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Ledelsespåtegning
Best yrelse og direkt ion har dags dat o behandlet og godkendt årsrapport en for Hjert ing
Transf ormat orforening A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0.
Årsrapporten aflægges i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 0 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0.
Det er endvidere vores opfat t else, at ledelsesberet ningen indeholder en ret visende redegørelse f or de
forhold, beret ningen omhandler.
Årsrapporten indst illes t il generalforsamlingens godkendelse.
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Hjerting, den 22. mart s 2021
Direkt ion:

Dennis Henneberg Schrøder
driftsleder

Best yrelse:

Michael Jørgensen
formand

Finn Moe Bojsen
næst formand

Finn Normann Jensen

Jørn Henrik Skrumsager
Østergaard

Simon Hessellund
sekret ær
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Hjerting Transformatorforening A.m.b.a.
Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet f or Hjerting Transf ormat orforening A.m.b.a. for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 202 0, der omf att er result at opgørelse, balance, egenkapit alopgørelse og not er,
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes ef t er årsregnskabsloven.
Det er vores opfat t else, at årsregnskabet giver et ret visende billede af selskabet s akt iver, passiver og
finansielle st illing pr. 31. december 202 0 samt af result at et af selskabet s akt ivit et er for regnskabsåret 1. januar - 31. december 202 0 i overensst emmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensst emmelse med int ernat ionale et iske regler f or revisorer
(IESBA's et iske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores
øvrige et iske f orpligt elser i henhold t il disse regler og krav.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et ret visende billede i overensst emmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret f or den int erne kont rol, som ledelsen anser f or nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsent lig f ejlinf ormat ion, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabet s evne t il at
fortsæt t e drif t en; at oplyse om forhold vedrørende f ort sat drift , hvor det t e er relevant ; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om f ort sat drift , medmindre ledelsen ent en
har t il hensigt at likvidere selskabet , indst ille drif t en eller ikke har andet realist isk alt ernat iv end at
gøre det t e.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsent lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåt egning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garant i f or, at en revision, der udføres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, alt id vil afdække væsent lig f ejlinf ormat ion, når sådan f indes. Fejlinformationer kan opst å som følge af besvigelser eller fejl og kan bet ragt es som væsent lige, hvis det
med rimelighed kan f orvent es, at de enkelt vis eller samlet har indf lydelse på de økonomiske beslut ninger, som regnskabsbrugerne t ræff er på grundlag af årsregnskabet .
Som led i en revision, der udf øres i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, f oret ager vi f aglige vurderinger og opret holder prof essionel skepsis under revisionen. Herudover:


Ident if icerer og vurderer vi risikoen f or væsent lig fejlinformation i årsregnskabet , uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reakt ion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er t ilst rækkeligt og egnet t il at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen f or ikke at opdage væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af besvigelser
er højere end ved væsent lig f ejlinf ormat ion f orårsaget af f ejl, idet besvigelser kan omf att e sammensværgelser, dokument f alsk, bevidst e udeladelser, vildledning eller t ilsidesæt t else af int ern
kontrol.



Opnår vi f orst åelse af den int erne kont rol med relevans f or revisionen f or at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende eft er omst ændighederne, men ikke f or at kunne udt rykke en
konklusion om ef fekt ivit et en af selskabet s int erne kont rol.
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Vi har udført vores revision i overensst emmelse med int ernat ionale st andarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse st andarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit " Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet " . Det er
vores opfat t else, at det opnåede revisionsbevis er t ilst rækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning


Tager vi st illing t il, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og t ilknyt t ede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet , er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om f ort sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent lig
usikkerhed f orbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe bet ydelig t vivl om selskabet s
evne t il at fortsæt t e drif t en. Hvis vi konkluderer, at der er en væsent lig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er t ilst rækkelige, modif icere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på
det revisionsbevis, der er opnået f rem t il dat oen f or vores revisionspåt egning. Fremt idige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsæt t e drif t en.



