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SELSKABSOPLYSNINGER

Virksomhed 
Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S (TVIS)
Tonne Kjærsvej 11, 7000 Fredericia
Telefon 75940711
Hjemmeside www.tvis.net
E-mail tvis@tvis.net
CVR-nr. 13348545

Oprettet den 20. december 1982
Hjemsted  Fredericia
Regnskabsår 1. januar – 31. december

Revision    Pengeinstitut
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  Danske Bank
Kystvejen 29    Fredericia afdelingen
8000 Århus C    Gothersgade 18
     7000 Fredericia

Direktion 
Adm. Direktør Jørgen Nielsen

Bestyrelse 
Lars Schmidt, Bestyrelsesformand, Byrådet i Vejle
John Nyborg, Næstformand, Byrådet i Fredericia 
Finn Muus, Bestyrelsesformand i Fredericia Fjernvarme
Bente Ankersen, Byrådsmedlem i Fredericia  
Tobias Jørgensen, Byrådsmedlem i Kolding  
Morten Hansen, Næstformand i EWII
Filip Bekic Bladt, Byrådsmedlem i Kolding  
Steen Dahlstrøm, Byrådsmedlem I Middelfart  
Martin Jensen, Byrådsmedlem I Vejle
Reimer Mikeli Olsen, Bestyrelsesformand I Vejle Fjernvarme

TVIS er et kommunalt ejet §60-selskab underlagt Varmeforsyningsloven. Vi er ejet af Fre-
dericia Kommune, Kolding Kommune, Middelfart Kommune og Vejle Kommune, og efter 
Kommunalvalg hvert fjerde år udpeger de fire byråd deres repræsentanter til TVIS’ bestyrel-
se. Fordelingen af medlemmer i bestyrelsen er baseret på kommunernes ejerandele, som 
afhænger af det forventede årlige varmeaftag fra TVIS.

Interessenter Ejerandele  Medlemmer
Fredericia Kommune 31,68% 3
Kolding Kommune  28,87% 3
Middelfart Kommune  8,14% 1
Vejle Kommune 31,32% 3

4 – Å R S R A P P O R T  2 0 2 1



LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og god-
kendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2021 for Tre-
kantområdets Varmetransmissionsselskab I/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabs-
loven. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bil-
lede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvi-
sende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Fredericia den 28. marts 2022

Direktion 

 

Adm. Direktør Jørgen Nielsen

Bestyrelse 

John Nyborg, næstformand Finn Muus Bente Ankersen

Filip Bekic Bladt Steen Dahlstrøm

Martin Jensen Reimer Mikeli Olsen

Lars Schmidt, formand

Morten HansenTobias Jørgensen
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for TVIS Trekantområdes Varmetrans-

missionsselskab I/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 

der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelsen, pen-

gestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnska-

bet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 

selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 

samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med års-

regnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standar-

der om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores 

ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisions-

påtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi 

er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics 

Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers 

etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i 

Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til 

disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisi-

onsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udover den lovpligtige revision har vi afgivet andre erklæringer der er pålagt 

samt udført diverse rådgivningsopgaver. Vi blev af bestyrelsen første gang 

antaget som revisor for TVIS Trekantsområdets Varmetransmissionssel-

skab I/S den 1. december 2011 for regnskabsåret 2011 og har varetaget 

revisionen i en samlet opgaveperiode på 11 år frem til og med regnskabs-

året 2021.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et 

retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledel-

sen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 

nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformati-

on, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere 

selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende 

fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på 

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 

enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har 

andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Centrale forhold ved revisionen
Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vur-

dering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regn-

skabsåret 2021. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af 

årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. 

Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Værdiansættelse af immaterielle brugsrettigheder

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle brugsrettigheder udgør 

1.209.856 tkr. Regnskabsposten er væsentlig for regnskabet og er ligele-

des kompleks, hvorfor forholdet er anset for ét af de mest betydelige ved 

revisionen. Der henvises til årsregnskabet ”Aktiver”, såvel som note 9 for 

Immaterielle anlægsaktiver.

Ledelsens regnskabsmæssige vurdering af indregning og måling er ba-

seret på indholdet i den bagvedliggende aftale til brugsretten samt nu-

gældende Varmeforsyningslovgivning.

Vores behandling i revisionen:

Vores væsentligste revisionshandlinger vedrørende værdiansættelsen af 

immaterielle brugsrettigheder har været:

  Vi har opnået en forståelse af ledelsens proces for og kontrol med 
immaterielle brugsrettigheder.

  Vi har gennemgået den bagvedliggende aftale til brugsretten og 
sammenholdt denne med ledelsens valg af regnskabspraksis, her-
under kontrolleret de foretagne afskrivninger.

