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1 Ledelsesp tegning 
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt rsrapporten for Aalborg Energicenter A/S for peri-
oden 1. januar  31. december 2021. 

rsrapporten er aflagt efter rsregnskabsloven. 

rsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestr mme for 2021. 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redeg relse for de forhold beretningen om-
handler. 

rsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Vodskov, den 6. maj 2022 
Direktion: 

___________________ 
S ren Gais Kjeldsen 
Direkt r  

Vodskov, den 6. maj 2022 
Bestyrelse: 

___________________  ___________________ 
Per Clausen   Daniel Borup Jakobsen 
Formand   N stformand 

___________________  ___________________ 
Jane stergaard   Lasse Frimand Jensen  

___________________  ___________________ 
Sofie Therese Svendsen  Anne Boysen 

___________________   
Lars Therkildsen  
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2 Den uafh ngige revisors revisionsp tegning 
Til kapitalejerne i Aalborg Energicenter A/S. 

Konklusion 
Vi har revideret rsregnskabet for Aalborg Energicenter A/S for regnskabs ret 01.01.2021 - 31.12.2021, der om-
fatter resultatopg relse, balance, egenkapitalopg relse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. rsregn-
skabet udarbejdes efter rsregnskabsloven. 

Det er vores opfattelse, at rsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31.12.2021 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs ret 01.01.2021 - 31.12.2021 er i 
overensstemmelse med rsregnskabsloven. 

Grundlag for konklusion 
Vi har udf rt vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er g ldende i Danmark. Vores ansvar if lge disse standarder og krav er n rmere beskrevet i revisi-
onsp tegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af rsregnskabet . Vi er uafh ngige af selskabet i over-
ensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants  internationale retningslinjer for reviso-
rers etiske adf rd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er g ldende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores vrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opn ede 
revisionsbevis er tilstr kkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.  

Fremh velse af forhold i regnskabet 
Vi henviser til Anvendt regnskabspraksis, hvoraf det fremg r, at virksomheden likvideres i l bet af 2021. Den 
anvendte regnskabspraksis er u ndret i forhold til tidligere r. Indregning, m ling, klassifikation og opstilling af 
regnskabsposter mv. er sket under hensyntagen til, at virksomhedens aktiver og forpligtelser realiseres. 

Ledelsens ansvar for rsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et rsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med rsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for n dven-
dig for at udarbejde et rsregnskab uden v sentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af rsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at forts tte driften, at 
oplyse om forhold vedr rende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde rsregnskabet p  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 g re dette. 

Revisors ansvar for revisionen af rsregnskabet 
Vores m l er at opn  h j grad af sikkerhed for, om rsregnskabet som helhed er uden v sentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionsp tegning med en konklusion. H j grad af 
sikkerhed er et h jt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udf res i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er g ldende i Danmark, altid vil afd kke 
v sentlig fejlinformation, n r s dan findes. Fejlinformation kan opst  som f lge af besvigelser eller fejl og kan 
betragtes som v sentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse p
de konomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne tr ffer p  grundlag af rsregnskabet. 

Som led i en revision, der udf res i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er g ldende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revi-
sionen. Herudover:  



Side 6 af 21

 Identificerer og vurderer vi risikoen for v sentlig fejlinformation i rsregnskabet, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl, udformer og udf rer revisionshandlinger som reaktion p  disse risici samt opn r 
revisionsbevis, der er tilstr kkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 
at opdage v sentlig fejlinformation for rsaget af besvigelser er h jere end ved v sentlig fejlinformation 
for rsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensv rgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsides ttelse af intern kontrol. 

 Opn r vi forst else af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omst ndighederne, 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 
regnskabsm ssige sk n og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af rsregnskabet p  grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der p  grundlag af det opn ede revisionsbevis er v sentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fort-
s tte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en v sentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionsp tegning 
g re opm rksom p  oplysninger herom i rsregnskabet eller, hvis s danne oplysninger ikke er tilstr k-
kelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret p  det revisionsbevis, der er opn et 
frem til datoen for vores revisionsp tegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medf re, at 
selskabet ikke l ngere kan forts tte driften. 