Tager vi st illing t il den samlede præsent at ion, st rukt ur og indhold af årsregnskabet , herunder
not eoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende t ransakt ioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et ret visende billede heraf.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfat t er ikke ledelsesberet ningen, og vi udt rykker ingen f orm for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberet ningen.
I t ilknyt ning t il vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet ningen og i
den forbindelse overveje, om ledelsesberet ningen er væsent ligt inkonsist ent med årsregnskabet eller
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsent lig f ejlinf ormat ion.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberet ningen indeholder krævede oplysninger i
henhold t il årsregnskabsloven.
Baseret på det udf ørt e arbejde er det vores opfat t else, at ledelsesberet ningen er i overensst emmelse
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensst emmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberet ningen.
Aarhus, den 22. mart s 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Ulrik Vangsø Ørt s
st at saut . revisor
mne42774

4

Penneo dokumentnøgle: KMI7C-36I2A-70PNN-Z6EOY-1YWDD-CAYNK

Vi kommunikerer med den øverst e ledelse om bl.a. det planlagt e omfang og den t idsmæssige placering af revisionen samt bet ydelige revisionsmæssige observat ioner, herunder event uelle bet ydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Navn
Adresse, post nr., by

Hjerting Transf ormat orforening A.m.b.a.
Byt of t en 8, Hjert ing, 6710 Esbjerg V

CVR-nr.
Stif t et
Hjemst edskommune
Regnskabsår

14 59 61 19
1. januar 1970
Esbjerg
1. januar - 31. december

Hjemmeside
E-mail

www.hjerting.net
elogvand@hjerting.net

Best yrelse

Michael Jørgensen, f ormand
Finn Moe Bojsen, næst f ormand
Simon Hessellund, sekret ær
Finn Normann Jensen
Jørn Henrik Skrumsager Øst ergaard

driftsleder

Dennis Henneberg Schrøder

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Værkmest ergade 25, Post boks 330, 8100 Aarhus C
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Ledelsesberet ning
Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Andelsselskabet s f ormål er at drive net virksomhed i henhold t il bevilling ef t er elforsyningsloven.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens result at opgørelse for 2020 udviser et overskud på 979.389 kr. mod et underskud på
461.776 kr. sidst e år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapit al på
12.127.796 kr. Året s result at er væsent ligt påvirket af t ilbagef ørsel af reguleringsmæssig
overdækning på 1.945.217 kr., ef t er at selskabet i 2020 har modt aget afgørelse om selskabet s
indt ægtsrammer i t idligere år. Korrigeret f or t ilbagef ørslen udviser result at opgørelsen et underskud,
hvilket var forvent et .
Forventet udvikling
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For 202 1 f orvent es et mindre underskud.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

Note

kr.

2020

2019

5.632.476
-2.845.492

2.457.787
-2.379.524

2.786.984
0

78.263
0

-562.688
-1.107.818

-535.105
0

4
5

Resultat før finansielle poster
Indt ægter af kapit alandele i t ilknyt t ede virksomheder
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

1.116.478
89.929
31.223
-7.367

-456.842
-164.988
58.452
-21.435
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Resultat før skat
Skat af året s result at

1.230.263
-250.874

-584.813
123.037

Årets resultat

979.389

-461.776

Forslag til resultatdisponering
Reserve f or net t oopskrivning eft er indre værdis met ode
Overført result at

89.929
889.460

-164.988
-296.788

979.389

-461.776

Nettoomsætning
Andre ekst erne omkost ninger

3

Bruttoresultat
Personaleomkost ninger
Af - og nedskrivninger af immaterielle og mat erielle
anlægsakt iver
Andre drif t somkost ninger
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Note
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8

kr.