  Vi har gennemgået og udfordret selskabets muligheder for at benyt-
te brugsretten i aftaleperioden.

  Vi har kontrolleret de løbende tilgange, som er tilgået aktivet.

  Vi har vurderet tilstrækkeligheden af informationer i årsregnskabets 
noter.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som 

helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes be-

svigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusi-

on. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en 

garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med interna-

tionale 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 be-

tragtes 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 årsregnskabet.

Til interessenterne i TVIS Trekantområdets 
Varmetransmissionsselskab I/S
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internati-

onale 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 års-
regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer 
og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt op-
når revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag 
for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinfor-
mation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlin-
formation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammen-
sværgelser, 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 om-
stændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af selskabets interne kontrol.

  Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af le-
delsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og til-
knyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

  Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på 
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt 
om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-
kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe 
betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi kon-
kluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet 
eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vo-
res konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, 
der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremti-
dige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke 
længere kan fortsætte driften.

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

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang 

og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisions-

mæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 

kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, 

og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelses-

beretningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at 

læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelses-

beretningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 

viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde 

væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indehol-

der krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesbe-

retningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet 

i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 

væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors er-
klæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfat-

ter oplysninger i årsrapporten, som ikke er omfattet af årsregnskabet 

og vores erklæring herom. Vores konklusion om årsregnskabet dækker 

ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med 

sikkerhed om disse. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 

det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse over-

veje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregn-

skabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde 

synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det 

udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre 

Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rap-

portere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltnings-
revision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regn-

skabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 

love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig prak-

sis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske 

hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er 

omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at 

etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, 

produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnska-

bet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvalt-

ningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne 

for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med 

høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispo-

sitioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmel-

se med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter 

samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision 

vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, pro-

cesser eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved 

forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af 

årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, 

at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rappor-

tere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærk-

ninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus, den 28. marts 2022
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne16691
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LEDELSESBERETNING

Hovedtal (mio. kr.) 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsætning 663 606 529 587 402

Indeksering af nettoomsætningen (%) 165 117 102 114 78

Nettoomsætning pr. medarbejder  30 30 26 29 19

Bruttoresultat 133 132 131 130 -25

Driftsresultat 32 35 36 36 -49

Finansielle poster -32 -35 -36 -37 -15

Årets resultat Årsregnskabsloven 0 0 0 0 0

Over-/underdækning Varmeforsyningsloven -14 9 2 -26 46

Balancesum 1.518 1.411 1.401 1.481 1.586

Egenkapital 0 0 0 0 0

Pengestrømme:

Investeringer i materielle anlæg -159 -13 -7 -8 -9

Solgte enheder (TJ) 6.676 5.968 5.239 5.343 5.064

Nøgletal 2021 2020 2019 2018 2017

Bruttomargin 20 22 25 22 -9

Overskudsgrad 5 6 7 6 -12

Afkast af investeringer 10 10 10 9 -2

Årets resultat er en underdækning på 14,2 mio. kr. mod forventet underdækning på 10,9 mio. kr. 

2021 var et koldere år end budgetteret samtidig med stigende brændsels- og elpriser. 

Hoved- og Nøgletal
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1.0 Om TVIS

2.0 Væsentlige aktiviteter

TVIS er et tværkommunalt samarbejde om fjernvarme i Tre-
kantområdet, som dækker kommunerne Fredericia, Kolding, 
Middelfart og Vejle. Siden 1986 har TVIS leveret fjernvarme til 
fjernvarmeselskaberne i de 4 kommuner. I 2021 forlængede 
vi transmissionsnettet med 40 kilometer for at forsyne tre nye 
fjernvarmeselskaber, så der nu er 9 fjernvarmeselskaber, der 
forsyner, hvad der svarer til godt 115.000 husstande. 

TVIS har ansvaret for varmeindkøb, planlægning, drift, finansie-
ring og videreudvikling af transmissionssystemet, der består af 
123 km fremløbs- og returløbsrør, som strækker sig fra Kolding 
i syd til Bredballe nord for Vejle. Pumpe- og vekslerstationer for-
deler varmen til borgerne og spids- og reservelastanlæg sikrer, 
at der i særligt kolde perioder altid vil være varme i stuerne.

TVIS samarbejder tæt med fjernvarmeselskaberne og leveran-
dørerne af overskudsvarme for løbende at optimere, sikre og 
styrke høj forsyningssikkerhed og bevare de lave priser. TVIS er 
et nonprofitselskab, hvilket betyder, at TVIS skal ”hvile i sig selv” 
og har derfor et samfundstjenstligt formål. TVIS’ eksistensberet-
tigelse ligger i at investere i varme på vegne af alle fire kommu-

ner for at sikre borgerne billig, miljøvenlig og stabil fjernvarme 
samt understøtte den grønne omstilling i kommunerne. 

