses 
om kost nin ger.Net to rea li sa tions vær di en for va re be hold-
nin ger op gø res som salgs sum med fra drag af så vel fær dig-
gø rel ses om kost nin ger som om kost nin ger, der af hol des for 
at ef ek tu e re sal get. Net to re a li sa tions vær di en fast sæt tes 
un der hen syn ta gen til om sæt te lig hed, ku rans og ud vik ling 
i for ven tet salgs pris.
 
Tilgodehavender
Til go de ha ven der må les til amor ti se ret kost pris, hvil ket 
sæd van lig vis sva rer til no mi nel vær di. 
 
Der ned skri ves til net to re a li sa tions vær di en med hen blik 
på at i mø de gå for ven te de tab.
Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolk-
ningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle 
aktiver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til 
imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtrufet en 
objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en porte- 
følje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der fore-
ligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgode- 
havende er værdiforringet, foretages nedskrivning på  
individuelt niveau.
 
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinsti-
tutter og kontantbeholdninger. 
 
Sel skabs skat og udskudt skat
Ak tu el le skat te til go de ha ven der og -for plig tel ser ind reg nes 
i ba lan cen med det be løb, der kan be reg nes på grund lag af 
årets for ven te de skat te plig ti ge ind komst re gu le ret for skat 
af tid li ge re års skat te plig ti ge ind kom ster samt for be tal-
te acon to skat ter. Skat te til go de ha ven der og -for plig tel ser 
præ sen te res mod reg net i det om fang, der er le gal mod-

reg nings ad gang, og po ster ne for ven tes af reg net net to  
el ler sam ti dig.
 
Ef ter sam be skat nings reg ler ne hæf ter Energi Ikast Holding 
A/S som ad mi ni stra tions sel skab so li da risk og ube græn set 
over for skat te myn dig he der ne for sel skabs skat ter og kil de- 
 skat ter på ren ter, royal ties og ud byt ter op stå et inden for 
sam be skat nings kred sen.
 
Ud skudt skat er skat ten af al le mid ler ti di ge for skel le mel-
lem regn skabs mæs sig og skat te mæs sig vær di af ak ti ver og 
for plig tel ser op gjort på grund lag af den plan lag te an ven-
del se af ak ti vet hen holds vis af vik ling af for plig tel sen.
 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af frem-
førselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den 
værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten 
ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved mod-
regning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme 
juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatte- 
aktiver måles til nettorealisationsværdi.
 
Ud skudt skat må les på grund lag af de skat te reg ler og skat-
te sat ser, der med ba lan ce da gens lov giv ning vil væ re gæl-
den de, når den ud skud te skat for ven tes ud løst som ak tu el 
skat. 
 

Gældsforpligtelser
Fi nan siel le gælds for plig tel ser ind reg nes ved lån op ta gel se 
til det mod tag ne pro ve nu med fra drag af af hold te trans- 
ak tions om kost nin ger. I ef ter føl gen de pe ri o der ind reg nes 
de fi nan siel le for plig tel ser til amor
ti se ret kost pris sva ren de til den ka pi ta li se re de vær di ved 
an ven del se af den ef ek ti ve ren te, så le des at for skel len 
mel lem pro ve nu et og den no mi nel le vær di ind reg nes i  
re sul tat op gø rel sen over lå ne pe ri o den. An dre gælds for-
plig tel ser må les til amor ti se ret kost pris, hvil ket sæd van lig-
vis sva rer til no mi nel vær di.
 
Periodeafgrænsningsposter
Un der pe ri o de af græns nings pos ter ind reg nes mod tag ne 
be ta lin ger ved rø ren de ind tæg ter i de ef ter føl gen de år.
 

Pengestrømsopgørelse
Pen ge strøms op gø rel sen vi ser kon cer nens pen ge strøm me 
for året for delt på drifts ak ti vi tet, in ve ste rings ak ti vi tet og 
fi nan sie rings ak ti vi tet for året, årets for skyd ning i li kvi der 
samt li kvi der ved årets be gyn d el se og af slut ning.
 
Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse for moder-
selskabet, idet selskabets pengestrømme er indeholdt i 
pengestrømsopgørelsen for koncernen, jf. ÅRL § 86, stk. 4.
 
Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises 
separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I 
pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme ved-
rørende købte virksomheder fra anskafelsestidspunktet,
og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder ind-
regnes frem til salgstidspunktet.
 
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pen ge strøm me fra drifts ak ti vi tet op gø res som årets  
re sul tat re gu le ret for ik ke-kon tan te drifts pos ter, æn dring i 
drifts ka pi tal samt be talt sel skabs skat.
 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Pen ge strøm me fra in ve ste rings ak ti vi tet om fat ter be ta ling 
i forbindelse med køb og salg af an lægs ak ti ver. 
 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pen ge strøm me fra fi nan sie rings ak ti vi tet om fat ter æn drin
ger i stør rel se el ler sam men sæt ning af sel skabs ka pi tal og 
om kost nin ger for bun det her med. Her ud over om fat ter 
pen ge strøm me ne op ta gel se af lån, af drag på ren te bæ ren-
de gæld og be ta ling af ud byt te til sel skabs del ta ge re.
 
Likvider
Li kvi der om fat ter li kvi de be hold nin ger med fra drag af kort-
fris tet gæld til pengeinstitutter samt kort fris te de vær di- 
 pa pi rer, der uden hin dring kan om sæt tes til li kvi de be hold-
nin ger, og som kun er for bun det med ube ty de lig ri si ko for 
vær di æn drin ger.
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Resultatopgørelse  Balance  

1.  januar til 31. december 2021 2020

Note i t. kr. Koncern A.m.b.A. Koncern A.m.b.A.

Omsætning 155.921 0 128.920 0

Andre driftsindtægter 10.494 345 6.408 343

Vareforbrug -88.205 -66 -66.240 -66

Andre eksterne omkostninger -21.585 -523 -19.985 -561

Bruttoresultat 56.625 -244 49.103 -284

1 Personaleomkostninger 22.089 0 20.751 0

2 Afskrivninger 32.767 104 31.805 99

Driftsomkostninger 54.856 104 52.556 99

Driftsresultat 1.769 -348 -3.453 -383

3 Finansielle indtægter 550 147 510 151

3 Finansielle omkostninger -1.470 -1 -1.459 0

8 Indtægter af andre kapitalandele  
og andre værdipapirer

673 0 648 0

7 Indtægter af kapitalandele i 

associerede virksomheder 102 0 160 0

6
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede  
virksomheder 0 1.662 0 -2.243

Finansielle poster -145 1.808 -141 -2.092

Resultat før skat 1.624 1.460 -3.594 -2.475

4 Skat af årets resultat -268 -11 698 -11

ÅRETS RESULTAT 1.356 1.449 -2.896 -2.486

Koncernens resultat for sig således:

Aktionærer i Energi Ikast A.m.b.A. 1.449 -2.486

Minoritetsinteresser -93 0 -410 0

1.356 1.449 -2.896 -2.486

1.  januar til 31. december 2021 2020

Note i t. kr. Koncern A.m.b.A. Koncern A.m.b.A.

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

5 Erhvervede rettigheder 34.354 0 35.614 0

Immaterielle anlægsaktiver i alt 34.354 0 35.614 0

 

