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Bestyrelsen har dags dato aflagt den interne årsrapport for 2020 for Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 
et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af 
resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som 
beretningen omhandler. 
 
Hallund, den 19. maj 2021 
 
 
Bestyrelse 
 
 
Kim Toft Lars Hahn Rasmussen Jørgen Jensen 
Formand Næstformand Kasserer 

 
 
Karl Peter Thomsen Jan Molin 
Sekretær  
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Til andelshaverne i Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a. 
 
Konklusion 
Vi har revideret  årsregnskab for Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 
Årsregnskabet skal udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af 
varmeforsyningsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af værkets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger 
af varmeforsyningsloven. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit �Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet�. Vi er uafhængige af 
selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA�s Etiske regler) og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i hen-
hold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
Ledelsens ansvar for  årsregnskab 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabsprak-
sis, der er beskrevet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfor-
mation, 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 års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-
sigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revisi-
on, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale 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 årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vo-
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol. 

 
 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-

sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, 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 ledelsen, er passende, samt om 

de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede 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 væsent-
lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om sel-
skabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal 
vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores 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 drif-
ten. 
 

 Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no-
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenhe-
der på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige 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 ledelsesberetningen. 
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen 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 indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsent-
lig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 
 
Aalborg, den 19. maj 2021 
 
Redmark 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 29 44 27 89 

 
 
Frank Nørgaard Thomas Pedersen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

MNE-nr. 27773 MNE-nr. 44151 
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Selskabet Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a. 
Blyvej 5 
9700 Hallund 
 
CVR-nr.: 17 93 26 40 
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 

  
Bestyrelse Kim Toft, Formand 

Lars Hahn Rasmussen, Næstformand 
Jørgen Jensen, Kasserer 
Karl Peter Thomsen, Sekretær 
Jan Molin 

  
Revision Redmark 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Hasseris Bymidte 6 
9000 Aalborg 

  
Bankforbindelse Nordjyske Bank, Algade 39-41, 9700 Brønderslev 
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Selskabets væsentligste aktiviteter 
Aktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af produktion og salg af varme til værkets andelshavere 
samt produktion og salg af el. 
 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 
Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev realiseret på niveau med det budgetterede.  
 
Afregningsprisen for varme er fastsat til kr. 512 pr. MWh, svarende til det budgetterede. 
 
Årets realiserede underdækning udgør kr. 174.965 mod budgetteret kr. 163.000 for året. Den akkumule-
rede underdækning udgør pr. 31. december 2020 kr. 77.528. 
 
Der henvises til efterstående resultatopgørelse og balance. 
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Årsrapporten for Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a. er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslo-
vens bestemmelser for en klasse A-virksomhed med de tilpasninger, der følger af 
varmeforsynningsloven. 
 
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. 
 
Generelt om indregning og måling 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændre-
de regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selska-
bet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sel-
skabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtel-
ser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrappor-
ten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. 
 
"Hvile i sig selv" - princippet 
Varmeværket er underlagt det særlige "hvile i sig selv" - princip i henhold til varmeforsyningsloven. Prin-
cippet medfører at årets over- eller underdækning opgjort som årets resultat efter varmeforsyningslov-
en i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i 
efterfølgende års priser. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens reg-
ler er udtryk for et mellemværende med forbrugerne og indregnes i balancen under gæld eller tilgode-
havender. 
 
Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger 
Investeringer i grunde, bygninger, produktionsanlæg, distributionsnet og andre anlæg indregnes i var-
meprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er udtryk for 
forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsregnskabet indregnes afskrivningerne over akti-
vernes forventede brugstid. Derudover kan urealiserede gevinster og tab på værdipapirer og tab på de-
bitorer samt regulering af udskudt skat først indregnes i varmeprisen når de er realiseret. 
 
Tidsmæssige forskelle mellem indregningen i varmeprisen og i årsregnskabet udtrykker således enten en 
udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssige værdi, der vil udlig-
nes over tid. Forskellen indregnes under henholdsvis tilgodehavender eller hensatte forpligtelser. 
 
 



   

Anvendt regnskabspraksis 
 

 

 Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a. · Årsrapport for 2020 8 

Resultatopgørelsen 
 
Nettoomsætning 
Nettoomsætningen omfatter indtægter i forbindelse med salg af varme og el. Nettoomsætningen ind-
regnes eksklusive moms og afgifter. 
 
Årets over-/underdækning samt regulering af de tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalingerne indgår 
som en reguleringspost i nettoomsætningen. 
 
Produktionsomkostninger 
Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder brændsel, vedligeholdelse samt lønninger 
til produktionsmedarbejdere, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. 
 
Distributionsomkostninger 
I distributionsomkostninger indregnes omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnet samt målere. 
 
Administrationsomkostninger 
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administra-
tion, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler samt kontorom-
kostninger. 
 
