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Ledelsespåtegning

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

Grindsted, den 16. marts 2021
Direktion

René Heiselberg Gier
Bestyrelse

Jørgen Kristensen

Nis Chr. Sørensen

Carsten Skov

Knud Hoff Lauridsen

Johnny Hansen

Jens Elkjær-Larsen

Formand

Næstformand

Gert Schønning

GEV A.m.b.A. · Årsrapport for 2020

1

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i GEV A.m.b.A.
Konklusion
Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for GEV A.m.b.A. for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020, af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31.

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 koncernregnskabet og årsregnskabet”. Vi er uafhængige af koncernen 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 koncernregnskabet og årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne
kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet og årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere koncernen eller selskabet,
indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet.
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december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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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 koncernregnskabet og 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 koncernens og 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 koncernregnskabet og 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 koncernens og 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 koncernregnskabet og 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 koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af koncernregnskabet og årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om koncernregnskabet og årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.



Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne
eller forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige for vores revisionskonklusion.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi ud
trykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af koncernregnskabet og årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med
koncernregnskabet eller årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde sy
nes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med koncernregnskabet og årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens
krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Grindsted, den 16. marts 2021

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Brian Majlund

statsautoriseret revisor
mne21329
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Selskabsoplysninger

Selskabet

GEV A.m.b.A.
Tårnvej 24
7200 Grindsted
CVR-nr.:

26 61 23 30

Hjemsted:

Grindsted, Billund Kommune

Regnskabsår:

1. januar - 31. december
108. regnskabsår

Bestyrelse

Jørgen Kristensen, Formand
Nis Chr. Sørensen, Næstformand
Penneo dokumentnøgle: 1QOON-0E4H5-HP5Q8-41415-OYGKZ-8XBLV

Carsten Skov
Knud Hoff Lauridsen
Johnny Hansen
Jens Elkjær-Larsen
Gert Schønning
Direktion

René Heiselberg Gier

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Hedemarken 23
7200 Grindsted

Dattervirksomheder

GEV A/S, Grindsted, Billund Kommune
GEV Vand A/S, Grindsted, Billund Kommune
GEV Varme A/S, Grindsted, Billund Kommune
GEV Fibernet A/S, Grindsted, Billund Kommune
GEV Køling & Komfort A/S, Grindsted, Billund Kommune
GEV Elnet A/S, Grindsted, Billund Kommune

Associerede virksomheder

Samstrøm A/S, Ikast-Brande
RGT Holding A/S, Morsø
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Hovedtal og nøgletal for koncernen

2020
t.kr.

2019
t.kr.

2018
t.kr.

2017
t.kr.

2016
t.kr.

Nettoomsætning

73.296

74.794

85.004

90.808

87.315

Bruttoresultat

35.919

30.930

43.887

35.870

36.261

Resultat af primær drift

-3.904

-2.940

-6.901

2.088

5.570

Finansielle poster, netto

-2.337

8.451

8.186

1.816

-4.768

Årets resultat

-6.241

2.842

5.763

391

-3.503

496.273

396.761

420.702

418.759

389.929

21.076

10.952

9.298

11.841

7.593

185.064

191.305

196.316

190.554

190.162

22.102

699

15.010

45.301

18.482

Investeringsaktivitet

-16.131

-5.400

3.876

-32.697

-7.783

Finansieringsaktivitet

-2.811

-2.696

-1.505

-2.271

-3.071

3.160

-7.397

17.382

10.333

7.628

36

35

36

35

32

Bruttomargin

49,0

41,4

51,6

39,5

41,5

Overskudsgrad (EBIT-margin)

-5,3

-3,9

-8,1

2,3

6,4

Likviditetsgrad

215,8

272,2

266,7

270,2

337,7

Soliditetsgrad

37,3

48,2

46,7

45,5

48,8

Egenkapitalforrentning

-3,3

1,5

3,0

0,2

-1,8

Resultatopgørelse:

Balancesum
Investeringer i materielle anlægsaktiver
Egenkapital
Pengestrømme:
Driftsaktivitet

Pengestrømme i alt
Medarbejdere:
Gennemsnitligt antal heltidsansatte
medarbejdere
Nøgletal i %:

Beregningen af hoved- og nøgletal følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger og afviger
kun på nogle punkter herfra.
De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Bruttomargin

Overskudsgrad (EBIT-margin)

Bruttoresultat x 100
Nettoomsætning
Resultat af primær drift (EBIT) x 100
Nettoomsætning
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Balance:

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Hovedtal og nøgletal for koncernen