Varmecentraler og ledningsanlæg 374.695 0 375.827 0

Andre anlæg, driftsmat. og inventar 15.751 0 17.711 0

Grunde og bygninger 15.112 1.441 15.487 1.485

5 Materielle anlægsaktiver 405.558 1.441 409.025 1.485

6 Kapitalandele i 

tilknyttede virksomheder 0 248.346 0 246.685

7 Kapitalandele i 

associerede virksomheder 3.191 0 3.089

8 Andre værdipapirer og kapitalandele 20.230 4.115 20.222 4.117

Finansielle anlægsaktiver 23.421 252.461 23.311 250.802

ANLÆGSAKTIVER I ALT 463.333 253.902 467.950 252.287

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varelager 4.661 0 4.284 0

Varebeholdninger 4.661 0 4.284 0

Tilgodehavender fra salg 29.233 70 15.608 70

Tilgodehavender hos 

tilknyttede virksomheder 0 12.378 0 9.171

9 Udskudt skatteaktiver 379 0 628 0

Andre tilgodehavender 19.177 7 10.098 3.388

Periodeafgrænsningsposter 16.875 0 12.229 0

Tilgodehavender 65.664 12.455 38.563 12.629

Likvide beholdninger 552 45 6.601 45

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 70.877 12.500 49.448 12.674

AKTIVER I ALT 534.210 266.402 517.398 264.961
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Virksom-
hedskapital

Overført 
resultat

Minoritets-
interesser

I alt

29.782 237.279 6.875 273.936

0 -2.486 -410 -2.896

29.782 234.793 6.465 271.040

0 1.449 -93 1.356

29.782 236.242 6.372 272.396

29.782 237.279 0 267.061

0 -2.486 0 -2.486

29.782 234.793 264.575

Egenkapital primo 2020

Årets overførte overskud eller underskud

Egenkapital primo

Årets overførte overskud eller underskud

Egenkapitalopgørelse for moderselskabet 

Egenkapital primo 2020

Årets overførte overskud eller underskud

Egenkapital 

Årets overførte overskud eller underskud 0 0

29.782 236.242 0 266.024

1. januar til 31. december 2021 2020

Note i t. kr. Koncern A.m.b.A. Koncern A.m.b.A.

PASSIVER

EGENKAPITAL

Andelskapital 29.782 29.782 29.782 29.782

Overført resultat 236.243 236.243 234.793 234.793

Egenkapital før minoritetsinteresser 266.025 266.025 264.575 264.575

Minoritetsinteresser 6.372 0 6.465 0

EGENKAPITAL I ALT 272.397 266.025 271.040 264.575

HENSATTE FORPLIGTELSER

9 Hensættelser til udskudt skat 0 222 0 217

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT 0 222 0 217

GÆLDSFORPLIGTELSER

Tilslutningsbidrag 61.567 0 59.112 0

Kommunekredit 60.510 0 65.568 0

Anden gæld 0 0 1.492 0

10 Langfrist. gældsforpl. i alt 122.077 0 126.172 0

10 Afdrag på langfristet gæld i 2021 7.243 0 7.111 0

Bankgæld 67.186 0 68.411 0

Leverandørgæld 49.728 0 22.830 0

Overdækning 2.301 0 3.725 0

Anden gæld 13.278 155 18.109 169

Kortfrist. gældsforpl. i alt 139.736 155 120.186 169

GÆLDSFORPL. I ALT 261.813 155 246.358 169

PASSIVER I ALT 534.210 266.402 517.398 264.961

11 Eventualposter m.v.

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Balance Egenkapitalopgørelse 
for koncernen
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Note i t. kr.

1. januar til 31. december 2021 2020

- = pengebinding Koncern Koncern
Årets resultat 1.356 -2.896

Reguleringer 30.730 28.849

Ændring i driftkapital -7.084 -1.210

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 25.002 24.743

Finansielle indtægter 550 510

Finansielle udgifter -1.470 -1.459

PENGESTRØMME FRA DRIFT 24.082 23.794

Salg af finansielle anlægsaktiver -12 0

Køb af materielle anlægsaktiver -26.576 -38.516

Køb af immaterielle anlægsaktiver -1.465 -4.361

Salg af materielle anlægsaktiver 237 315

Modtaget udbytte fra Vestjyske Net 60 kV A/S 677 0

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET -27.139 -42.562

Modtaget tilslutningsbidrag 4.651 6.930

Afdrag på langfristet gæld -4.926 -5.046

Anden langfristet gæld -1.492 1.492

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET -1.767 3.376

Ændring i likvider -4.824 -15.392

Likvider primo -61.810 -46.418

Likvider ultimo -66.634 -61.810

Likvider

Likvide beholdninger 552 6.601

Kortfristet gæld til pengeinstitutter -67.186 -68.411

Likvider ultimo -66.634 -61.810

Pengestrømsopgørelse Noter

Note i t. kr.