Vareforbrug 
Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt 
årets forskydning i varebeholdningerne. 
 
Finansielle poster 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. 
 
Skat af årets resultat 
Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgø-
relsen med den del, der kan henføres til årets resultat. 
 
Balancen 
 
Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, distributionsanlæg, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmate-
riel og inventar måles til kostpris fratrukket medlemmernes tilslutningsbidrag og med fradrag af akku-
mulerede afskrivninger og nedskrivninger. 
 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris. 
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Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 
 

Bygninger  50 
  
år  

Ledningsnet  45 
  
år  

Huinstallationer  25 
  
år  

Kraftvarmeanlæg  30 
  
år  

 
Afskrivning på anlægsaktiver påbegyndes, når de tages i brug. 
 
Nedskrivning på anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af såvel materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdi-
forringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. 
 
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lave-
re end den regnskabsmæssige værdi. 
 
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien 
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen. 
 
Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere be-
står. 
 
Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdnin-
ger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.  
 
Periodeafgrænsningsposter 
Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrøren-
de efterfølgende regnskabsår. 
 
Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter. 
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Akkumuleret over-/underdækning 
Akkumuleret over-/underdækning indregnet under gæld respektive tilgodehavender omfatter de 
akkumulerede over-/underdækninger i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser. 
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Andre hensatte forpligtelser 
Andre tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger indregnet under hensatte forpligtelser omfatter 
akkumulerede forskelle mellem afskrivninger i henhold til årsregnskabs- og varmeforsyningsloven samt 
foretagne henlæggelser i henhold til varmeforsyningsloven.  
 
Gældsforpligtelser 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret 
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 
 

 
  2020   2019  

 Note   kr.   t.kr.  
  

1 Nettoomsætning  1.769.737   1.326  
2 Produktionsomkostninger  -838.297   -898  
3 Distributionsomkostninger  -3.453   0  
4 Administrationsomkostninger  -281.246   -385  
 Resultat før afskrivninger  646.741   43  

5 Afskrivninger  -486.356   -482  
 Resultat før finansielle poster  160.385   -439  

6 Øvrige finansielle omkostninger  -160.385   -172  
 

Resultat før skat  0   -611  

 Skat af årets resultat  0   611  
 

Årets resultat  0   0  
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Balance 31. december 
 

 
 Aktiver    

   2020   2019   
Note   kr.   t.kr.   

     
 Anlægsaktiver 

  
7 Grunde og bygninger  2.270.665   2.310  
7 Kraftvarmeanlæg  5.523.289   5.864  
7 Ledningsnet  1.281.255   1.331  
7 Husinstallationer  520.500   578  
 Materielle anlægsaktiver i alt  9.595.709   10.083  

 Anlægsaktiver i alt  9.595.709   10.083  

    
 Omsætningsaktiver 

  
 Brændselslager  518.087   417  
 Varebeholdninger i alt  518.087   417  

 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  0   46  
8 Andre tilgodehavender  110.814   0  
9 Akkumuleret underdækning  77.528   0  
 Periodeafgrænsningsposter  36.993   61  
 Tilgodehavender i alt  225.335   107  

 Likvide beholdninger  463.386   656  

 Omsætningsaktiver i alt  1.206.808   1.180  

 Aktiver i alt  10.802.517   11.263  



   

 

 Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a. · Årsrapport for 2020 13 

Balance 31. december 
 

 
 Passiver   

   2020   2019  
Note   kr.   t.kr.  

    
 Egenkapital 

  
 Egenkapital fra 1981  11.500   12  
 Egenkapital i alt  11.500   12  

    
 Hensatte forpligtelser 

  
 Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger  4.502.626   4.541  
 Hensatte forpligtelser i alt  4.502.626   4.541  

    
Gældsforpligtelser 

  
11 Gæld til realkreditinstitutter  5.439.059   5.883  

 Langfristede gældsforpligtelser i alt  5.439.059   5.883  

 Kortfristet del af langfristet gæld  441.000   436  
 Modtagne forudbetalinger fra kunder  46.265   0  

12 Akkumuleret overdækning  0   98  
 Leverandører af varer og tjenesteydelser  142.164   156  

13 Anden gæld  219.903   137  
 Kortfristede gældsforpligtelser i alt  849.332   827  

 Gældsforpligtelser i alt  6.288.391   6.710  

 Passiver i alt  10.802.517   11.263  

    

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
15 Eventualposter 



   

Noter 
 

 
   2020   2019  
   kr.   t.kr.  
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1. Nettoomsætning 
Salg af varme 1.950 MWh / 2.163 MWh  1.001.050   1.043  
Abonnementsafgift  555.660   552  
Årets over-/underdækning  174.965   132  
Årets regulering af tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger  38.062   -577  