Soliditetsgrad

Egenkapitalforrentning

Omsætningsaktiver x 100
Kortfristede gældsforpligtelser
Egenkapital ultimo x 100
Aktiver i alt ultimo
Årets resultat x 100
Gennemsnitlig egenkapital
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Likviditetsgrad
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Ledelsesberetning

Koncernens væsentligste aktiviteter
Andelsselskabet GEV A.m.b.A.'s formål er at levere elektricitet, vand og fjernvarme til andelshaverne
og andre brugere. Strukturen er således, at andelsselskabet ejer GEV Vand A/S samt GEV A/S, der har
direkte ejerskab af GEV Elnet A/S, GEV Varme A/S, GEV Fibernet A/S og GEV Køling & Komfort A/S
samt lignende kapitalanbringelser. Koncernens aktiviteter består i netvirksomhed i henhold til bevilling
efter elforsyningsloven, fjernvarmeforsyning, herunder produktion og distribution samt produktion og
distribution af drikkevand. Desuden består aktiviteterne i projektering, anlæg og drift af energi-, vandog ledningsanlæg samt salg af administrationsydelser.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Det ordinære resultat efter skat udgør -6.241 t.kr. mod 2.842 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resul-

Grindsted El- og Varmeværk A.m.b.A. er i 2020 fusioneret med Grindsted Vandværk A.m.b.A. Inden
fusionen blev der gennemført en skattefri tilførsel af aktiver i Grindsted Vandværk A.m.b.A. således at
driften blev overdraget til GEV Vand A/S. Fusionen blev gennemført med henblik på fuld inddragelse af
synergieffekter samt en styrket organsation. I forbindelse med fusionen har andelsselskabet ændret
navn til GEV A.m.b.A.
Det forventes at der i 2021 gennemføres en aktieombytning, således at GEV Vand A/S bliver et
datterselskab til GEV A/S.
Offentlig regulering
GEV Elnet A/S er underlagt offentlig regulering under forsyningstilsynet jf. Elforsyningsloven.
Reguleringen gennemføres ved, at forsyningstilsynet årligt fastlægger en indtægtsramme, der udgør det
maksimale beløb, som selskabet må oppebære af indtægter. Resultat for 2019 er indregnet i priserne
for 2021 og resultatet i 2020 indregnes i priserne for 2022.
GEV Varme A/S er underlagt lov om varmeforsyning. Dette indebærer, at der skal udarbejdes et
reguleringsregnskab for opgørelse af over-/underdækning, som skal indregnes i taksterne det
efterfølgende år. "Hvile-i-sig-selv" regnskabet for 2019 udviste en gæld til forbrugerne på 9.176 t.kr.
mens dette års "hvile-i-sig-selv" regnskab viser, at GEV Varme A/S har en gæld til forbrugerne på 9.433
t.kr.
GEV Vand A/S er underlagt "hvile-i-sig-selv" princippet i vandforsyningsloven. Det indebærer, at
resultatet indregnes i taksterne for de kommende år. GEV Vand A/S er også omfattet af
vandsektorloven, som omfatter alle kommunale vand- og spildevandsforsyninger samt vandforsyninger,
der leverer mindst 200.000 m3 vand årligt og forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10
ejendomme. Vandsektorloven indeholder bl.a. en regulering af den samlede indtægtsramme. Ifølge den
økonomiske ramme skal over- og underdækninger indregnes i de kommende års priser - dog således, at
2020 kan indregnes i 2021.

GEV A.m.b.A. · Årsrapport for 2020
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tat for tilfredsstillende under de rammebetingelser der er for de brancher som koncernen er i.
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Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for GEV A.m.b.A. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for
en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.
Årsrapporten aflægges i danske kroner.
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Klassifikationen af regnskabsposten "personaleomkostninger" er ændret, således at visse omkostningsarter, der hidtil er blevet indregnet under personaleomkostninger fremover indregnes under regnskabsposten "andre eksterne omkostninger".
Den foretagne klassifikationsændring har ingen beløbsmæssig effekt på årets resultat eller balancen for
fikation.
Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Hvile i sig selv princippet
Datterselskabet GEV Varme A/S er underlagt det særlige hvile-i-sig-selv princip i henhold til
varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning opgjort som årets
resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves
hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes
derfor som henholdsvis en omkostning eller en indtægt i resultatopgørelsen. Den akkumulerede overeller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er udtryk for et mellemværende med
forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender.
I henhold til lov om varmeforsyning kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger samt
en forrentning af indskudskapitalen. Selskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.
Over- eller underdækning jf. elforsyningsloven
Datterselskabet GEV Elnet A/S er underlagt elforsyningsloven. Saldo for reguleringsmæssig over/underdækning

jf.