2020

2019

3.610.409
5.143.549

3.819.362
2.011.731

8.753.958

5.831.093

1.176.047

1.086.118

1.176.047

1.086.118

9.930.005

6.917.211

1.617.554
0
6.953.918

1.390.541
1.896
6.046.555

8.571.472

7.438.992

1.718.099

2.302.545

Omsætningsaktiver i alt

10.289.571

9.741.537

AKTIVER I ALT

20.219.576

16.658.748

PASSIVER
Egenkapital
Reserve f or net t oopskrivning eft er indre værdis met ode
Overført result at

344.047
11.783.749

254.118
10.894.289

12.127.796

11.148.407

364.445

77.507

364.445

77.507

0
921.521
3.699.601
0
0
3.106.213

1.892.217
635.465
1.042.859
36.064
85.327
1.740.902

7.727.335

5.432.834

7.727.335

5.432.834

20.219.576

16.658.748

AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Produkt ionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar
Finansielle anlægsaktiver
Kapit alandele i dat t ervirksomheder

Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og t jenest eydelser
Tilgodehavender hos t ilknyt t ede virksomheder
Andre t ilgodehavender
Likvide beholdninger

Egenkapital i alt
Hensatte forpligtelser
Udskudt skat
Hensatte forpligtelser i alt
Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser
Overdækning
Leverandører af varer og t jenest eydelser
Gæld t il t ilknyt t ede virksomheder
Skyldig selskabsskat
Skyldigt sambeskat ningsbidrag
Anden gæld
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT

1
2
9
10
11

Anvendt regnskabspraksis
Særlige post er
Kont rakt lige f orpligt elser og event ualpost er m.v.
Event ualakt iver
Sikkerhedsst illelser

8

Penneo dokumentnøgle: KMI7C-36I2A-70PNN-Z6EOY-1YWDD-CAYNK

Balance

Hjerting Transformatorforening A.m.b.a.

Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Egenkapitalopgørelse

Overført resultat

I alt

Egenkapital 1. januar 20 20
Overført via result at disponering

254.118
89.929

10.894.289
889.460

11.148.407
979.389

Egenkapital 31 . december 2 02 0

344.047

11.783.749

12.127.796

kr.
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efter indre
værdis metode
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten f or Hjerting Transf ormat orforening A.m.b.a. for 202 0 er aflagt i overensst emmelse med
årsregnskabslovens best emmelser for klasse B-virksomheder med t ilvalg af visse best emmelser for
klasse C.
Årsregnskabet er aflagt ef t er samme regnskabspraksis som sidst e år.
Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Net t oomsæt ning omfat t er net bet aling og abonnement , som indregnes i overensst emmelse med året s
opkrævede leverancer t il elhandlere via Dat ahub'en. Net t oomsæt ningen indregnes i
result at opgørelsen i t akt med levering. Net t oomsæt ningen indregnes ekskl. moms og afgift er opkrævet på vegne af t redjepart. Net t oomsæt ningen korrigeres med en event uel over- eller underdækning.
Over-/ underdækning

Saldo for reguleringsmæssig over- og underdækning indregnes under henholdsvis gældsforpligt elser
og t ilgodehavender, hvis det er sandsynligt , at den vil blive opkrævet , med modpost ering i result at opgørelsen under net t oomsæt ning. Saldoen udgør det beløb, som virksomheden forvent er at
t ilbagebet ale eller opkræve i kommende års t akst er på baggrund af indeværende og t idligere års
opgørelse af f akt iske indt ægt er sammenholdt med indt ægt srammerne udmeldt af Forsyningst ilsynet .
Andre driftsomkostninger

Andre drif t somkost ninger indeholder regnskabspost er af sekundær karakt er i forhold t il virksomhedens hovedaktivit et er, herunder t ab ved salg af anlægsakt iver.
Andre eksterne omkostninger

Andre ekst erne omkost ninger omf att er omkost ninger vedrørende virksomhedens primære aktivit et ,
der er afholdt i året s løb, herunder omkost ninger t il dist ribut ion, salg, reklame, administ ration, lokaler, t ab på debit orer m.v.
Personaleomkostninger

