Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017

Forklaring vedrørende ønske om bemyndigelse til omlægning af regnskabsår
”Bestyrelsen bemyndiges til, inden den ordinære generalforsamling 2019, at omlægge regnskabsåret
for Fjernvarme Horsens A.m.b.a. Regnskabsåret skal fremover følge kalenderåret, således at regnskabsåret løber fra den 1. januar til den 31. december. Bemyndigelsen dækker en ændring pr. 1. januar
2018 eller pr. 1. januar 2019. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at anmelde vedtægtsændringen til
Energitilsynet. Bestyrelsens bemyndigelse er kun gældende, hvis varmeforsyningsloven ændres, således at Varmeværkets referenceperiode i henhold til varmeforsyningsloven fremover skal være kalenderåret.”

Hvis bestyrelsen udnytter bemyndigelsen, vil vedtægternes punkt 10.1 fremover få følgende ordlyd:
”Varmeværkets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.”

Baggrund og begrundelse for forslaget:

Folketinget har i juni 2017 fremsat et lovforslag om regulering af fjernvarmesektoren. Hvis lovforslaget
bliver vedtaget, vil det indebære, at alle fjernvarmeværker fremover skal anvende kalenderåret som
referenceperiode, når fjernvarmeværkerne skal indberette budgetter, priser, resultatopgørelse m.v. til
Energitilsynet i henhold til varmeforsyningsloven.

Det er en bred kreds af politiske partier, som står bag fremsættelsen af lovforslaget, så det forventes, at
forslaget bliver gennemført. Der er dog fortsat tale om et lovforslag, som kan blive ændret under behandlingen i Folketinget. Dette er baggrunden for, at bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til
at foretage en ændring af vedtægterne i stedet for at lade generalforsamlingen beslutte at gennemføre
en ændring med det samme.

Referenceperioden i henhold til varmeforsyningsloven skal ikke nødvendigvis omfatte samme periode
som referenceperioden for årsregnskabet i henhold til årsregnskabsloven. I princippet kan det således
lade sig gøre at ændre referenceperioden for indlevering af oplysninger til Energitilsynet til kalenderåret
og samtidig fastholde det nuværende regnskabsår som referenceperiode for årsregnskabet.
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I praksis vil denne løsning indebære, at der reelt skal udarbejdes årlige regnskaber for 2 forskellige
regnskabsperioder, hvilket vil være meget ressourcekrævende uden at tilføre praktiske gevinster.

Bestyrelsen er derfor af den opfattelse, at det vil være mest optimalt at omlægge selskabets regnskabsår, så det fremover følger kalenderåret.

Da vi endnu ikke kender den endelige formulering af den kommende lov, indstiller bestyrelsen til, at der
ikke gennemføres en vedtægtsændring vedrørende regnskabsåret på nuværende tidspunkt, men at
generalforsamlingen i stedet giver bestyrelsen bemyndigelse til at gennemføre en ændring af regnskabsåret, når indholdet af den endelige ændringslov er kendt.

Den praktiske gennemførsel af omlægningen af regnskabsåret

Det nuværende regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni, og et eventuelt ændret regnskabsår
skal løbe fra den 1. januar til den 31. december.

I henhold til årsregnskabsloven må en regnskabsperiode ikke omfatte en periode, der er længere end
12 måneder, med mindre omlægningen sker ved etablering af koncernforhold, fusion eller etablering i
deltagelse i fælles ledelse over en anden virksomhed. I forhold til anmeldelsen overfor Energitilsynet
kan der ved omlægning af regnskabsår gives dispensation til at have en regnskabsperiode på mere end
12 måneder.

I henhold til årsregnskabsloven opfylder ændringen af regnskabsåret i Fjernvarme Horsens A.m.b.a.
ikke kravene til at anvende et regnskabsår på mere end 12 måneder.

I forhold til anmeldelsen overfor Energitilsynet kan omlægningsregnskabet forlænges eller forkortes. En
forlængelse af omlægningsregnskabet forudsætter, at der skal ansøges om dispensation fra anmeldelsesbekendtgørelsen, og at Energitilsynet godkender ansøgningen. Der er praksis for at godkende omlægningsregnskaber på op til 18 måneder, men sekretariatet for Energitilsynet anbefaler, at der anvendes et omlægningsregnskab, som omfatter en periode på mindre end 12 måneder.

Da omlægningen af regnskabsåret i forhold til årsregnskabsloven under alle omstændigheder indebærer, at der skal anvendes et forkortet regnskabsår, anbefaler bestyrelsen, at der både i forhold til årsregnskabsåret og i forbindelse med anmeldelsen til Energitilsynet anvendes et omlægningsregnskab på
6 måneder fra den 1. juli 2018 til den 31. december 2018, således at første regnskabsår efter omlægningen løber fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019.
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Årsregnskabsloven stiller en række krav til årsrapporten for den periode, hvor regnskabsåret omlægges.
Årsrapporten for omlægningsperioden skal i henhold til årsregnskabsloven orientere om begrundelsen
for omlægningen samt indeholde en ændring af sammenligningstallene eller oplyse, at der ikke er foretaget ændring af sammenligningstallene.

Som ovenfor beskrevet er det bestyrelsens opfattelse, at ændringen af regnskabsåret er begrundet i, at
de offentlige myndigheder kræver, at indberetninger i henhold til den økonomiske regulering af fjernvarmeområdet fremover skal ske over en periode, der følger kalenderåret.