 Tager vi stilling til den samlede pr sentation, struktur og indhold af rsregnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om rsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder p  en s -
dan m de, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den verste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsm ssige placering af revisi-
onen samt betydelige revisionsm ssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, 
som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om rsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af rsregnskabet er det vores ansvar at l se ledelsesberetningen og i den forbindelse 
overveje, om ledelsesberetningen er v sentligt inkonsistent med rsregnskabet eller vores viden opn et ved re-
visionen eller p  anden m de synes at indeholde v sentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder kr vede oplysninger i henhold til rs-
regnskabsloven. 

Baseret p  det udf rte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med rs-
regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med rsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet v sentlig fejl-
information i ledelsesberetningen. 

Aalborg, den 6. maj 2022 

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 96 35 56 

____________________ ____________________ 
Erik Lynge Skovgaard Jensen S ren Lykke 
Statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor 
mne 10089                                           mne 32785 
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3 Selskabsoplysninger 
Aalborg Energicenter A/S 
Nefovej 50 
9310 Vodskov 

Telefon: 99 31 94 00 

CVR/SE-nr. 25 45 36 38 

Aktion r og moderselskab 
Aalborg Forsyning A/S er eneaktion r og moderselskab. 

Bestyrelse 
Bestyrelsen er sammensat af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer.  

Per Clausen  formand 
Daniel Borup Jakobsen  n stformand 
Jane stergaard 
Lasse Frimand Jensen 
Sofie Therese Svendsen 
Anne Boysen 
Lars Therkildsen 

Direktion 
Direkt r S ren Gais Kjeldsen 

Revisor 
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 
City Tower, V rkmestergade 2 
8000 Aarhus C 

Bankforbindelse 
Danske Bank A/S. 
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4 Organisation 

Koncernoversigt 
Aalborg Energicenter A/S ejes 100 % af Aalborg Forsyning A/S, der er 100 % ejet af Aalborg Kommune. 

Aalborg Energicenter A/S indg r i koncernregnskabet for Aalborg Forsyning A/S. 

Det samlede billede af koncernen pr. 31 december 2021 ser s ledes ud: 
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5 Hoved- og n gletal 
2021 2020 2019 2018 2017

Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.
Resultatopg relse
Bruttofortjeneste 0,3 2,0 1,8 1,7 8,7 
Resultat f r finansielle poster -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultat af finansielle poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

rets resultat -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Balance
Balancesum 1,9 14,3 19,4 6,8 7,6 
Investeringer i materielle anl gsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Egenkapital 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

N gletal i % 
Afkastningsgrad - 0,0 0,1 0,4 0,1 
Soliditetsgrad 7,8 6,3 5,1 13,2 13,2 

Forklaring af n gletal 

N gletal
Resultat f r finansielle poster x 100

Gennemsnitlige samlede aktiver

Soliditetsgrad =

Afkastningsgrad =

Egenkapital ultimo x 100
Samlede aktiver
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6 Ledelsesberetning 
 

Indledning 
Den primære aktivitet i Aalborg Energicenter A/S indenfor energispareordningen udløb ultimo 2020. 
I 2021 har der været minimal drift i selskabet og de resterende aktiviteter er i løbet af regnskabsåret overført til 
Aalborg Varme A/S. Bestyrelsen i selskabet har således besluttet, at selskabet skal likvideres. 
Årsrapporten er på denne baggrund aflagt under hensyntagen til, at selskabets aktiver og forpligtelser realiseres. 
 

Aalborg Energicenter A/S’ aktiviteter 
Aalborg Energicenter A/S´ primære aktivitet indenfor energispareordningen, der forpligtede alle net- og distributi-
onsselskaber inden for el, fjernvarme og naturgas til årligt at realisere en række energibesparelser, udløb ultimo 
2020. Aalborg Energicenter A/S har derfor ingen væsentlig drift i 2021. 
 

Udvikling i økonomiske aktiviteter og forhold 
Aalborg Energicenter A/S’ regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2021 udviser et underskud på 850 t. 
kr. og selskabets egenkapital pr. 31. december 2021 udgør 150 t. kr. af samlet balancesum på 1.916 t. kr.  
 
Nedenstående udviser energiaktiviteten inden for køb og salg. 
 
 Energiaktiviteter (MWh) 2021 2020 2019 2018 2017 
Køb og salg af energibesparelser 0 76.930 54.306 20.516 64.708 
Egne Energibesparelser 0 2.365 3.203 6.545 7.923 
I alt 0 79.295 57.509 27.061 72.631 
 

Kapitalberedskab 
Aalborg Energicenter A/S har kortfristet bankgæld pr. 31. december 2021 på 0,3 mio. kr. Selskabet har en træk-
ningsret på 1,0 mio. kr.   
 