Personaleomkost ninger omf att er løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkost ninger t il social sikring m.v. t il virksomhedens medarbejdere. I personaleomkost ninger er fratrukket
modt agne godt gørelser fra off ent lige myndigheder.
Afskrivninger

Af skrivninger omf att er afskrivninger på mat erielle anlægsakt iver.
Af skrivningsgrundlaget , der opgøres som kost prisen med f radrag af event uel rest værdi, afskrives lineært over den f orvent ede brugst id, baseret på følgende vurdering af akt ivernes f orvent ede brugst ider:
Produkt ionsanlæg og maskiner
Andre anlæg, drif t smat eriel og invent ar

23 -40 år
15 år
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

Eft er den indre værdis met ode indregnes en f orholdsmæssig andel af result at ef t er skat i de underliggende virksomheder i result at opgørelsen. Result at andele eft er skat i dat t ervirksomheder præsent eres
i result at opgørelsen som særskilt e linjer. For kapit alandele i dat t ervirksomheder foret ages fuld eliminering af koncernint erne avancer/ t ab.
Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indt ægt er og omkost ninger indregnes i result at opgørelsen med de beløb, der vedrører
regnskabsåret . Finansielle post er omf att er rent eindt ægter og -omkost ninger samt t illæg og godt gørelse under acontoskatteordningen m.v.
Skat

Modervirksomheden er omfat t et af de danske regler om t vungen sambeskat ning af koncernens danske
dat t ervirksomheder. Dat t ervirksomheder indgår i sambeskat ningen f ra det t idspunkt , hvor de indgår i
konsolideringen i koncernregnskabet og frem t il det t idspunkt , hvor de udgår fra konsolideringen.
Modervirksomheden er administ rat ionsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle
bet alinger af selskabsskat med skat t emyndighederne.
Den akt uelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskat ningsbidrag mellem de sambeskatt ede virksomheder i f orhold t il disses skat tepligt ige indkomst er. I t ilknyt ning hertil modt ager virksomheder med skat temæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet
anvende det t e underskud t il nedsæt t else af eget skat t emæssigt overskud.
Året s skat , der best år af året s aktuelle selskabsskat , året s sambeskat ningsbidrag og ændring i udskudt
skat - herunder som f ølge af ændring i skat tesats - indregnes i result at opgørelsen.

Balancen
Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsakt iver måles t il kost pris med f radrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kost prisen omfat t er anskaff elsesprisen og omkost ninger direkt e knyt t et t il anskaffelsen indt il det t idspunkt , hvor aktivet er klar t il brug.
Fortjenest e eller t ab opgøres som f orskellen mellem salgspris med f radrag af salgsomkost ninger og
den regnskabsmæssige værdi på salgst idspunkt et . Fortjenest e og t ab ved salg af mat erielle akt iver
indregnes i result at opgørelsen under henholdsvis andre drif t sindt ægt er og andre drif t somkost ninger.
Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapit alandele i dat t ervirksomheder måles eft er den indre værdis met ode.
Ved først e indregning måles kapit alandele i dat t ervirksomheder t il kost pris, dvs. med t illæg af t ransakt ionsomkost ninger. Kost prisen allokeres i overensst emmelse med overtagelsesmet oden, jf. anvendt
regnskabspraksis f or virksomhedssammenslut ninger.
Kost prisen værdireguleres med result at andele eft er skat opgjort eft er koncernens regnskabspraksis
med fradrag eller t illæg af urealiserede koncernint erne avancer/ t ab.
Konst at erede merværdier og event uel goodwill i forhold t il den underliggende virksomheds regnskabsmæssige indre værdi amort iseres i overensst emmelse med anvendt regnskabspraksis f or de akt iver og
forpligt elser, som de kan henføres t il. Negat iv goodwill indregnes i result at opgørelsen.
Modt aget udbyt t e f radrages den regnskabsmæssige værdi.
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Årsrapport 2020