Erhvervsstyrelsen har på nuværende tidspunkt udtalt, at det er styrelsens opfattelse, at en ændring af
fjernvarmeværkernes regnskabsår ikke indebærer et krav om tilpasning af sammenligningstallene. Bestyrelsen og direktionen vil følge Erhvervsstyrelsens udmeldinger på dette punkt, når det skal vurderes,
om sammenligningstallene skal tilpasses eller ej.

En ændring af vedtægterne skal anmeldes til Energitilsynet. Bestyrelsen vil sørge for at anmelde vedtægtsændringen til Energitilsynet, når ændringen er gennemført.

Afledte konsekvenser

Bestyrelsens valgperiode
Hvis regnskabsåret omlægges, vil det i forbindelse med omlægningen få betydning for længden af bestyrelsens valgperiode. Det skyldes, at en omlægning af selskabets regnskabsår også vil indebære en
ændring af tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Da regnskabsårets afslutning rykkes 6 måneder frem, fra den 30. juni til den 31. december, vil generalforsamlingen også blive rykket 6 måneder frem, og da bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen, vil valgperioden for de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt i omlægningsregnskabsåret blive
forkortet med 6 måneder.

Tidspunktet for årsafregningen
En omlægning af årsregnskabsåret vil af praktiske hensyn også indebære, at tidspunktet for årsafregningen skal flyttes, da der eller ikke vil være overensstemmelse mellem regnskabsåret og varmeforbrugsåret. Et sammenfald mellem regnskabsåret og varmeforbrugsåret er med til at sikre en god sammenhæng mellem budget, takstberegning og afregning af forbrugerne. Bestyrelsen foreslår derfor, at
regnskabsåret og varmeforbrugsåret også fremover skal være sammenfaldende, således at begge dele
fremover skal følge kalenderåret.

side 3 af 5

Som konsekvens heraf, vil det blive nødvendigt at udføre en ekstra årsafregning og årsaflæsning pr. 31.
december i året for omlægning af regnskabet.

Ændringen af tidspunktet for årsafregning vil få indflydelse på de udlejere, som leverer varme via Fjernvarme Horsens A.m.b.a., da ændringen vil resultere i en ændring af lejemålenes varmeregnskabsår.

Udlejre har i henhold til lejelovgivningen pligt til at sende en opgørelse over fordelingen af varmeforbruget til ejendommens lejere senest 3 måneder efter det tidspunkt, hvor udlejeren har modtaget varmeopgørelsen fra varmeleverandøren. Det er derfor vigtigt, at ejere af udlejningsejendomme og boligforeninger bliver gjort opmærksomme på, at der er gennemført en omlægning af varmeopgørelsestidspunktet.

Bestyrelsen vil give en orientering på selskabets hjemmeside, og vil så vidt muligt sende besked til
udlejerne i forbindelse med den kommende årsaflæsning.

Udfordringer ved en omlægning af årsregnskabet

Fordeling af kolde og varme måneder
Det nuværende regnskabsår fra 1. juli til 30. juni indebærer, at de koldeste måneder er placeret midt i
regnskabsåret. Det har givet den fordel, at det på et tidligt tidspunkt i regnskabsåret har været muligt at
give et kvalificeret gæt på årets resultat.

Et skift til kalenderret som regnskabsår vil indebære, at de koldeste måneder bliver placeret i starten og
slutningen af regnskabsåret. Det vil derfor være vanskeligere at forudsige resultatet af det indeværende
regnskabsår, når budgettet skal lægges for det kommende regnskabsår skal udarbejdes.

Bestyrelsen er af den opfattelse, at denne udfordring kan imødegås gennem f.eks. kvartalsopfølgninger
og sammenholdning mellem prognoser for graddage og historiske opgørelser over graddage.

Renoveringsomkostninger
Det korte omlægningsregnskabsår kan resultere i en dyrere varmepris i omlægningsregnskabsåret, da
de fleste udgifter til renoveringer m.v. erfaringsmæssigt er placeret i tidsrummet fra juli til oktober. De
forventede udgifter til renovering og andet vedligeholdelsesarbejde vil således blive fordelt på et forkortet omlægningsregnskabsår på 6 måneder i stedet for et normalt regnskabsår på 12 måneder.

side 4 af 5

Bestyrelsen har også fokus på, at salgsprisen i omlægningsregnskabet så vidt muligt skal være kostægte, da der i det forkortede omlægningsregnskabsår skal betales 50 % af de faste omkostninger, mens
der erfaringsmæssigt kun bruges 40-45 % af de variable omkostninger i samme periode.

Konklusion

Det skal understreges, at det ikke er bestyrelsens ønske eller forslag, at varmeregnskabsåret skal ændres.

En ændring vil i givet fald ske ved ny lovgivning.

Det forventes, at loven snart ændres, uanset at dette vil indebære noget besvær og nogle omkostninger
for mange varmeaftagere.

Det er bestyrelsen opfattelse, at fordelene ved en omlægning af regnskabsåret overstiger ulemperne,
og bestyrelsen opfordrer derfor til, at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at ændre
regnskabsåret.

Bestyrelsens konklusion er truffet under forudsætning af, at det fremsatte lovforslag om ændring af varmeforsyningsloven vedtaget i nogenlunde uændret skikkelse.
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