Aalborg Energicenter A/S har en soliditetsgrad på 5,3 %. 
 

Risici 
 
Drift 
Da aktiviteten i selskaber er meget begrænset, er der ingen driftsrisici. 
 
Markedsrisici 
Da aktiviteten i selskaber er meget begrænset, er der ingen markedsrisici. 
 
Valuta- og renterisici 
Aalborg Energicenter A/S har ingen valuta- eller rente-risici af betydning.  
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V sentlige begivenheder og forholds indflydelse p rsregnskabet 

Begivenheder i regnskabs ret 
Covid-19 har ikke haft v sentlig indflydelse p  selskabets drift i 2021.  

Begivenheder efter balancedagen 
Der er efter regnskabets afslutning ikke indtr dt forhold, der giver anledning til at ndre vurderingen af regnska-
bets resultat og den fremtidige konomiske udvikling. 

Den forventede konomiske udvikling 
Aalborg Energicenter A/S likvideres i 2022. 

Kapitaltab 
Ledelsen er opm rksom p , at selskabet har kapitaltab i et omfang s  det er omfattet af selskabslovens  119. 
Kapitaltabet skyldes, tab p  bogf rt tilgodehavende p  850 t. kr. rsagen til tabet skyldes, at selskabet havde s gt 
midler til et projekt omkring udvikling af en overbygning til energim rker, som ville kunne bruges i forbindelse med 
energir dgivning. Projektet er blevet lukket ned og Aalborg Energicenter A/S har ikke kunne g re krav p  tilgode-
havendet. 

Ledelsen i selskabet nsker at likvidere selskabet i 2022, hvorfor selskabets kapital ikke vil blive reetableret. Der 
henvises til Anvendt regnskabspraksis, hvori det fremg r, at rsrapporten for 2021 afl gges under hensyntagen 
til, at virksomhedens aktiver og forpligtelser realiseres.  
  



1. januar  31. december

2021 2020
1.000 kr. 1.000 kr.

Note

Bruttofortjeneste 345 1.955

2 Administrationsomkostninger -1.191 -1.949

Resultat f r finansielle poster -846 5

3 Finansielle indt gter 1 2

4 Finansielle omkostninger -5 -7

Resultat f r skat -850 0

Skat af rets resultat 0 0

RETS RESULTAT -850 0

Resultatopg relse
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31. december

Note 2021 2020
AKTIVER 1.000 kr. 1.000 kr.

ANL GSAKTIVER

Materielle anl gsaktiver
5 Andre anl g, driftsmateriel og inventar 0 0

ANL GSAKTIVER I ALT 0 0

OMS TNINGSAKTIVER

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 211 247
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.705 12.971
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder vedr. selskabsskat 0 43
Andre tilgodehavender 0 850

Tilgodehavender i alt 1.916 14.111

Likvide beholdninger 0 161

OMS TNINGSAKTIVER I ALT 1.916 14.271

AKTIVER I ALT 1.916 14.271

Balance
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31. december

Note 2021 2020
PASSIVER 1.000 kr. 1.000 kr.

6 EGENKAPITAL

Virksomhedskapital 1.000 1.000
Overf rt resultat -850 0

EGENKAPITAL I ALT 150 1.000

G LD

Kortfristede g ldsforpligtelser
Kortfristet bankg ld 316 0
Leverand rer af varer og tjenesteydelser 141 12.766
G ld til tilknyttede virksomheder 686 3
Skyldig sambeskatningsbidrag til tilknyttede virksomheder 0 0

7 Anden g ld 623 503
Kortfristede g ldsforpligtelser i alt 1.766 13.271

G LD I ALT 1.766 13.271

PASSIVER I ALT 1.916 14.271

8 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser
9 N rtst ende parter

Balance
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1. januar  31. december

2021 2020
1.000 kr. 1.000 kr.