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Kapit alandele i dat t ervirksomheder, der måles t il regnskabsmæssig indre værdi, er underlagt krav om
nedskrivningst est , hvis der foreligger indikat ioner på værdif orringelse.
Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af mat erielle anlægsakt iver samt kapit alandele i dat t ervirksomheder
vurderes årligt for indikat ioner på værdif orringelse.
Foreligger der indikat ioner på værdif orringelse, f oret ages nedskrivningst est af hvert enkelt akt iv henholdsvis gruppe af akt iver. Der foret ages nedskrivning t il genindvindingsværdien, hvis denne er lavere
end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højest e værdi af net t osalgspris og kapit alværdi. Kapit alværdien opgøres som nut idsværdien af de f orvent ede net t opengest rømme f ra anvendelsen af aktivet eller
akt ivgruppen og forvent ede net t opengest rømme ved salg af akt ivet eller akt ivgruppen eft er endt
brugstid.
Tidligere indregnede nedskrivninger t ilbagef øres, når begrundelsen f or nedskrivningen ikke længere
best år. Nedskrivninger på goodwill t ilbagef øres ikke.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles t il amort iseret kost pris.
Der foret ages nedskrivning t il imødegåelse af t ab, hvor der vurderes at være indt ruf fet en objekt iv
indikation på, at et t ilgodehavende eller en portef ølje af t ilgodehavender er værdif orringet . Hvis der
foreligger en objekt iv indikat ion på, at et individuelt t ilgodehavende er værdif orringet , f oret ages nedskrivning på individuelt niveau.
Tilgodehavender, hvor der ikke f oreligger en objekt iv indikat ion på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på port ef øljeniveau for objekt iv indikat ion f or værdif orringelse. De objekt ive indikat orer, som anvendes f or port ef øljer, er fast sat baseret på hist oriske t abserfaringer.
Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af t ilgodehavender og
nut idsværdien af de f orvent ede pengest rømme, herunder realisat ionsværdi af event uelle modt agne
sikkerhedsst illelser. Som diskont eringssats anvendes den eff ekt ive rent e for det enkelt e t ilgodehavende eller portefølje.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningspost er, indregnet under akt iver, omf att er forudbet alt e omkost ninger vedrørende
ef t erfølgende regnskabsår.
Likvider

Likvider omfat t er likvide beholdninger og kort frist ede værdipapirer, som uden hindring kan omsæt t es
t il likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubet ydelige risici f or værdiændringer.
Selskabsskat

Akt uelle skatt ef orpligt elser og t ilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af
året s skat tepligt ige indkomst , reguleret f or skat af t idligere års skat t epligt ige indkomst er samt bet alt e
acont oskat t er.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
1

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udskudt skat måles på grundlag af de skat t eregler og skat tesatser, der med balancedagens lovgivning
vil være gældende, når den udskudt e skat forvent es udløst som akt uel skat . Udskudt e skat t eaktiver
indregnes med den værdi, som de forvent es at blive udnyt t et med, ent en ved udligning i skat af fremt idig indt jening eller ved modregning i udskudt e skat t ef orpligt elser inden f or samme jurisdikt ion.
Ændring i udskudt skat som f ølge af ændringer i skat t esat ser indregnes i result at opgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsf orpligt elser indregnes ved lånopt agelse t il det modt agne provenu ef t er fradrag af
afholdt e t ransakt ionsomkost ninger. I ef t erfølgende perioder måles de finansielle f orpligt elser t il amort iseret kost pris, svarende t il den kapit aliserede værdi ved anvendelse af den eff ekt ive rent e, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i result at opgørelsen over låneperioden.
Øvrige gældsf orpligt elser måles t il net t orealisat ionsværdien.

2

Særlige poster

Selskabet har i 2020 modt aget afgørelse om selskabet s indt ægt srammer for t idligere år. I
afgørelserne har selskabet f ået forhøjet t idligere års indt ægt srammer, hvorfor den afsat t e
overdækning på 1.945 t .kr. har kunnet t ilbagef øres. Grundet beløbet s st ørrelse f remhæves
t ilbagef ørslen som en særlig post i årsregnskabet f or 2020.
kr.