TVIS blev stiftet for at udnytte overskudsvarme fra lokal industri 
som ressource i stedet for at lade den gå til spilde. TVIS aftager 
overskudsvarme fra raffinaderiet i Fredericia, bæredygtig bio-
massevarme fra Skærbækværket og affaldsvarme fra forbræn-
dingsanlægget i Kolding. TVIS modtager også mindre mæng-
der overskudsvarme fra Middelfart Rådhus, samt spildevand i 
Vejle og Fredericia.

Fjernvarmevandet kan også benyttes som køling af tekniske an-
læg, hvilket øger driftstiden og giver billig varme. Derfor var der 
flere fordele ved i 2021 at indgå en aftale med Everfuel om at af-
tage overskudsvarme fra deres kommende elektrolyseanlæg fra 
2022. 

De næste ti år viser TVIS’ prognose, Varmeplan TVIS, at der er 
potentiale for øget leverance til, hvad der svaret til varmeforbru-
get i 32.000 nye husstande.

2.1 Drift og højt aktivitetsniveau
Som i mange andre virksomheder har Covid19 også fyldt meget 
i 2021, og energisektoren har en særlig samfundsvital funktion. 
Hos TVIS har vi taget vores ansvar alvorligt og omstillet hverda-
gen for at beskytte driften. 

Kontrolrummet har som normalt været døgnbemandet, og øvrige 
medarbejdere har som udgangspunkt arbejdet hjemmefra i 2020 
og 2021. Desuagtet pandemien har TVIS fortsat det planlagte 
høje aktivitetsniveau for at kunne medvirke til den grønne omstil-
ling. Vi er stolte over, at det med en stor medarbejderindsats er 
lykkedes at fastholde det høje aktivitetsniveau, samtidig med at vi 
har fastholdt en stabil varmeforsyning igennem hele året.

For første gang siden TVIS’ etablering i 1982 er der indgået nye 
varmeaftaler med tre fjernvarmeselskaber og TVIS har etableret 
40 km transmissionsrør i 2021. Tilslutningen af de 3 fjernvarme-
selskaber har medført en udfasning af gasforbruget og væsent-
lige CO2-reduktioner i de 3 landsbyer.

Sammen om varmen
Sammen med vores leverandører har vi arbejdet målrettet på at 
få TVIS-varmen frem til Vamdrup i Kolding Kommune og Jelling 
og Bredsten Balle i Vejle Kommune, og det er selvfølgelig et ar-

bejde, som har fyldt utroligt meget i TVIS, men også i bybilledet i 
de to kommuner.

Udvidelserne i Vejle var en særlig udfordring. Siden første spa-
destik i januar sidste år er der blevet etableret næsten 20 km 
nye fjernvarmerør til to bysamfund og undervejs er der blevet 
etableret nye pumpe og vekslerstationer. 

Det har på mange måder været en entreprenørmæssig udfor-
drende opgave at etablere nye varmeledninger i det kuperede 
istids-landskab vest og nord for Vejle. Men også udfordringer 
med meget krævende passager af hovedfærdselsårer i Vejle By 
og smalle og stejle passager ved Skibet og Jennum.  Vi har un-
dervejs trukket hårde veksler på tålmodigheden på lokalområ-
derne, naboer og trafikanter. Fjernvarmen skal helst ligge i vejen, 
men bør ikke være i vejen.

Vi har derfor været meget taknemmelige for samarbejdet og for-
ståelsen hos borgere og lokalråd, der har bidraget værdifuldt 
til at lette processen og medvirket til at finde gode løsninger på 
udfordringerne.

Covid19 havde nødvendigvis også stor indflydelse på processen, 
for det har været svært for projektmedarbejderne at mødes fysisk 
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3.0 Samfundsansvar

for at koordinere, men på trods af byggemøder på Teams, leve-
ranceudfordringer og entreprenør-konkurs, så lykkedes det allige-
vel at komme i mål med TVIS-varmen på alle udvidelser inden jul. 

