
GEV Varme havde ved afslutningen af 2020 en overdækning på 9,4 mio. kr., som er reduceret til 
1,1 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Samlet har vi tilbagebetalt overdækning til kunderne for 12,4 mio. kr. Havde det ikke været for 
denne tilbagebetaling fra tidligere år, ville omsætningen have været på 85 mio. kr. i stedet for 
72,5 mio. kr.

Forsyningsvirksomhederne GEV Elnet, GEV Varme og GEV Vand er alle underlagt offentlig 
regulering, herunder reglen om ’hvile-i-sig-selv’. Det medfører, at der ved siden af det officielle 
regnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven også arbejdes med regulative ’hvile-i-sig-selv’-
regnskaber. I tabellen til højre fremgår konsekvenserne vedr. dette af linjerne ’over-/underdæk-
ning’ og ’tidsmæssige forskelle i opkrævning’.

Det periodiserede driftsresultat for 2021 er på -3,5 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. bedre end 
i 2020. Renteindtægter på 3,7 mio. kr. er 5,2 mio. kr. bedre end i 2020. Det er især grundet 
afkast på værdipapirer der er skyld i den positive udvikling.

Balancesummen for koncernen er på 0,5 mia. kr. Balancesummen er faldet primært som 
følge af fald i likvider, som konsekvens af tilbagebetaling af tidligere års overdækning, samt 
omlægning af likviditetsstyringen til koncern cash-pool setup. Soliditetsgraden (egenkapital ift. 
balancesummen) er på 39% og på niveau med ultimo 2020.

Sidder du med spørgsmål til vores økonomi, er du altid velkommen til at kontakte økonomichef 
Ole Balsby Lyhne på obl@gev.dk eller + 45 30 71 11 57.

ÅRSREGNSKAB 2021

Resultatopgørelse (mio.kr)

Omsætning 

Direkte omkostninger

Andre eksterne omkostninger

Personaleomkostninger

Afskrivninger på anlæg

Årets driftsresultat

Over- / Underdækning

Tidsmæs.forskelle i opkrævninger

Periodiseret driftsresultat

Resultat kapitalandele

Renteindtægter/-udgifter

Resultat før skat

Selskabsskat

Årets resultat

2021

72,5

-41,4

-9,2

-19,7

-20,4

-18,2

16,9

-2,2

-3,5

-0,1

3,7

0,1

0,0

0,1

2020

73,3

-37,3

-7,7

-18,5

-22,5

-12,7

-0,6

8,0

-5,3

0,6

-1,5

-6,2

0,0

-6,2

Balance - 31 dec. (mio.kr)

Anlæg - materielle

Anlæg - finansielle

Anlæg i alt

Lager og tilgodehavender

Værdipapirer og likvider

Omsætningsaktiver

Aktiver i alt

Egenkapital

Langfristet gæld

Kortfristet gæld

Passiver i alt

Soliditetsgrad

Likviditetsgrad*

2021

278,3

31,8

310,1

62,5

105,7

168,2

478,3

185,1

213,9

79,3

478,3

39%

133%

2020

275,7

35,3

311,0

52,6

132,7

185,3

496,3

185,1

225,4

85,8

496,3

37%

155%

*) Likviditetsgrad = værdipapirer og likvider / kortfristet gæld

I tabellerne herunder kan du se resultatopgørelsen og balancen for hele GEV koncernen i 2021. Vi har her gengivet hovedtallene i 
millioner kr.. Tallene er hentet fra det officielle årsregnskab for GEV a.m.b.a., men ombrudt her for at højne læsevenligheden. Hvis 
du vil læse hele årsregnskabet, er du velkommen til at læse det ved at klikke lige her: Årsregnskab

Tilbagebetaling af overdækning
GEV Elnet har i 2019 og 2020 oparbejdet en overdækning på 8,5 mio. kr. I 2021 er der returneret 4,1 mio. via rabatter på vores 
tariffer. Vi fortsætter i 2022 med samme rabat på tarifferne og dermed forventer vi at være færdige med at tilbagebetale over-
dækningen med udgangen af 2022.
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https://www.gev.dk/sites/default/files/inline-files/GEV%20amba%20-%20Regnskab%20for%202021.pdf