1 PERSONALEOMKOSTNINGER (KONCERN) 2021 2020
Lønninger og gager 18.787 17.688

Pensioner 2.870 2.721

Andre omkostninger til social sikring 432 342

22.089 20.751

Direktion 1.380 1.336

Bestyrelse 332 316

1.712 1.652

Koncernen har gennemsnitligt beskæftiget 39 personer i 2021 mod 38 personer i 2020.

2
AFSKRIVNINGER på materielle og  
immaterielle anlægsaktiver (KONCERN)

Erhvervede rettigheder 2.725 2.627

Grunde og bygninger 551 549

Varmecentraler og ledningsanlæg 25.107 24.668

Andre anlæg, driftsmat. og inventar 4.385 3.961

32.768 31.805

3 FINANSIELLE POSTER (KONCERN)

Finansielle indtægter

Bankrenter 51 57

Øvrige 499 453

550 510

Finansielle omkostninger

Bankrenter 670 659

Kommunekredit 800 800

1.470 1.459

-920 -949
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Note i t. kr. Koncern Modersel-
skab

Koncern Modersel-
skab

4 SKAT AF ÅRETS RESULTAT 2021 2021 2020 2020

Årets regulering af udskudt skat 262 5 -928 5

Årets aktuelle selskabsskat 5 5 21 5

Regulering af tidligere års skat 1 1 209 1

268 11 -698 11

5 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Koncern

Kostpris 1. januar 2021 39.409

Tilgang 1.465

Kostpris 31. december 2021 40.874

Afskrivninger 1. januar 2021 3.795

Årets afskrivninger 2.725

Afskrivninger 31. december 2021 6.520

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 34.354

5 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Grunde og 
bygninger

Varme-
centraler 

og lednings-
anlæg

Andre 
anlæg 

driftsmat. 
og inventar

Koncern

Kostpris 1. januar 2021 22.659 845.972 72.921

Tilgang 176 23.975 2.425

Afgang 0 0 -1.051

Kostpris 31. december 2021 22.835 869.947 74.295

Afskrivninger 1. januar 2021 7.172 470.145 55.210

Afgang 0 0 -1.051

Årets afskrivninger 551 25.107 4.385

Afskrivninger 31. december 2021 7.723 495.252 58.544

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 15.112 374.695 15.751

Note i t. kr.

6 KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Moderselskab

Moderselskab 31.12.2021 31.12.2020

Kostpris 1. januar 2021 357.008 357.008

Kostpris ultimo 357.008 357.008

Nedskrivninger 1. januar 2021 -110.323 -108.080

Årets resultatandel 1.662 -2.243

Nedskrivninger 31. december 2021 -108.661 -110.323

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 248.347 246.685

Selskabs-
kapital

Egenkapital Resultat Bogført 
værdi

Energi Ikast 

Holding A/S, 100% 130.000  11.325  138  11.325 

Energi Ikast 

Fibernet A/S, 100% 20.000  41.495  1.274  41.495 

Energi Ikast 

Service A/S, 100% 10.000  23.690  (23)  23.690 

Ikast El

Net A/S, 100% 25.000  118.139  1.057  118.139 

Energi Ikast 

Varme A/S, 89,4% 75.000  53.698  (784)  53.698 

 248.347  1.662  248.347 

Noter
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Note i t. kr.

6 IKAST El Net A/S

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER i t. kr. i t. kr.