Udvidelsen til Vamdrup gik forholdsvist smertefrit med god dia-
log med Vamdrup Fjernvarme, Kolding Kommune, berørte bor-
gere og virksomheder og entreprenør, der effektivt bevægede 
sig stille og støt fra Lunderskov over 8 kilometer. Under jernba-
ne, over å og nu med TVIS-varme til yderligere 1248 forbrugere, 
og der er stor succes med at få endnu flere med i fællesskabet. 
Vi sender nu grøn fjernvarme ud til tre nye fjernvarmeselska-
ber, og der er efterhånden godt 60.000 varmeforbrugere tilslut-
tet systemet, som forbruger, hvad der svarer til varmebehovet 
i 115.000 husstande. Det kommer til at kunne ses markant i 
kommunernes klimaregnskab med omtrent 186.000 tons spa-
ret CO2 over 20 år. Og TVIS fortsætter den grønne omstilling i 
Trekantområdet, for kombinationen af lave, stabile priser øger 
efterspørgslen, og vi har arbejdet videre på forberedelserne af 
en ny tilslutning i Middelfart til Strib.  

Grøn vækst
Forsyningssikkerhed kommer mere i fokus de kommende år, 
og vedvarende energikilder har endnu ikke samme stabile flow 
som de gamle kendte fossile brændsler. Så derfor er det godt at 
TVIS-nettet bygger på en kombination af forskellige grønne var-
mekilder, hvor vi holder godt øje med de lokale muligheder og 
den teknologiske udvikling. 

Nye varmekilder og samarbejdspartnere
Shell Raffinaderiet i Fredericia blev solgt til det amerikanske Post-
lane Partners og har nu skiftet navn til Crossbridge Energy  
Fredericia. Ejerskiftet har ikke haft betydning for kontraktforholdene. 

Overskudsvarme fra grøn brint er allerede på vej ind i TVIS-net-
tet, da TVIS har indgået en overskudsvarmeaftale med Ever-
fuel AS, som etablerer et 20 MW elektrolyse-anlæg ved siden 
af raffinaderiet. De tekniske anlæg på brintfabrikken har behov 
for afkøling, og det er fjernvarme jo ideelt til, derfor underskrev 
vi også - så vidt vides- Danmarks første aftale om fjernvarme 
fra PtX. Det er et elegant eksempel på sektor-synergi, hvilket jo 
egentlig altid har været fjernvarmens hverdag de sidste 35 år. 
Varme til omtrent 5-600 husstande vil komme fra brintfabrikken, 
og det giver os vigtige erfaringer om potentialet i takt med, at 
PtX-teknologierne udvikles i Trekantområdet.

Triangle Energy Alliance – fyrtårn for PtX
Der arbejdes på, at Trekantområdet er hjemsted for en stør-
re PtX- indsats, hvor grøn vedvarende strøm kan lagres i blandt 
andet brint og omdannes til grønne brændsler i storskala – for 
eksempel til flytrafikken i Billund. En spændende udvikling og 
særligt spændende for TVIS, fordi teknologien afkaster store 
mængder overskudsvarme, som enten direkte eller via varme-
pumper kan kobles ind i nettet. Fremtidens grønne varme ban-
ker på. 

Derfor er TVIS også gået ind i partnerskabet, Triangle Energy 
Alliance. TVIS var primusmotor i etableringen af partnerskabet, 
som startede med 7 kommuner og 13 virksomheder, og 4 mere 
er kommet til, så hele værdikæden fra råstoffer (vedvarende 
strøm og kulstof), teknologi, infrastruktur, kommuner og aftage-
re af grønne drivmidler er repræsenteret.

Kommunalvalg og ny bestyrelse
2021 var også kommunalt valgår, og det betyder at der er flere 
nye ansigter i den nye bestyrelse der er tiltrådt i 2022.

Ejerstrategi sætter retningen

Alle fire byråd godkendte TVIS’ ejerstrategi i midten af 2021 med 
særligt fokus på, at fjernvarmens forsyningssikkerhed, miljø og 
konkurrencedygtighed er højt prioriteret. På den måde forbliver 
fjernvarmen fortsat attraktiv for nye og eksisterende forbrugere. 
Ejerstrategien har også fokus på, at TVIS understøtter kommu-
nernes målsætninger for grøn omstilling og bidrager til, at de til-
gængelige energiressourcer udnyttes bedst muligt. Derved un-
derstøtter selskabet aktivt ejerkommunerne, så de er attraktive 
for erhvervsliv og bosætning. Ejerstrategien medvirker også til at 
sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem selskabets be-
styrelse, selskabets ledelse og kommunerne.

Ejerstrategien lægger vægt på, at selskabet drives og udvikles 
med fokus på:

Økonomi og konkurrencedygtighed, og TVIS arbejder løben-
de på at fastholde fjernvarme som forbrugernes foretrukne valg 
og understøtter fjernvarmeselskabernes konkurrencedygtighed.

Miljø og bæredygtighed, hvor TVIS udvikler udnyttelsen af 
overskudsvarme med en målsætning om kun at anvende bære-
dygtige varmekilder.

