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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 -

30. juni 2021 for Fjernvarme Horsens A.m.b.A..

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens og kon

cernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.juni 2021 samt afresultatet af foreningens og koncer

nens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2020/21. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Horsens, den 24. september 2021 

Direktion 

Christian Niederbockstruck 

Bestyrelse 

Carsten Krogh Schrøder 

formand 

Lars Jensen 

Lene Hodal Boeriis 

pwc 

Kim Bergmann 

næstformand 

Poul Erik Rasmussen 

Torben Nørtoft 

Thomas Monberg Andersen 











Hoved- og nøgletal 

Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 

Koncern 

2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 
TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK 

Hovedtal 

Resultat 

Nettoomsætning 290.030 275.699 243.094 236.473 242.181 

Bruttofortjeneste 89.862 95.615 59.034 64.748 75.084 

Resultat af ordinær primær drift 25.759 26.363 -14.012 10.365 17.149 

Resultat før finansielle poster 21.441 17.649 -13.649 10.697 17.298 

Resultat af finansielle poster -21.441 -17.649 13.649 -7.798 -15.107

Balance )< 

;:s 
Balancesum 1.622.685 1.352.866 1.117.949 770.518 487.181 æ 

IJ..i 

Egenkapital 16.419 16.419 16.419 16.419 16.419 
� 

Pengestrømme 

Pengestrømme fra: � 
- driftsaktivitet 53.871 -22.351 58.677 100.580 38.829 

- investeringsaktivitet -315.862 -317.211 -360.362 -331.886 -272.375

Iheraf investering i materielle anlægsaktiver -315.251 -313.470 -358.073 -330.293 -273.937

- finansieringsaktivitet 259.661 297.162 353.091 230.763 257.201

Årets forskydning i likvider -2.330 -42.400 51.406 -543 23.655
C1J 

Antal medarbejdere 51 53 57 49 42 .g 
C1J 
i:: 
i:: 

Nøgletal i% � 

Soliditetsgrad 1,0% 1,2% 1,5% 2,1% 3,4% 

Likviditetsgrad 43,5% 12,3% 17,7% 17,4% 9,3% 
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Ledelsesberetning 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter 

Koncernens vigtigste aktivitet er produktion og distribution af fjernvarme til forsyningsområdets 

nuværende og kommende forbrugere. Hertil kommer produktion og salg af el same indtægter fra 

modtagelse af affald til forbrænding i forbindelse med produktion af fjernvarme. 

Produktionen afsættes udelukkende på det danske marked. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Koncernens drift er forløbet tilfredsstillende i det afsluttede regnskabsår. Aktiviteterne ifm. driften 

varetages af Fjernvarme Horsens A/S. Koncernens driftsresultat isoleret for året svarer til en overdækning 

på 4 mio. kr., svarende til 1 pct. af en nettoomsætning på 290 mio. kr. Nettoomsætningen er således øget 

med 5 pct. ift. regnskabsåret 2019/20. 

Driftsresultatet isoleret for året er på 4 mio. kr. og dermed tilfredsstillende. Sidste års underdækning på 7 

mio. kr. medregnes og derfor viser driftsresultatet en akkumuleret underdækning på knap 3 mio. kr. 

En vinter koldere end vanligt har betydet et øget varmesalg på i alt 11.020 MWh i forhold til budgettet, 

svarende til godt knap 3 pct. Især de første måneder af 2021 var kolde, hvilket medførte et øget 

varmebehov hos forbrugerne, som delvis måtte dækkes med spidslastproduktion. 

Projektforslaget fra 2015 om udvidelse af fjernvarmeområdet i Horsens og opland, den såkaldte 

fjernvarmeplan, er nu omkring to tredjedele gennemført, og Fjernvarme Horsens har stadig sit primære 

fokus på en fuldført realisering. Selv om nyudstykninger og andre mindre projekter bidrager med nye 

forbrugere, er det stadig fjernvarmeplanen som står for den største tilgang. I det forgange regnskabsår er 

der i alt tilkommet 2.007 nye forbrugere. 

De mange konverteringer giver et betydeligt bidrag til reduktionen af CO2-udledninger i Horsens 

Kommune, hvilket er det overskyggende mål med fjernvarmeplanen. 