IKAST El Net A/S 2021 2020

Netindtægter 9.380 6.439

Abonnement 3.820 3.981

Driftsindtægter 13.200 10.420

PSO/netydelser 3.671 2.563

Driftsomkostninger 3.671 2.563

Bruttoresultat 9.529 7.857

Investeringsbidrag til elanlæg 912 955

Resultat ved el-distribution 10.441 8.812

Drift og vedligeholdelse af elforsyningsanlæg 2.369 2.287

Administrationsomkostninger 2.379 2.372

Tab på debitorer -2 -5

Faste omkostninger 4.746 4.654

Resultat af primær drift 5.695 4.158

Afskrivninger 5.527 5.285

Resultat før finansiering 168 -1.127

Finansielle indtægter 517 523

Finansielle omkostninger -59 -52

Indtægter vedrørende andre kapitalandele 673 648

Finansielle poster 1.131 1.119

Resultat før skat 1.299 -8

Skat af årets resultat -242 144

ÅRETS RESULTAT 1.057 136

Note i t. kr.

6 ENERGI IKAST VARME A/S

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER i t. kr. i t. kr.

ENERGI IKAST VARME A/S 2021 2020
SALG AF VARME

Afregnet forbrug 56.939 59.523

Fast betaling pr. m2 32.535 24.208

Grundbeløb 5.732 4.826

95.206 88.557

ELPRODUKTION

Salg af el 7.146 1.098

7.146 1.098

TILSLUTNINGSBIDRAG 1.284 1.228

Indtægter i alt 103.636 90.883

Direkte fremstillingsomkostninger 67.134 50.247

Bruttoresultat 36.502 40.636

Indirekte fremstillingsomkostninger 10.836 9.062

Administrationsomkostninger 5.608 6.303

Lokaleomkostninger -41 -60

Faste omkostninger 16.403 15.305

Resultat før afskrivninger og finansiering 20.099 25.331

Afskrivninger 20.599 19.982

Resultat før finansiering -500 5.349

Finansielle indtægter 0 0

Finansielle omkostninger -2.048 -2.004

Finansielle poster -2.048 -2.004

Resultat før skat -2.548 3.345

Skat af årets resultat 247 802

ÅRETS RESULTAT FØR OVER/-UNDERDÆKNING -2.301 4.147

Underdækning pr. 1. januar 3.725 -3.725

Underdækning pr. 31. december -2.301 -4.297

ÅRETS RESULTAT -877 -3.875

Noter
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Note i t. kr.

6 ENERGI IKAST SERVICE A/S

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER i t. kr. i t. kr.

ENERGI IKAST SERVICE A/S 2021 2020

Nettoomsætning 41.143 39.221

Anden omsætning 10.868 10.666

Driftsindtægter 52.011 49.887

Produktionsomkostninger 35.872 34.638

Indirekte produktionsomkostninger 884 1.036

Administrationsomkostninger 12.826 11.991

Driftsomkostninger 49.582 47.665

Driftsresultat 2.429 2.222

Afskrivninger 2.787 2.288

Resultat før finansielle poster -358 -66

Finansielle indtægter 499 448

Finansielle omkostninger -170 -210

Finansielle poster 329 238

Resultat før skat -29 172

Skat af årets resultat -6 39

ÅRETS RESULTAT -23 133

Note i t. kr.

6 ENERGI IKAST FIBERNET A/S

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER i t. kr. i t. kr.

ENERGI IKAST FIBERNET A/S 2021 2020

Nettoomsætning 7.793 6.988

Andre eksterne omkostninger -2.809 -2.285

Bruttoresultat 4.984 4.703

Afskrivning/nedskrivning på fibernet -3.579 -3.883

Resultat før finansiering 1.405 820

Finansielle omkostninger 129 121

Resultat af andre kapitalandele -2 0

Finansielle poster 127 121

Resultat før skat 1.532 941

Skat af årets resultat 258 189

ÅRETS RESULTAT 1.274 752

Noter
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Note i t. kr.