elforsyningsloven

indregnes

under

henholdsvis

gældsforpligtelser

eller

tilgodehavender med modpostering i resultatopgørelsen. Saldoen udgør det beløb, som GEV Elnet A/S
forventer at tilbagebetale eller opkræve i kommende års takster målt til nutidsværdi. Udgangspunktet
for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og omkostninger.
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hverken indeværende eller forrige regnskabsår. Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede klassi-
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Anvendt regnskabspraksis

Overdækning jf. vandsektorloven
Datterselskabet GEV Vand A/S er underlagt vandsektorloven. Saldo for reguleringsmæssig overdækning
indregnes under gældsforpligtelser med modpostering i resultatopgørelsen. Saldoen udgør det beløb,
som virksomheden forventer at tilbagebetale i kommende års takster målt til nutidsværdi.
Udgangspunktet for opgørelsen er indeværende og tidligere års opgørelse af faktiske indtægter og
omkostninger.
Vandværket er underlagt det generelle ”hvile i sig selv”-princip, hvorfor der årligt opgøres en overeller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel
overdækning anføres som en negativ indtægt (”der er opkrævet for meget”), mens en eventuel
underdækning anføres som et tillæg til indtægterne (”der er opkrævet for lidt”). Overdækning er et
udtryk for, at vandværket har haft større indtægter end krævet i forhold til ”hvile i sig selv”-

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger,
herunder 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 koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå
koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 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
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris
og nominelt 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 årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Investeringen i grunde, bygninger, produktionsanlæg, distributionsnet og andre anlæg indregnes i
varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk
for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsregnskabet indregnes afskrivningerne over
aktivernes forventede brugstid. Derudover kan urealiserede gevinster og tab på værdipapirer og tab på
debitorer samt regulering af udskudt skat først indregnes i varmeprisen når de er realiseret.
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Anvendt regnskabspraksis

Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer.
Henlæggelsen kan pr. år maksimalt andrage 20 % af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og
henlæggelsens akkumulerede maksimum kan maksimalt udgøre 75 % af investeringsplanen. Der kan
tidligst henlægges til en investering, op til 5 år før investeringen.
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 gældsposter.
Tidsmæssige forskelle mellem indregningen i varmeprisen og i årsregnskabet udtrykker således enten en
udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår
mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen i en dagsværdireserve.
Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller
gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under
finansielle indtægter og omkostninger.
Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta måles til kursen på transaktionsdagen.
Koncernregnskabet
Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden GEV A.m.b.A. samt tilknyttede virksomheder, hvori
GEV A.m.b.A. direkte eller indirekte besidder mere end 50 % af stemmerettighederne eller på anden
måde har bestemmende indflydelse.
Konsolideringspraksis
Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af moderselskabets og de tilknyttede virksomheders årsregnskaber ved sammenlægning af ensartede regnskabsposter opgjort efter koncernens regnskabspraksis.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af de tilknyttede
virksomheders 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 virksomheder, der ikke ejes 100%, indgår i koncernens resultat og egenkapital, men præsenteres separat.
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Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i associerede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis og med forholdsmæssig eliminering
af urealiserede koncerninterne avancer og tab. I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance
og tab.

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18.

sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Tilslutningsafgifter er passiveret og indtægtsføres over 15-40 år.
Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets
udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og
omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt,
og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.
Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, indregnes nettoomsætningen kun
svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet.
Direkte omkostninger
Direkte omkostninger omfatter omkostninger direkte relateret til omsætningen, herunder køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver omfatter personaleomkostninger, der er afholdt
i regnskabsåret og indregnet i kostprisen for egenudviklede materielle anlægsaktiver.
Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved afhændelse af materielle anlægsaktiver, periodisering af
tilskud vedrørende anlægsprojekter samt modtagne erstatninger.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.
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Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
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Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne
godtgørelser fra offentlige myndigheder.
Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.
Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder
I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede
virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på goodwill og tillæg af negativ goodwill.
I både koncernens og moderselskabets resultatopgørelser indregnes den forholdsmæssige andel af de
associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på goodwill og tillæg af negativ goodwill.
Skat af årets resultat
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der
kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.
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Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover
som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden
på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider

Brugstid

Restværdi

10-50 år

0%

Netaktiver, tekniske anlæg og maskiner

3-50 år

0%

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

2-10 år

0%

Bygninger

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.
For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.
Leasingkontrakter
Leasingkontrakter behandles som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og
øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Koncernens samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i tilknyttede
virksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over
det, som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
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Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet
eller aktivgruppen efter endt brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den in-