Forsyningssikkerhed, hvor TVIS gennem valg af varmekilder, 
drifts- og vedligeholdsstrategier lægger høj vægt på forsynings-
sikkerhed både på kort og lang sigt. 

Social ansvarlighed, hvor TVIS sikrer medarbejdernes trivsel og 
kompetenceudvikling, inddrager social ansvarlighed i dagligda-
gen, arbejder med partnerskaber og udbyder ydelser lokalt under 
hensyntagen til udbudsregler. 
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REGNSKAB



  2021 2020

Note  kr. t.kr.

 

1 Nettoomsætning 663.067.883 605.759

2 Direkte omkostninger -526.586.522 -470.583

3,4 Andre eksterne omkostninger -3.944.198 -3.604

 Bruttoresultat 132.537.163 131.572

5 Personaleomkostninger -16.314.266 -13.909

6 Afskrivninger af anlægsaktiver  -83.934.750 -82.220

 Driftsresultat 32.288.147 35.443

7 Finansielle indtægter 4.729 18

8 Finansielle omkostninger -32.292.876 -35.461

 Årets resultat 0 0

RESULTATOPGØRELSE 
1. JANUAR – 31. DECEMBER
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  2021 2020

Note  kr. t.kr.

 

Årets resultat før årsreguleringer 0 0

Tilbageførsel af afskrivninger indregnet i ovenstående 83.934.750 82.220

Tilbageførsel af finansielle omkostninger i henhold til 

Ovenstående 32.292.876 35.461

Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven -79.047.167 -70.026

Finansielle omkostninger i henhold til 

Varmeforsyningsloven -32.292.876 -35.461

Indregnet over-/underdækning efter 

Varmeforsyningsloven m.v. -19.092.956 -3.420

Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven -14.205.373 8.774

Årets resultat til indregning næste år -14.205.373 8.774

Over-/underdækning overført fra tidligere år 10.932.670 2.159

Resultat til indregning kommende års priser -3.272.703 10.933

Forslag til disponering: 

Overført resultat til indregning i kommende års priser -3.272.703 10.933

Disponeret i alt 14.205.373

RESULTATOPGØRELSE EFTER 
ÅRSREGNSKABSLOVEN (fortsat)
Omregningstabel fra resultatopgørelsen til 
resultat i henhold til Varmeforsyningsloven
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  2021 2020

Note  kr. t.kr.

 

 Brugsrettigheder Skærbækværket 1.209.856.271 1.272.623

 Andre immaterielle anlægsaktiver 285.785 50

9 Immaterielle anlægsaktiver  1.210.142.056 1.272.673

 Grunde og bygninger 0 0

 Produktionsanlæg og –maskiner 35.416.903 40.655

 Andre anlæg og driftsmateriel 3.519.571 2.508

 Anlæg under udførelse 187.428.603 45.364

10 Materielle anlægsaktiver 226.365.077 88.527

 Anlægsaktiver 1.436.507.133 1.361.200

 Tilgodehavender fra salg 53.486.726 16.346

11 Andre tilgodehavender 8.499.148 23.343

12 Periodeafgrænsningsposter 1.815.993 308

13 Tidsmæssige forskydninger i aftager betaling 14.198.816 9.311 
15 Underdækning til indregning i kommende års priser 3.272.703 0

 Tilgodehavender 81.273.386 49.308

 Indestående i pengeinstitut 936 2

 Likvide beholdninger 936 2

 Omsætningsaktiver 81.274.322 49.310

 AKTIVER 1.517.781.455 1.410.510

BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER
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  2021 2020

Note  kr. t.kr.

 

 Egenkapital 0 0

 Egenkapital 0 0

 14 Gæld til KommuneKredit 1.325.214.406 1.216.056

 Langfristede gældsforpligtelser 1.325.214.406 1.216.056

14 Gæld til KommuneKredit 68.612.578 109.565

  Gæld til pengeinstitutter 43.514.017 30.617 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 78.255.769 41.587

15 Overdækning til indregning i kommende års priser 0 10.933

16 Anden gæld 2.184.685 1.752

 Kortfristede gældsforpligtelser 192.567.049 194.454

 Gældsforpligtelser 1.517.781.455 1.410.510

 

 PASSIVER 1.517.781.455 1.410.510

17 Eventualposter mv.

  Indskudskapital  Overført overskud i alt

Egenkapital 1. januar 2021 0 0 0

Forslag til resultatdisponering 0 0 0

Egenkapital 31. december 2021 0 0 0

BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER

Egenkapitalopgørelse

Å R S R A P P O R T  2 0 2 1  – 15



  2021 2010

  kr. t.kr.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten årets resultat 0 0