7 KAPITALANDELE I ASSOCIERET VIRKSOMHED Samstrøm A/S

31.12.2021 31.12.2020

2.368 2.368

2.368 2.368

721 561

102 160

823 721

Koncern/Moderselskab

Kostpris 1. januar 2021

Kostpris ultimo

Opskrivninger 1. januar 2021

Årets resultat

Opskrivninger 31. december 2021 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 3.191 3.089 2021 2020

10 Langfristede gældsforpligtelser Gæld i alt Gæld i alt

Kommunekredit 65.556 70.603

Heraf forfalder inden for 1 år -5.046 -5.035

60.510 65.568

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år. 40.325 45.428

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag i alt 63.764 61.188

Heraf forfalder inden for 1 år -2.197 -2.076

61.567 59.112

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år. 52.782 50.808

8 ANDRE VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE 

31.12.2021 31.12.2020

9.628 9.628

12 0

9.640 9.628

10.594 9.946

673 648

-677 0

10.590 10.594

20.230 20.222

31.12.2021 31.12.2020

16.089 16.093

24 12

4.117 4.117

20.230 20.222

Koncern

Kostpris 1. januar 2021

Årets afgang

Årets tilgang

Kostpris ultimo

Opskrivninger 1. januar 2021

Årets resultatandel

Udbytte

Opskrivninger 31. december 2021 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

Koncern

Vestjyske Net 60 kV A/S

Andelsbeviser i DFP A.m.b.A mv.

ScanEnergi A/S

Andre kapitalandele i alt 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 20.230 20.222

Note i t. kr. Koncern Koncern Modersel-
skab

Modersel-
skab

9 Hensættelser til udskudt skat 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Udskudt skat primo 628 -66 -217 -212

Udskudt skat af årets resultat -249 694 -5 -5

379 628 -222 -217

Noter
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Note i t. kr.

11 EVENTUALFORPLIGTELSER M.V. 2021 2020

Energi Ikast A.m.b.A.

Selskabet stiller selvskyldnerkaution overfor, Scanenergi Holding A/S,

Scanenergi A/S, Scanenergi Elsalg A/S og Scanenergi Solutions A/S 5.027 2.286

Energi Ikast Service A/S

Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler

med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 581 t. kr.

Biler (restløbetid 1-93 måneder) 930 764

Garantiforpligtelser overfor Ikast-Brande Kommune udgør en

arbejdsgaranti på 121 t. kr. 

12 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Ingen

Note i t. kr.

13 REGULERINGER 2021 2020

Koncern

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 32.768 31.805

Avance vedrørende afhændelse af anlægsaktiver -237 -315

Resultat af andre kapitalandele -673 -648

Resultat af associerede kapitalandele -102 -160

Indtægtsført tilslutningsbidrag -2.196 -2.084

Finansielle indtægter -550 -510

Finansielle udgifter 1.470 1.459

Øvrige reguleringer (Minoritet) 1 -4

Skat 249 -694

30.730 28.849

14 ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL 2021 2020
Ændring i vareholdninger -377 -362

Ændring i tilgodehavender -30.567 7.840

Ændring i leverandørgæld og anden gæld 23.860 -8.688

-7.084 -1.210

Noter
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I 1.000 kr. KONCERN EIV IEN EIS EIF EIH AMBA
AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
Erhvervede rettigheder 34.354 35.614 0 0 0 0 0

Materielle anlægsaktiver 405.558 278.268 89.158 18.227 21.885 238.588 1.441

Finansielle anlægsaktiver 23.421 12 16.093 0 0 0 252.461

ANLÆGSAKTIVER I ALT 463.333 313.894 105.251 18.227 21.885 238.588 253.902

Varebeholdninger 4.661 18 0 4.266 0 0 0

Tilgodehavender, tilknyttede 
selskaber

0 61 62.350 19.017 15.992 7.918 12.378

Tilgodehavender 65.664 18.545 255 14.543 6.511 155 77

Likvide beholdninger 552 92 0 5.839 602 23 45

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 70.877 18.716 62.605 43.665 23.105 8.096 12.500