I balancen indregnes kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt
med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af kapitalandelen. Vedrører den
negative goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ goodwill først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb
under hensatte forpligtelser.
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den
regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes
vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven
reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder.
Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.
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dre værdis metode. Indre værdis metode anvendes som en konsolideringsmetode.
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Andre værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og

kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter unoterede

værdipapirer. Værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til dagsværdi på balancedagen. Det er
ledelsens vurdering, at dagsværdi bedst udtrykkes ved anvendelse af gennemførte handler i
regnskabsåret eller af den indre værdis metode, hvorefter kapitalandele måles til den forholdsmæssige
andel

af

selskabernes

regnskabsmæssige

indre

værdi

i

regnskabsåret.

Såfremt

der

inden

regnskabsafslutningen haves kendskab til ikke ubetydelige underskud i efterfølgende regnskabsår
indregnes dette i årsrapporten. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under posten resultat
af andre kapitalandele.
Anlægsbidrag
Anlægsbidrag, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter anlægsopstartsbidrag for levering af
brugstid er fastsat til 10 år.
Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.
Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien
fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden
har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at
være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender
er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er
værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.
Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres
primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets og koncernens kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.
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overskudsvarme. Anlægsbidraget nedskrives lineært over den forventede brugstid. Den forventede
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Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende
eller portefølje.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på
det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.
Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.
Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder,
hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i
takt med, at de afholdes.
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, består af børsnoterede aktier og obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.
Egenkapital
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i
tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser i forhold til kostpris.
Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige
skøn.
Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.
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de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere.
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Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte
acontoskatter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

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. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes 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.
Gæld til kommunekredit er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets
restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.
Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Periodeafgrænsningsposter
Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og likvider ved årets begyndelse og afslutning.
Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse for moderselskabet, idet selskabets pengestrømme er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen, jf. ÅRL § 86, stk. 4.
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Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud,

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Anvendt regnskabspraksis

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Udbytteindtægter fra kapitalandele indregnes under ”Renteindtægter og udbytter, modtaget”.
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende
gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide
beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
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Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Nettoomsætning

Moderselskab
2020

2019

73.295.540

74.794.464

0

0

-650.519

-13.675.896

0

0

8.043.130

15.898.731

0

0

Andre driftsindtægter

914.980

0

0

0

Direkte omkostninger

-38.218.869

-38.457.947

0

0

-7.691.024

-7.629.519

-149.006

-77.905

225.738

0

0

0

Bruttoresultat

35.918.976

30.929.833

-149.006

-77.905

Personaleomkostninger

-18.695.055

-19.076.217

0

0

Af- og nedskrivninger af
materielle anlægsaktiver

-20.959.359

-14.624.995

0

0

Andre driftsomkostninger

-168.491

-168.652

0

0

-3.903.929

-2.940.031

-149.006

-77.905

Resultat af kapitalandele i
tilknyttede virksomheder

0

0

-6.260.327

2.742.635

Resultat af kapitalandele i
associerede virksomheder

-476.015

6.245.169

0

0

Resultat af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er
anlægsaktiver

1.047.775

390.680

0

0

Andre finansielle indtægter
fra tilknyttede
virksomheder

0

0

190.791

186.000

Andre finansielle indtægter

209.216

3.928.664

0

0

Nedskrivning af
anlægsbidrag

-1.440.000

-1.440.000

0

0

Øvrige finansielle
omkostninger

-1.677.755

-673.103

-22.166

-8.351

Resultat før skat

-6.240.708

5.511.379

-6.240.708

2.842.379

0

-2.669.000

0

0

-6.240.708

2.842.379

-6.240.708

2.842.379

Indregnet over/underdækning i
kommende års priser
Årets regulering af
tidsmæssige forskelle i
forbrugerbetalingerne

Andre eksterne
omkostninger
Arbejde udført for egen
regning og opført under
aktiver

2

2019

Driftsresultat

Skat af årets resultat
Årets resultat
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Koncern
2020

Note
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Moderselskab
2020

2019

Forslag til resultatdisponering:
Overføres til overført resultat
Disponeret fra overført resultat

2.842.379

-6.240.708

0

-6.240.708

2.842.379
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Disponeret i alt

0
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Balance 31. december
Aktiver
Koncern
2020