Indregnet resultat efter varmeforsyningsloven -19.092.956 -3.420 
Afskrivninger 83.934.750 82.220 
Renteindtægt og lignende indtægter -4.729 -18 
Renteudgift og lignende udgifter 32.292.876 35.461 
Ændring i tilgodehavender -23.804.739 -12.029 
Ændring i leverandørgæld mv. 37.101.377 14.978

Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster 110.426.579 117.192

Renteindbetalinger og lignende 4.729 18

Renteudbetalinger  -32.292.876 -35.461

Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt 78.138.432 81.749

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten

Køb af andre anlæg, driftsmateriel og inventar -3.967.634 -12.941

Køb af andre immaterielle anlægsaktiver -260.046 -25

Salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 65

Igangværende arbejder -155.013.746 -57.968 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten i alt -159.241.426 -70.869

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Afdrag på langfristet gæld -109.564.874 -66.131

Etablering af langfristet gæld/byggekredit 177.770.759 42.211

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt  68.205.885 -23.920

Årets pengestrøm -12.897.109 -13.040

Likvider 1. januar -30.615.972 -17.576

Årets pengestrøm (specificeres) -12.897.109 -13.040

Likvider 31. december -43.513.081 -30.616

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Specifikation
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  2021 2020

  kr. t.kr.

Note 1 – Nettoomsætning

Salg af varme (variabel drift) 369.583.204 330.840 
Fast anlægsafgift 32.444.001 35.280 
Fast produktionsafgift 130.494.734 132.219 
Fast driftsafgift 111.452.988 104.000 
Årets resultat efter Varmeforsyningsloven 14.205.372 -8.774 
Tidmæssige forskydninger i kundebetalinger 4.887.584 12.194

Nettoomsætning 663.067.883 605.759

Note 2 – Direkte omkostninger

Varmekøb variabel 383.230.861 320.258 
El til pumper 8.467.515 3.829 
Varmekøb fast 126.322.882 131.599 
Drift og vedligehold (eksl. Administration) 8.565.264 14.897

Direkte omkostninger 526.586.522 470.583

 

Note 3 – Andre eksterne omkostninger  

Eksterne rådgivere 2.119.587 2.214

Abonnementer 710.411 574

Øvrige administrationsomkostninger 1.114.200 816

Andre eksterne omkostninger 3.944.198 3.604

Note 4 Honorar til valgte revisor  

Lovpligtig revision 134.000 239

Erklæringsopgaver med sikkerhed 16.800 11 

Honorar for skatterådgivning

Honorar for andre ydelser 218.900 

Honorar til valgte revisor 369.700 250 

Note 5 – Personaleomkostninger  

Antal ansatte 22 20

Løn og gage  13.479.231 11.495

Pension 2.138.598 1.874

Andre omkostninger til social sikring 120.674 121

Øvrige personaleomkostninger 575.763 419

Personaleomkostninger 16.314.266 13.909

Vederlag til ledelsen 1.485.798 1.305

Oplysninger om ledelsesvederlag præsenteres samlet for direktionen og bestyrelsen i  
henhold til undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabsloven § 98b, stk. 3 nr. 1.

NOTER
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  2021 2020

  kr. t.kr.

Note 6 – Afskrivninger

Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver 75.739.840 75.243

Afskrivninger materielle anlægsaktiver 8.194.910 7.042

Avance ved salg af aktiver 0 -65

Afskrivninger 83.934.750 82.220

Note 7 – Finansielle indtægter

Renteindtægter KommuneKredit 4.729 1

Debitor/kasserabat 0 4

Kursregulering 0 13

Finansielle indtægter 4.729 18 

Note 8 – Finansielle omkostninger

Kommunekredit 24.858.346 27.949

Pengeinstitutter 143.614 89

Garantiprovision til ejerkommuner 7.290.916 7.423

Finansielle omkostninger 32.292.876 35.461

Note 9 – Immaterielle anlægsaktiver  Andre 

  Brugsrettigheder immaterielle

  Skærbækværket anlægsaktiver

  kr. kr.

Kostpris 1. januar 2021 1.501.360.003 873.794

Overførsel 12.948.885 0

Tilgang  0 260.046

Kostpris 31. december 2020 1.514.308.888 1.133.840

Afskrivninger 1. januar 2021 228.737.173 823.659

Årets afskrivning 75.715.444 24.396

Afskrivninger 31. december 2020 304.452.617 848.055

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 1.209.856.271 285.785

Ørsted har ombygget Skærbækværket til biomassebasseret varme- og kraftvarmeproduktion for 1,8 
mia. kr., hvor TVIS har købt rettigheden til levering af fjernvarme frem til 2037 ved betaling af 80% af 
anlægssummen. Startdato for ny kontrakt er den 14. november 2017.