Også i dette regnskabsår har følgerne af coronapandemien påvirket samfundet og konjunkturudviklingen 

med knaphed på materialer, stigende råvarepriser og mangel på arbejdskraft. Alligevel har selskabet 

kunnet fastholde aktivitetsniveauet og undgå forsinkelser i arbejdet. 

Stor tilgang af nye forbrugere 

Fjernvarmeudrulningen følger planerne, og der kan fortsat konstateres høje tilslutningsprocenter, som 

ligger over det forventede. 

Otte af fjernvarmeplanens i alt tolv etaper er afsluttede. Af de godt 10.000 boliger, som totalt er omfattet af 

planen, har ca. 85 pct. givet forhåndstilsagn og ca. 81 pct. har skrevet kontrakt. 

Tallene, opgjort ultimo juni 2021, er meget tilfredsstillende, navnlig fordi etaper, som ikke er påbegyndt, er 

medtaget, omend de trækker gennemsnittet ned. 
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Balance 30. juni 

Passiver 

Koncern Moderselskab 

Note 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 
TDKK TDKK TDKK TDKK 

Selskabskapital 16.419 16.419 16.419 16.419 

Egenkapital 16.419 16.419 16.419 16.419 

KommuneKredit 1.337.430 881.168 0 0 

Energisparetilskud 23.942 24.828 0 0 

Tilslutningsbidrag 63.980 49.081 0 0 

Langfristede gældsforpligtelser 11 1.425.352 955.077 0 0 

g; 

Kort del af gæld til KommuneKredit 11 52.348 43.207 0 0 � 
)< 

Bank gæld 1.597 1.895 0 0 

Byggekredit 0 205.017 0 0 

Modtagne forudbetalinger fra kunder 31.963 39.845 13.681 25.459 � 

Leverandører af varer og 

tjenesteydelser 51.939 50.853 109 110 

Gæld til forbrugere � 

(varmeregnskabet) 11.875 11.817 11.875 11.817 

Anden gæld 11 22.199 28.736 1.433 9.044 

Periodeafgrænsningsposter 11, 12 8.993 0 0 0 

Kortfristede gældsforpligtelser 180.914 381.370 27.098 46.430 
C1J 

Gældsforpligtelser 1.606.266 1.336.447 27.098 46.430 
C1J 
i:: 
i:: 

Passiver 1.622.685 1.352.866 43.517 62.849 � 

Resultatdisponering 

Eventualposter og øvrige 

økonomiske forpligtelser 15 

Nærtstående parter 16 

Anvendt regnskabspraksis 17 
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Noter til årsregnskabet 

17 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostnin

ger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og 

tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres. 

Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets 

andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncern

forholdet blev etableret. 

Segmentoplysning om nettoomsætning 

Oplysninger om aktiviteter og geografiske markeder er baseret på koncernens afkast og risici samt ud fra 

den interne økonomistyring. Koncernens aktiviteter anses som det primære segmentområde. 

Resultatopgørelsen 

Nettoomsætning 

Koncernens nettoomsætning omfatter salg af varme og el produceret på koncernens eget kraftvarmeanlæg. 

Herudover indeholder nettoomsætningen faste afgifter (varmeaftagere) samt indtægter ved modtagelse af 

affald til forbrænding. I nettoomsætningen indregnes desuden offentlige ydelser, der knytter sig til 

produktionen eller levering af el. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms opkrævet på vegne af 

tredjepart. 

Varmeåret omfatter samme periode som regnskabsåret. Salg af varme indregnes derfor på basis af et års 

levering og forbrug af varme i henhold til årsopgørelsen på tidspunktet for regnskabsårets afslutning. Salg 

af el samt indtægter fra affald indregnes på leveringstidspunktet. 

Endvidere indeholder nettoomsætningen årets andel af perioriserede tilslutnings bidrag samt indtægter fra 

salg og montering af forbrugsinstallationer, som ikke er varmeværkets ejendom. 

Årets over- eller underdækning indregnes som en særlig korrektionspost til nettoomsætningen i 

resultatopgørelsen. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger indeholder alle omkostninger inkl. regnskabsmæssige anlægsafskrivninger ved 

produktion af varme, herunder brændselsomkostninger, energiafgifter og køb af varme hos ekstern 

leverandør. Omkostnignerne måles principielt frem til energiens afgang fra produktionsenheden og ved 

begyndelsen af distributionsnettet og omfatter således også akkumuleringstanke. 
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