Note

2019

Moderselskab
2020

2019

3

Grunde og bygninger

38.901.660

32.396.695

0

0

4

Netaktiver, tekniske anlæg
og maskiner

231.464.572

140.757.022

0

0

Andre anlæg,
driftsmateriel og inventar

2.948.213

2.263.355

0

0

Materielle anlægsaktiver
under udførelse og
forudbetalinger for
materielle anlægsaktiver

2.382.555

8.086.345

0

0

275.697.000

183.503.417

0

0

Kapitalandele i tilknyttede
virksomheder

0

0

173.121.194

178.381.521

Kapitalandele i associerede
virksomheder

7.119.230

6.619.542

0

0

0

5.533.153

0

0

15.338.535

14.290.760

0

0

11 Anlægsbidrag

9.840.000

11.280.000

0

0

12 Andre tilgodehavender

3.052.102

0

0

0

35.349.867

37.723.455

173.121.194

178.381.521

311.046.867

221.226.872

173.121.194

178.381.521

5
6

Materielle anlægsaktiver i
alt
7
8
9

Tilgodehavender hos
associerede virksomheder

10 Andre værdipapirer og
kapitalandele

Finansielle anlægsaktiver i
alt
Anlægsaktiver i alt
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Balance 31. december
Aktiver
Koncern
2020

Note

2019

Moderselskab
2020

2019

Råvarer og
hjælpematerialer

3.630.260

3.186.660

0

0

Varebeholdninger i alt

3.630.260

3.186.660

0

0

38.588.782

37.837.633

0

0

0

289.767

0

0

Tilgodehavender hos
tilknyttede virksomheder

0

0

6.822.596

7.631.627

Tilgodehavender hos
associerede virksomheder

3.607.972

1.923.955

0

0

1.072

509.660

0

0

6.418.136

2.237.042

0

7.903

279.997

8.844

0

0

Tilgodehavender i alt

48.895.959

42.806.901

6.822.596

7.639.530

Andre værdipapirer og
kapitalandele

71.734.555

70.070.331

0

0

Værdipapirer i alt

71.734.555

70.070.331

0

0

Likvide beholdninger

60.965.192

59.469.800

5.120.205

5.284.651

Omsætningsaktiver i alt

185.225.966

175.533.692

11.942.801

12.924.181

Aktiver i alt

496.272.833

396.760.564

185.063.995

191.305.702

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
13 Igangværende arbejder for
fremmed regning

Tilgodehavende
selskabsskat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
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Balance 31. december
Passiver
Koncern
2020

Note

2019

Moderselskab
2020

2019

Egenkapital
Virksomhedskapital

256.881.256

256.881.256

256.881.256

256.881.256

0

1.529.086

0

0

Overført resultat

-71.817.261

-67.105.639

-71.817.261

-65.576.553

Egenkapital i alt

185.063.995

191.304.703

185.063.995

191.304.703

14 Kommunekredit

27.951.533

26.492.782

0

0

15 Tidsmæssige forskelle i
forbrugerbetalinger

93.762.899

101.806.029

0

0

16 Overdækning til indregning
i efterfølgende års priser

86.859.683

0

0

0

1.785.259

603.579

0

0

14.998.014

12.068.595

0

0

225.357.388

140.970.985

0

0

Reserve for
nettoopskrivning efter den
indre værdis metode

17 Anden gæld
18 Periodeafgrænsningsposter
Langfristede
gældsforpligtelser i alt
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Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Balance 31. december
Passiver

Kortfristet del af
langfristet gæld

2019

Moderselskab
2020

2019

4.178.788

3.633.377

0

0

361

809

0

0

Overdækning til indregning
i efterfølgende års priser

17.433.113

17.175.896

0

0

Leverandører af varer og
tjenesteydelser

26.319.865

14.591.016

0

0

0

2.897.873

0

0

9.634.300

6.139.203

0

0

28.177.950

20.016.665

0

999

107.073

30.037

0

0

85.851.450

64.484.876

0

999

Gældsforpligtelser i alt

311.208.838

205.455.861

0

999

Passiver i alt

496.272.833

396.760.564

185.063.995

191.305.702

Gæld til pengeinstitutter

Gæld til associerede
virksomheder
Modtagne forudbetalinger
fra kunder
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter
Kortfristede
gældsforpligtelser i alt

1

Oplysninger om dagsværdi

19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
20 Eventualposter
21 Nærtstående parter
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Koncern
2020

Note
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Egenkapitalopgørelse for koncernen