NOTER
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  2021 2020

  kr. t.kr.

Note 11 – Andre tilgodehavender

Tilgodehavende moms 1.511.171 2.112

Andre tilgodehavender 6.987.977 21.231

I alt  8.499.148 23.343

Note 12 – Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indeholder forudbetalte abonnementer for 2022 samt betalt 
varmeindhold på Ørsteds akkumuleringstank. 

Note 10 – Materielle anlægsaktiver  Produktions    Andre anlæg Anlæg 

  Grunde og anlæg og     og under

  Bygninger maskiner driftsmateriel  udførsel

  kr. kr. kr. kr.

Kostpris 1. januar 2021 86.861.833 941.291.730 15.659.216 45.363.741

Overførsel 0 0 0 -12.948.885

Tilgang  0 1.781.619 2.186.015 155.013.747

Kostpris 31. december 2020 86.861.833 943.073.349 17.845.231 187.428.603

Afskrivninger 1. januar 2021 86.861.833 900.636.406 13.150.790

Årets afskrivning 0 7.020.040 1.174.870

Afskrivninger 31. december 2020 86.861.833 907.656.446 14.325.660

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 0 35.416.903 3.519.571 187.428.603 

Note 13 – Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger   

  Ikke anvendt  Afskrivning på Urealiseret

  Henlæggelser anlægsaktiver kursgevinst/-tab I alt

Saldo primo 19.593.623 28.904.855 0 

Overførsel Henlæggelser -4.776.187 0 0 

Henlæggelser i år 8.548.000 0 0

Afskrivninger efter Årsregnskabsloven 0 8.659.397 0

Saldo ultimo 23.365.436 37.564.252 0 14.198.816

NOTER
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NOTER

Note 14 – Langfristede gældsforpligtelser  

  1/1 2021 31/12/2021 Afdrag Restgæld

  Gæld i alt Gæld i alt næste år efter 5 år

  kr. kr. kr. kr.

KommuneKredit 1.325.621.099 1.393.826.984 68.612.578 859.924.361

  2021 2020

  kr. t.kr.

Note 15 – Resultat til indregning i kommende års priser

Primo  10.932.670 2.159

Årets resultat -14.205.373 8.774

Ultimo  -3.272.703 10.933

Note 16 – Anden gæld

Feriepengeforpligtelser, afsat 2.184.685 1.752

I alt  2.184.685 1.752

Note 17 – Eventualposter m.v. 

Selskabets igangværende sager med SKAT omhandlende for meget afregnet i energiafgif-
ter vedrørende tidligere år er afsluttet i 2021. Det samlede krav på Skat udgjorde i alt 17,5 
mio. som selskabet søgte tilbagebetalt. Skat tilbagebetaler 4,4 mio. kr. + renter i 2022, 
rentebeløbet kendes endnu ikke og beløbet er derfor ikke indregnet i resultatet. Nedslaget 
i tilbagebetaling skyldes afslag for tilbagebetaling for perioden 1. februar 2006 til 30. sep-
tember 2014 grundet forældelse. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S 
for 2021 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregn-
skabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som 
sidste år. 

”HVILE I SIG SELV” – PRINCIPPET

Over og underdækninger
Varmetransmissionsselskabet er underlagt det særlige ”hvile i 
sig selv” - princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princip-
pet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som 
årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede 
priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos kunderne ved 
indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdæk-
ning indregnes derfor i nettoomsætningen. Den akkumulerende 
over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er 
udtryk for et mellemværende med kunderne og indregnes i ba-
lancen under gæld eller tilgodehavender.

Tidsmæssige forskelle i kundebetalinger
Investeringer i anlægsaktiver indregnes i varmeprisen i henhold 
til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggel-
ser og er udtryk for kundernes finansiering af anlægsinvesterin-
ger. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivets for-
ventede brugstid.

Urealiserede kursgevinster- og tab indregnes i henhold til Var-
meforsyningsloven efter realisationsprincippet, mens der efter 
Årsregnskabsloven anvendes lagerprincip. Forskellen behand-
les som en tidsmæssig forskydning i årsrapporten.

Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæg-
gelser til fremtidige nyinvesteringer. Henlæggelsen kan pr. år 
max. andrage 20% af en af bestyrelsen udarbejdet investerings-
plan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. 
udgøre 75% af investeringsplanen.

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 hensatte forpligtelser.

Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i års-
rapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt 
betaling fra kunderne i forhold til de regnskabsmæssige værdier, 
der vil udlignes over tid. Forskellene er indregnet i balancen un-
der henholdsvis tilgodehavender eller gæld.