AKTIVER I ALT 534.210 332.610 167.856 61.892 44.990 246.684 266.402

PASSIVER

EGENKAPITAL 266.025 60.948 117.082 23.713 40.221 246.684 266.025

HENSATTE FORPLIGTELSER 6.372 3.312 1.287 25 0 0 222

Rentebærende gæld 60.510 65.568 0 0 0 0

Øvrig langfrist. gæld 61.567 35.490 23.622 1.492 0 0

Langfrist. gældsforpl. i alt 122.077 101.058 23.622 1.492 0 0 0

Øvrig kortfristet gæld 139.736 80.295 20.968 19.281 558 0 155

Gæld tilknyttede selskaber 0 86.997 4.897 17.381 4.211 0

Kortfrist. gældsforpl. i alt 139.736 167.292 25.865 36.662 4.769 0 155

GÆLDSFORPL. I ALT 251.813 268.350 49.487 38.154 4.769 0 155

PASSIVER I ALT 534.210 332.610 167.856 61.892 44.990 246.684 266.402

Koncernselskabernes  
balancer pr. 31.12.2020
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År i t. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Rapporteret  
resultat 16.880 4.669 8.297 508 -2.687 8.417 7.766 6.012 -2.486 1.449

Regulering af  
Varme's resultat 309 2.070 -3.015 5.078 -1.283 -272 -953 3.330 3.464 784

Koncernens resul-
tat vedrørende fri 
Egenkapital 17.189 6.739 5.282 5.586 -3.970 8.145 6.813 9.342 978 2.233

Amba 2.476 2.110 -1.173 -2.345 -7.840 277 211 129 -243 -213

Holding -53 -28 -100 -47 295 80 183 234 200 138

Fibernet -707 -1.219 1.421 1.132 -971 1.932 1.388 5.096 752 1.274

Service 3.126 2.298 2.025 92 93 843 1.023 1.136 133 -23

Net 12.038 2.862 1.711 4.529 2.728 3.150 3.153 2.423 136 1.057

Efektmarked 309 716 1.398 2.225 1.725 1.863 855 324 0 0

Årets resultat - 
fri egenkapital 17.189 6.739 5.282 5.586 -3.970 8.145 6.813 9.342 978 2.233

Akk. resultat 
seneste 10 år 17.189 23.928 29.210 34.796 30.826 38.971 45.784 55.126 56.104 58.337

GNS - resultat - 
10 år. 17.189 11.964 9.737 8.699 6.165 6.495 6.541 6.891 6.234 5.834

Egenkapital - fri 171.989 177.917 183.200 188.785 184.814 192.959 199.772 209.113 210.093 212.327

Supplerende  
regnskabsoplysninger
Økonomiske resultater for 2012-2021
Oversigten viser koncernens resultater for 2012-2021 her-
under en segmentering, hvor der reguleres for ”Varme’s 
resultater”, da Varme drives efter ”hvile i sig selv princip-
pet”. Koncernen er finansieret samlet, hvilket vil sige, at 
Varme låner internt hos de øvrige koncernselskaber, der 

har overskydende likviditet. Koncernens fri egenkapital 
udgør ultimo 2021 212,3 mio. kr. Koncernens fri egenkapi-
tal er de sidste 10 år steget med 58,3 mio. kr. svarende til 
et gennemsnit pr. år på 5,8 mio. kr.
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i t. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012-2021

Ændring i likvider:

AMBA  1.135  1.466  -23  -2.934  3.005  -3.715  336  177  -3.727  3.215  -1.065 

Holding incl. netto udbytte fra  
Efektmarked.dk  3.284  33  -723  1.962  2.900  84  2.021  1.575  39  46  11.221 