Virksomhedskapital

Reserve for
nettoopskrivning efter den
indre værdis
metode

Overført
resultat

I alt

256.881.256

7.120.295

-67.685.227

196.316.324

Resultatandel

0

340.606

0

340.606

Overført til frie reserver

0

-5.931.815

0

-5.931.815

Årets overførte resultat

0

0

2.501.773

2.501.773

0

0

-7.854.000

-7.854.000

efter indre værdis metode

0

0

5.931.815

5.931.815

Egenkapital 1. januar 2020

256.881.256

1.529.086

-67.105.639

191.304.703

Overført til frie reserver

0

-1.529.086

0

-1.529.086

Årets overførte resultat

0

0

-6.240.708

-6.240.708

0

0

1.529.086

1.529.086

256.881.256

0

-71.817.261

185.063.995

Egenkapital 1. januar 2019

Overført til tidsmæssige forskelle i
forbrugerbetalinger

Overført fra reserve for nettoopskrivning
efter indre værdis metode
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Overført fra reserve for nettoopskrivning
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Egenkapitalopgørelse for moderselskabet
Virksomhedskapital

Overført
resultat

I alt

256.881.256

-60.564.932

196.316.324

Årets overførte resultat

0

2.842.379

2.842.379

Overført til tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger

0

-7.854.000

-7.854.000

256.881.256

-65.576.553

191.304.703

0

-6.240.708

-6.240.708

256.881.256

-71.817.261

185.063.995

Egenkapital 1. januar 2019

Egenkapital 1. januar 2020
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

Årets resultat

2019

-6.240.708

2.842.379

22 Reguleringer

14.744.374

-7.806.103

23 Ændring i driftskapital

14.520.005

775.932

23.023.671

-4.187.792

Renteindbetalinger og lignende

209.216

3.928.664

Renteudbetalinger og lignende

-1.677.755

-673.103

Pengestrøm fra ordinær drift

21.555.132

-932.231

547.110

1.630.834

Pengestrømme fra driftsaktivitet

22.102.242

698.603

Køb af materielle anlægsaktiver

-21.076.172

-10.952.022

Salg af materielle anlægsaktiver

25.000

0

Køb af finansielle anlægsaktiver

-975.702

-5.852

Salg af finansielle anlægsaktiver

0

15.617.819

Tilgang i forbindelse med fusion

1.000.000

0

Pengestrømme fra drift før finansielle poster

Betalt selskabsskat

Modtagne afdrag
Modtagne tilslutningsbidrag og tilskud
Udlån
Ændring igangværende anlæg
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
Afdrag på langfristet gæld
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Ændring i likvider
Likvider primo
Likvider ultimo

0

709.016

2.244.300

314.930

-3.052.102

-4.000.000

5.703.790

-7.084.004

-16.130.886

-5.400.113

-2.811.292

-2.695.972

-2.811.292

-2.695.972

3.160.064

-7.397.482

129.539.322

136.936.804

132.699.386

129.539.322

60.965.192

59.469.800

-361

-809

71.734.555

70.070.331

132.699.386

129.539.322

Likvider
Likvide beholdninger
Kortfristet gæld til pengeinstitutter
Værdipapirer
Likvider ultimo
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Koncern
2020

Note
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Noter
Oplysninger om dagsværdi

Dagsværdi ultimo
Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen

Unoterede
værdipapirer
og kapitalandele

Børsnoterede
værdipapirer
og kapitalandele

15.338.535

71.734.555

1.047.775

816.216

Koncern
2020
2.

2019

Personaleomkostninger
Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

16.176.631

16.432.555

2.365.406

2.456.947

153.018

186.715

18.695.055

19.076.217

36

35

Koncern
31/12 2020
31/12 2019
3.

Grunde og bygninger
Kostpris primo

49.178.761

49.178.761

7.784.943

0

Kostpris ultimo

56.963.704

49.178.761

Af- og nedskrivninger primo

-16.782.066

-15.692.293

-1.279.978

-1.089.773

-18.062.044

-16.782.066

38.901.660

32.396.695

Tilgang i årets løb

Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo
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Noter
Koncern
31/12 2020
31/12 2019
Netaktiver, tekniske anlæg og maskiner
Kostpris primo

464.737.378

456.335.623

Tilgang i årets løb

108.621.716

9.387.743

Afgang i årets løb

-15.956.318

-985.988

Kostpris ultimo

557.402.776

464.737.378

Af- og nedskrivninger primo

-323.980.356

-312.447.330

-17.721.661

-12.350.362

15.763.813

817.336

-325.938.204

-323.980.356

231.464.572

140.757.022

10.808.180

9.243.905

Tilgang i årets løb

2.642.578

1.564.275

Afgang i årets løb

-3.374.237

0

10.076.521

10.808.180

Af- og nedskrivninger primo

-8.544.825

-7.359.965

Årets afskrivninger

-1.957.720

-1.184.860

3.374.237

0

-7.128.308

-8.544.825

2.948.213

2.263.355

Kostpris primo

8.086.345

1.002.347

Tilgang i årets løb

2.335.683

8.073.639

Afgang i årets løb

-8.039.473

-989.641

Kostpris ultimo

2.382.555

8.086.345

Regnskabsmæssig værdi ultimo

2.382.555

8.086.345

Årets afskrivninger
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

5.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris primo

Kostpris ultimo

Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver
Af- og nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

6.

Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger
for materielle anlægsaktiver
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Noter
Moderselskab
31/12 2020
31/12 2019
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris primo

248.325.781

248.325.781

1.000.000

0

249.325.781

248.325.781

-69.944.260

-64.832.895

-6.260.327

2.742.635

0

-7.854.000

Nedskrivninger ultimo

-76.204.587

-69.944.260

Regnskabsmæssig værdi ultimo

173.121.194

178.381.521

Tilgang i årets løb
Kostpris ultimo
Nedskrivninger primo
Årets resultat
Andre kapitalbevægelser

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter
Ejerandel

Egenkapital

Årets resultat

GEV A/S, Grindsted, Billund Kommune

100 %

172.121.194

-6.260.327

GEV Vand A/S, Grindsted, Billund Kommune

100 %

1.000.000

0

173.121.194

-6.260.327
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7.

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
Koncern
31/12 2020
31/12 2019
Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris primo

5.090.456

8.871.896

Tilgang i årets løb

975.702

0

Afgang i årets løb

0

-3.781.440

6.066.158

5.090.456

Opskrivninger primo

1.529.086

7.120.295

Årets nedskrivninger

-476.014

340.607

0

-5.931.816

Opskrivninger ultimo

1.053.072

1.529.086

Regnskabsmæssig værdi ultimo

7.119.230

6.619.542

Kostpris ultimo

Årets tilbageførsler på afgang

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter
Ejerandel

Egenkapital

Årets resultat

Samstrøm A/S, Ikast-Brande

26,52 %

11.379.256

587.787

RGT Holding A/S, Morsø

33,33 %

10.205.192

-1.896.518

Koncern
31/12 2020
31/12 2019
9.

Tilgodehavender hos associerede virksomheder
Tilgodehavender hos associerede virksomheder primo
Tilgang i årets løb
Afgang i årets løb

5.533.153

2.242.169

0

4.000.000

0

-709.016

-5.533.153

0

Tilgodehavender hos associerede virksomheder ultimo

0

5.533.153

Regnskabsmæssig værdi ultimo

0

5.533.153

Afgang vedrørende virksomhedsoverdragelse
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8.

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
Koncern
31/12 2020
31/12 2019
Andre værdipapirer og kapitalandele
Kostpris primo

20.688.543

20.682.691

0

5.852

20.688.543

20.688.543

-6.397.783

-6.788.463

1.047.775

390.680

Nedskrivninger ultimo

-5.350.008

-6.397.783

Regnskabsmæssig værdi ultimo

15.338.535

14.290.760

Kostpris primo

14.400.000

14.400.000

Kostpris ultimo

14.400.000

14.400.000

Nedskrivninger primo

-3.120.000

-1.680.000

Årets nedskrivninger

-1.440.000

-1.440.000

-4.560.000

-3.120.000

9.840.000

11.280.000

Tilgang i årets løb
Kostpris ultimo
Nedskrivninger primo
Årets opskrivninger

11.

Anlægsbidrag

Nedskrivninger ultimo
Regnskabsmæssig værdi ultimo

12.

Andre tilgodehavender
Kostpris primo

0

0

3.052.102

0

Kostpris ultimo

3.052.102

0

Regnskabsmæssig værdi ultimo

3.052.102

0

Tilgang i årets løb
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10.

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
Koncern
31/12 2020
31/12 2019
13.

Igangværende arbejder for fremmed regning
Salgsværdi af periodens produktion

0

289.767

Igangværende arbejder for fremmed regning, netto

0

289.767

0

289.767

0

289.767

Kommunekredit i alt

30.817.489

29.048.531

Heraf forfalder inden for 1 år

-2.865.956

-2.555.749

27.951.533

26.492.782

16.777.858

16.561.137

101.806.029

109.850.760

0

7.854.000

-8.043.130

-15.898.731

93.762.899

101.806.029

0

0

86.859.683

0

0

0

86.859.683

0

0

0

Igangværende arbejder for fremmed regning
(omsætningsaktiver)

14.