   1.769.737   1.150  
Elsalg  0   176  

  1.769.737   1.326  

    
2. Produktionsomkostninger 

Køb af halm  648.312   425  
Køb af træ  0   17  
Gasforbrug  516   21  
El- og vand  32.678   62  
Brændselslager primo  417.483   461  
Brændselslager ultimo  -518.087   -417  
  580.902   569  
Serviceaftale  23.300   28  
Fremmed arbejde, assistance med fyringer  33.594   26  
Brændstof læsser  12.547   14  
Vedligeholdelse produktionsanlæg  43.709   121  
Vedligeholdelse bygninger  16.744   11  
Bekæmpelse skadedyr  720   1  
Andre hjælpematerialer  8.071   8  
  138.685   209  
Produktionsløn  84.736   79  
ATP-bidrag  284   0  
Pensionsbidrag  30.000   30  
Personaleomkostninger  2.700   5  
Kørselsgodtgørelse  990   3  
Arbejdstøj  0   3  
  118.710   120  

  838.297   898  

    



   

Noter 
 

 
   2020   2019  
   kr.   t.kr.  
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3. Distributionsomkostninger 

Konstaterede tab på tilgodehavender fra salg  3.453   0  

  3.453   0  

4. Administrationsomkostninger 
Kontorartikler  2.192   1  
IT-omkostninger, bredbånd mv.  9.977   9  
Porto og gebyrer  3.072   2  
Regnskabs- og bogholderimæssig assistance  75.000   75  
Økonomisk og skattemæssig rådgivning  11.175   31  
Forsikringer  73.085   75  
Kontingenter  9.700   40  
Konsulenthonorar  0   14  
Brønderslev Forsyning, forbrugeradministration  19.201   19  
Generalforsamling og andre løbende møder  4.467   5  
Jubilæum driftsledelse og værk  0   35  
  207.869   306  
   
Energispareaktiviteter  34.030   51  
   
Honorar, bestyrelse  33.047   22  
Godtgørelser, bestyrelse  6.300   6  
  39.347   28  

  281.246   385  

    
    



   

Noter 
 

 
   2020   2019  
   kr.   t.kr.  
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5. Afskrivninger 

Afskrivning på bygninger  38.361   38  
Afskrivning på kraftvarmeanlæg  340.278   340  
Afskrivning på ledningsnet  49.503   50  
Afskrivning på husinstallationer  58.214   54  

  486.356   482  

    
    
6. Øvrige finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger  160.385   172  

  160.385   172  

    
    
 
7. Materielle anlægsaktiver     

 Grunde og 
bygninger 

kr. 

Kraftvarme-
anlæg 

kr. 
Ledningsnet 

kr. 

Hus-
installationer 

kr.           
    

 Kostpris   2.621.500   10.208.333   2.227.618   1.455.341  

 Kostpris ultimo  2.621.500   10.208.333   2.227.618   1.455.341  

 Af- og nedskrivninger   312.474   4.344.766   896.860   876.627  
 Årets afskrivninger  38.361   340.278   49.503   58.214  

 Af- og nedskrivninger 
ultimo  350.835   4.685.044   946.363   934.841  

 Regnskabsmæssig værdi 
ultimo  2.270.665   5.523.289   1.281.255   520.500  

      
      
8. Andre tilgodehavender 

Skattekonto  110.814   0  

  110.814   0  

    
    



   

Noter 
 

 
   31/12 2020   31/12 2019  
   kr.   t.kr.  
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9. Akkumuleret underdækning 
Akkumulleret underdækning 1. januar 2020  -97.437   0  
Årets ændring  174.965   0  

  77.528   0  
Indregnet i budget 2021  -16.000   0  
Indregnes i budget 2022  93.528   0  

  77.528   0  
    
    
10. Hensættelser til udskudt skat 

Der påhviler ingen udskudte skatteforpligtelser, idet den skattemæssige værdi af anlægsaktiver 
overstiger den bogførte værdi. 
 

    
11. Gæld til realkreditinstitutter 

Gæld til realkreditinstitutter i alt  5.880.059   6.319  
Heraf forfalder inden for 1 år  -441.000   -436  

  5.439.059   5.883  

    
    



   

Noter 
 

 
   31/12 2020   31/12 2019  
   kr.   t.kr.  
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12. Akkumuleret overdækning 

Akkumuleret overdækning primo  0   230  
Årets over-/underdækning   0   -132  

  0   98  

   
Indregnet i budget 2021  0   163  
Indregnes i budget 2022  0   -65  

  0   98  

    
    
13. Anden gæld 

Moms  56.019   16  
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag  13.452   0  
Pensionsbidrag  150.000   120  
Feriepenge  432   1  

  219.903   137  

    
    
14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Der er ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser. 
 
 

15. Eventualposter 
 Eventualforpligtelser 

Der er ingen eventualforpligtelser. 
 
 