RESULTATOPGØRELSEN

1.1.1 Nettoomsætning
Nettoomsætning ved behandling af varmetransmissioner ind-
regnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til 
køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive 
moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til 
dagsværdien af det fastsatte vederlag.

1.1.2 Transmissionsomkostninger
Transmissionssomkostninger omfatter omkostninger direkte re-
lateret til materiale og ressourceforbrug samt behandlingsom-
kostninger ved transmission.

1.1.3 Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er 
afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostnin-
ger til det kontorlokaler, IT, repræsentation mv. samt afskrivnin-
ger i forbindelse hermed. 

1.1.4 Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, 
reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle 
leasingomkostninger mv. Ydelser i forbindelse med operationel-
le leasingaftaler og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørel-
sen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse 
vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under 
eventualposter mv.

1.1.5 Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær 
karakter i forhold til selskabets aktiviteter, herunder fortjeneste 
ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af se-
kundær karakter i forhold til selskabets aktiviteter, herunder tab 
ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive ferie-
penge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring 
mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er 
fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

1.1.6 Finansielle indtægter og omkostninger 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtæg-
ter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel lea-
sing, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser mv. Finan-
sielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der 
vedrører regnskabsåret.
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Renter og øvrige omkostninger på lån til finansiering af frem-
stilling af omsætningsaktiver og anlægsaktiver indregnes ikke i 
kostprisen for aktiverne.

1.1.7 BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver
Brugsrettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulere-
de afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er 
lavere. Brugsrettigheder afskrives lineært over licensperioden på 
maksimalt 20 år. 

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder løn-
ninger og gager samt afskrivninger, der direkte og indirekte kan 
henføres til selskabets udviklingsaktiviteter og som opfylder kri-
terierne for indregning.

Immaterielle anlægsaktiver nedskrives generelt til genindvin-
dingsværdi, hvis denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

Fortjeneste eller tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver op-
gøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgs-
omkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstids-
punktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen 
under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

1.1.8 Materielle anlægsaktiver
Transmissionsledninger, grunde & bygninger, installationer og 
øvrige driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulere-
de af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønne-
de restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direk-
te tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til 
at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostpri-
sen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, 
direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger. 

Materielle anlægsaktiver til over 50.000 kr., der indgår som en 
del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Inventar 
indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/
nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurde-
ring af aktivernes forventede brugstider og restværdi:

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgø-
res som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsom-
kostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunk-
tet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under 
andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. 

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle an-
lægsaktiver samt finansielle anlægsaktiver, der ikke måles til 
dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse 
ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages ned-
skrivningstest af hver enkelt aktivs henholdsvis gruppe af akti-
ver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis 
denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og 
kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de 
forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller 
aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af ak-
tivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

1.1.9 Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvan-
ligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskriv-
ning til imødegåelse af forventede tab.
 
1.1.10 Periodeafgrænsningsposter, aktiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter af-
holdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

1.1.11 Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det 
modtagne provenu med fradrag af afholdte låneomkostnin-
ger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til 
amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved 
anvendelse af den effektive rente, således forskellen mellem 
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørel-
sen over låneperioden.
 
Amortiseret kostpris for kortfristede forpligtelser svarer normalt 
til nominel værdi. 

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede rest-
leasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

1.1.12 Periodeafgrænsningsposter, passiver
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter 
modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

1.1.13 PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømmene for året fordelt 
på driftsaktivitet, investe¬ringsaktivitet og finansierings¬aktivi-
tet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets be-
gyndelse og slutning.

Brugstid Restværdi

Transmissionsledninger 20 – 30 år 0 %

Bygninger 20 år 0 %

Installationer 20 år 0 %

Tekniske anlæg, maskiner m.v. 20 år 0 %

Levetidsforlængelse af tekniske anlæg 10 år 0 %

Inventar, it-udstyr m.v. 5 år 0 %
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1.1.13.1 Pengestrømme fra driftsaktivitet:
Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat 
reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital 
samt betalt selskabsskat.

1.1.13.2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet:
Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i for-
bindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finan-
sielle anlægsaktiver.
 
1.1.13.3 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i 
størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger 
forbundet hermed samt optagelse af lån samt afdrag på rente-
bærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

1.1.13.4 Likvider:
Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger.

1.1.14 De anførte nøgletal er beregnet som følger: 
Bruttomargin = Bruttoresultat*100/Nettoomsætning
Overskudsgrad = Driftsresultat*100/Nettoomsætning
Afkast af investeringer = Primærdrift*100/ 
(Aktiver - leverandørgæld  - andre hensættelser)
Soliditetsgrad = Egenkapital*100/Aktiver
Egenkapitalforrentning = Driftsresultat*100/egenkapital
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