Efektmarked.dk  641  366  -190  1.610  -1.687  -759  -973  546  -    -    -446 

Net  18.712  5.537  -4.009  14.631  3.318  14.232  4.381  3.341  2.847  -1.985  61.005 

Service  8.808  -4.797  10.926  -14.834  11.526  -8.982  -1.488  8.909  -11.078  -6.728  -7.738 

Fibernet  -3.606  3.469  3.133  3.387  3.586  591  3.226  18.199  2.538  861  35.384 

PENGESTRØMME FRA FRI  
EGENKAPITAL  28.974  6.074  9.114  3.822  22.648  1.451  7.503  32.747  -9.381  -4.591  98.361 

PENGESTRØMME FRA VARME  1.681  -5.755  -26.292  1.762  -498  -10.764  -17.039  -54.194  -6.011  -233  -117.343 

Samlet finansieringsbehov  
-kortfristet gæld  30.655  319  -17.178  5.584  22.150  -9.313  -9.536  -21.447  -15.392  -4.824  -18.982 

Primo bankgæld  -47.652  -16.997  -16.678  -33.856  -28.272  -6.122  -15.435  -24.971  -46.418  -61.810  -47.652 

Ultimo bankgæld  -16.997  -16.678  -33.856  -28.272  -6.122  -15.435  -24.971  -46.418  -61.810  -66.634  -66.634 

Anlægsaktiver:

Investeringer i Net  3.294  -3.983  -11.057  -5.933  -5.349  6.552  -4.528  -7.565  -6.554  -7.967  -43.090 

Investeringer i Service  -1.424  -208  -2.327  -1.324  -1.156  -255  -1.133  -3.214  -3.647  -2.242  -16.930 

Investeringer i Fibernet  -10.059  -1.514  -1.132  -1.695  -2.121  -2.693  -2.763  -2.460  -4.504  -3.412  -32.353 

Investeringer i Varme  -27.883  -17.751  -43.116  -45.918  -13.202  -20.362  -26.974  -64.105  -27.829  -14.370  -301.510 

 -36.072  -23.456  -57.632  -54.870  -21.828  -16.758  -35.398  -77.344  -42.534  -27.991  -393.883 

Ændring i langsfristet gæld

Investeringsbidrag i Net  -642  -1.078  -478  -918  -757  233  -1.063  -4.291  -2.332  -2.239  -13.565 

Investeringsbidrag i Varme  -1.412  -1.980  -1.705  -1.676  -1.606  -2.288  -2.107  -3.248  -4.409  -2.414  -22.845 

Kommunekredit  -22.346  -4.112  4.429  -28.641  -19.137  5.073  5.875  5.034  5.046  5.058  -43.721 

Samlet rentebærende gæld  -33.786  -55.813  -77.103  -67.090  -73.581  -102.031  -106.494  -122.066  -132.424  -132.202  -132.202 

Pengestrømme 2012-2021
Oversigten viser koncernens pengestrømme for perioden 
20122021 opdelt på Amba, Holding, Efektmarked.dk, Net, 
Fibernet, Service og Varme. Koncernens frie pengestrøm-
me har i perioden 2012-2021 udgjort samlet 98,4 mio. 

kr. Varmes pengestrømme udgør i tilsvarende periode  
minus -117,3 mio. kr. Der er i perioden solgt aktieposterne 
i Vestjyske 150 kV A/S og Fiber Backbone A/S til henholds-
vis 24,4 mio. kr. og 15,5 mio. kr. i alt 39,9 mio. kr. Varme 

har investeret i alt 301,5 mio. kr. i perioden 2012-2021. 
Der er i perioden 2012-20201 indskudt netto 3,3 mio. kr. i  
Scanenergi. Der er i Varme i perioden 2012-2021 opta-
get en nettobelåning i KommuneKredit på 43,7 mio. kr. I  

perioden 2012 til 2021 er koncernens rentebærende gæld 
steget fra 64,4 mio. kr. primo 2012 132,2 mio. kr. ultimo 
2021.

Akk. For perioden
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