2020

2019

1.945.217

0

1.945.217

0

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet
Net t oomsæt ningen

1.945.217

0

Resultat af særlige poster, netto

1.945.217

0

0
31.223

1.896
56.556

31.223

58.452

Indtægter
Tilbagef ørsel af reguleringsmæssig overdækning

3

Personaleomkostninger

Virksomheden har ingen ansatt e.
4

Finansielle indtægter
Rent eindt ægter f ra t ilknyt t ede virksomheder
Andre finansielle indtægter
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Udskudt skat måles eft er den balanceorient erede gældsmet ode af alle midlertidige f orskelle mellem
regnskabsmæssig og skat t emæssig værdi af aktiver og forpligt elser. Der indregnes dog ikke udskudt
skat af midlert idige f orskelle vedrørende skat t emæssigt ikke-afskrivningsberet t iget goodwill og kont orejendomme samt andre post er, hvor midlert idige f orskelle bort set f ra virksomhedsovert agelser er
opst ået på anskaff elsest idspunkt et uden at have indvirkning på result at eller skat t epligt ig indkomst . I
de t ilf ælde, hvor opgørelse af skat teværdien kan f oret ages eft er forskellige beskat ningsregler, måles
udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagt e anvendelse af akt ivet , henholdsvis afvikling af
forpligtelsen.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december

kr.

5

6

7

8

2020

2019

7.367

21.435

7.367

21.435

0
250.874
0

76.631
-166.320
-33.348

250.874

-123.037

kr.

Produktionsanlæg og
maskiner

Andre anlæg,
driftsmateriel og
inventar

I alt

Kost pris 1. januar 2020
Tilgange
Af gange

8.823.894
100.699
0

4.048.594
4.492.672
-3.102.340

12.872.488
4.593.371
-3.102.340

Kost pris 31. december 202 0

8.924.593

5.438.926

14.363.519

Af - og nedskrivninger 1. januar 2020
Afskrivninger
Af - og nedskrivninger af afhændede akt iver

5.004.532
309.652
0

2.036.863
253.036
-1.994.522

7.041.395
562.688
-1.994.522

Af - og nedskrivninger 31. december 202 0

5.314.184

295.377

5.609.561

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2 02 0

3.610.409

5.143.549

8.753.958

Finansielle omkostninger
Andre finansielle omkostninger

Skat af årets resultat
Beregnet skat af året s skat tepligt ige indkomst
Året s regulering af udskudt skat
Regulering af skat vedrørende t idligere år

Materielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i
dattervirksomheder

kr.

Kost pris 1. januar 2020

832.000

Kost pris 31. december 202 0

832.000

Værdireguleringer 1. januar 2020
Året s result at

254.118
89.929

Værdireguleringer 31. december 202 0

344.047
1.176.047

Regnskabsmæssig værdi 31 . december 2 02 0
Navn

Hjemsted

Ejerandel

Esbjerg

100,00 %

Dattervirksomheder

Hjerting Elfosyning ApS
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Noter
9

Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
Andre eventualforpligtelser

Virksomheden er som administ rationsvirksomhed sambeskat t et med dat t erselskabet Hjert ing
Elf orsyning ApS og hæf t er solidarisk f or bet aling af selskabsskat .
1 0 Eventualaktiver

Virksomheden har opgjort en f oreløbig reguleringsmæssig underdækning på 1,4 mio. kr. Underdækningen er ikke indregnet i årsregnskabet , da det er usikkert , i hvilket omf ang den vil blive opkrævet .
1 1 Sikkerhedsstillelser
Penneo dokumentnøgle: KMI7C-36I2A-70PNN-Z6EOY-1YWDD-CAYNK

Virksomheden har ikke st illet pant eller anden sikkerhed i akt iver pr. 31. december 2020.
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