Forklaring vedrørende ønske om bemyndigelse til omlægning af regnskabsår
§ 10.1 Varmeværkets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen bemyndiges til at omlægge regnskabsåret til
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:
Varmeforsyningsloven er ændret, så der kan stilles krav om, at varmeafregningsåret for selskabet skal
ændres til kalenderåret. Det vil ske med virkning fra den 1. januar 2019 ifølge en ny bekendtgørelse, der
lige er sendt i høring.
Det er uhensigtsmæssigt at arbejde med et regnskabsår for varmeafregninger og et andet for selskabets
regnskab.
Det foreslås derfor, at selskabets regnskabsår skal kunne ændres til kalenderåret.
Da selskabets revisor har oplyst, at ændringen af regnskabsår kan have skattemæssig betydning og derfor
bør gennemføres, når det er skattemæssigt mest hensigtsmæssigt, foreslås det, at bestyrelsen bemyndiges
til at gennemføre ændringen.
Den praktiske gennemførsel af omlægningen af regnskabsåret
Omlægningen af regnskabsåret i forhold til årsregnskabsloven medfører under alle omstændigheder, at der
skal anvendes et forkortet regnskabsår. Bestyrelsen vil derfor både i forhold til årsregnskabsåret og i
forbindelse med anmeldelsen til Energitilsynet anvende et omlægningsregnskab på 6 måneder.
Virkning for bestyrelsens valgperiode
Hvis regnskabsåret omlægges, vil det i forbindelse med omlægningen få betydning for længden af den
siddende bestyrelses 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 foregående år,
vil generalforsamlingen også blive rykket 6 måneder frem. Da bestyrelsesmedlemmerne vælges på
generalforsamlingen, vil valgperioden for de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt i
omlægningsregnskabsåret, blive forkortet med 6 måneder. Det er der medtaget de nødvendige
bestemmelser om i de foreslåede ændringer af vedtægternes pkt. 7.4 og 10.4 (om revisors valgperiode).