Kommunekredit

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år

15.

Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger primo
Overført fra virksomhedskapitalen i GEV Varme A/S
Årets regulering af tidsmæssige forskelle i
forbrugerbetalingerne

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år

16.

Overdækning til indregning i efterfølgende års priser
Overdækning til indregning i efterfølgende års priser i alt
Heraf forfalder inden for 1 år

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år
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Der indregnes således:

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
Koncern
31/12 2020
31/12 2019
Anden gæld
1.785.259

603.579

0

0

1.785.259

603.579

1.785.259

603.579

Periodeafgrænsningsposter i alt

16.310.846

13.146.223

Heraf forfalder inden for 1 år

-1.312.832

-1.077.628

14.998.014

12.068.595

10.587.853

8.511.186

Anden gæld i alt
Heraf forfalder inden for 1 år

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år

18.

Periodeafgrænsningsposter

Andel af gæld, der forfalder efter 5 år

Periodeafgrænsningsposter består af modtagne tilslutningsafgifter, som indtægtsføres over 15-40
år samt modtagne tilskud vedrørende anlægsprojekter der indregnes i resultatopgørelsen i takt
med, at der foretages afskrivninger på de tilskudsberettigede aktiver.

19.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Koncernen har samlet set deponeret likvider for 81 t.kr. til sikkerhedsstillelse for en
arbejdsopgave udført for Billund Kommune.
Koncernen har ikke herudover påtaget sig kautions- eller garantiforpligtelser ud over garantier
forbundet med koncernens normale aktiviteter.

20.

Eventualposter
Eventualforpligtelser
Eventualforpligtelser i GEV A.m.b.A:
Der er indgået samarbejdsaftale med tilnyttet virksomhed, som tidligst kan opsiges med 12
måneders varsel til udløbet af et kalenderår. Det årlige vederlag udgør 13 t.kr.
Leasingforpligtelser i GEV A/S:
Koncernen har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse
på 29 t.kr. og 28 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 32 måneder og 12 måneder,
samt en samlet restleasingydelse på 77 t.kr. og 28 t.kr.
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17.

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
20.

Eventualposter (fortsat)
Eventualforpligtelser (fortsat)
Kautionsforpligtelser i GEV A/S:
Koncernen har kautioneret overfor Jyske Bank og stillet garantier vedrørende Scanenergi A/S,
Scanenergi Holding A/S, Scanenergi Elsalg A/S og Scanenergi Solutions A/S med t.kr. 2.115.
Eventuelle senere korrektioner vil kunne medføre, at koncernens kaution udgør et andet beløb.
Andre eventualforpligtelser i GEV Varme A/S:
Selskabet har påtaget sig at aftage overskudsvarme fra leverandør. Den årlige overskudsvarme
som selskabet er forpligtet til at aftage udgør ca. 35.000 MWh årligt. Den faktiske
afhængig af den årlige produktion heraf. Aftalen kan opsiges med 48 måneders varsel.

21.

Nærtstående parter
Transaktioner
Der har i regnskabsåret været samhandel mellem nærstående parter. Samhandlen har omfattet
køb og salg af varer og tjenesteydelser samt aftaler om administration og generel ledelsen m.v.
Aftalerne er indgået på markedsmæssige vilkår.

Koncern
2020
22.

2019

Reguleringer
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

20.959.359

14.624.995

Indtægtsførsel af tilslutningsbidrag og tilskud

-1.069.441

-918.609

Gevinst/tab ved afhændelse af anlægsaktiver

167.505

168.652

Resultat af andre kapitalandele

-1.047.775

-390.680

Årets regulering af tidsmæssige forskelle i
forbrugerbetalingerne

-8.043.130

-15.898.731

476.015

-6.245.169

-209.216

-3.928.664

Øvrige finansielle omkostninger

1.677.755

673.103

Nedskrivning af anlægsbidrag

1.440.000

1.440.000

0

2.669.000

393.302

0

14.744.374

-7.806.103

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder
Andre finansielle indtægter

Skat af årets resultat
Øvrige reguleringer
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overskudsvarme som selskabet er forpligtet til at aftage årligt kan dog udgøre et andet beløb

Martinsen • Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Noter
Koncern
2020
Ændring i driftskapital
Ændring i varebeholdninger

-443.600

312.183

Ændring i tilgodehavender

-6.597.646

15.006.150

Ændring i leverandørgæld og anden gæld

20.587.297

-15.556.987

973.954

1.014.586

14.520.005

775.932

Andre ændringer i driftskapital
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