Driftsaktiviteter
rets resultat -850 0

10 Reguleringer 191 13
11 ndring i driftskapital 374 1.340

Pengestr mme fra drift f r finansielle poster -285 1.353

Renteindbetalinger og lignende 1 2
Renteomkostninger og lignende -5 -7
Pengestr mme fra ordin r drift -289 1.348

Betalte selskabsskatter 0 0

Pengestr mme fra driftsaktivitet -289 1.348

Finansieringsaktiviteter
Udbetalt udbytte 0 0
Pengestr mme fra finansieringsaktiviteter 0 0

ndring i likvider -289 1.348

Likvide beholdninger, primo 161 -1.187

Likvide beholdninger, ultimo -129 161

Pengestr msopg relse
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Virksom-
hedskapital

Overf rt resultat 
mv.

Egenkapital i 
alt

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Egenkapital, pr. 1. januar 2021 1.000 0 1.000
rets resultat 0 -850 -850

Egenkapital, pr. 31. december 2021 1.000 -850 150

Egenkapitalopg relse
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NOTE 1 - Kapitaltab

1. januar  31. december
2021 2020

1.000 kr. 1.000 kr.
NOTE 2 - Administrationsomkostninger
Administration 0 304
Revisor 24 29
Ydelsesaftale m/Aalborg Energi Holding A/S 15 981
Ydelsesaftale m/Aalborg Service A/S  302 628
Tab p  debitorer 850 0
Afskrivninger 0 7

Administrationsomkostninger i alt 1.191 1.949

NOTE 3 - Finansielle indt gter
Andre finansielle indt gter 1 2

Finansielle indt gter i alt 1 2

NOTE 4 - Finansielle omkostninger
Andre finansielle udgifter 5 7

Finansielle omkostninger i alt 5 7

NOTE 5 - Materielle anl gsaktiver
Andre anl g, 

driftsmateriel og 
inventar

Materielle 
anl gs-aktiver 

i alt
Samlet anskaffelsessum primo 684 684
Tilgang i ret 0 0
Afgang i ret 0 0
Samlet anskaffelsessum ultimo 684 684

Akkumulerede afskrivninger primo 684 684
Afskrivninger vedr. rets afgang 0 0

rets af- og nedskrivninger 0 0
Samlede afskrivninger ultimo 684 684

Bogf rt v rdi ultimo 0 0

Bogf rt v rdi primo 0 0

Ledelsen er opm rksom p , at selskabet har kapitaltab i et omfang s  det er omfattet af selskabslovens  119.
Kapitaltabet skyldes, tab p  bogf rt tilgodehavende p  850 t. kr. rsagen til tabet skyldes, at selskabet havde s gt midler 
til et projekt omkring udvikling af en overbygning til energim rker, som ville kunne bruges i forbindelse med 
energir dgivning. Projektet er blevet lukket ned og Aalborg Energicenter A/S har ikke kunne g re krav p
tilgodehavendet. 

Ledelsen i selskabet nsker at likvidere selskabet i 2022, hvorfor selskabets kapital ikke vil blive reetableret. Der 
henvises til Anvendt regnskabspraksis, hvori det fremg r, at rsrapporten for 2021 afl gges under hensyntagen til, at 
virksomhedens aktiver og forpligtelser realiseres.

Noter
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NOTE 6 - Egenkapital
Virksomhedskapitalen best r af 1.000 aktier  nominelt DKK 1.000

Virksomhedskapitalen har udviklet sig s ledes:

2021 2020 2019 2018 2017
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Virksomhedskapital 1. januar 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Virksomhedskapital, ultimo 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

2021 2020
1.000 kr. 1.000 kr.

0 0
623 503

0 0

623 503

NOTE 8 - Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser
Der er ingen sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31.12.2021.

NOTE 9 - N rtst ende parter

Aalborg Energicenter A/S indg r i koncernregnskabet for Aalborg Forsyning A/S, Nefovej 50, 9310 Vodskov.

I rsrapporten oplyses alene om transaktioner med n rtst ende parter, der ikke er gennemf rt p  markedsvilk r.
Der er ikke gennemf rt s danne transaktioner i regnskabet.

2021 2020
1.000 kr. 1.000 kr.

NOTE 10 - Pengestr msopg relse - Regulering
Renteindt gter og lignende indt gter -1 -2
Renteomkostninger og lignende omkostninger 5 7
Af- og nedskrivninger inkl. tab og gevinst ved salg 0 7
Skat af rets resultat 187 0

Regulering i alt 191 13

NOTE 11 - Pengestr msopg relse - ndring i driftskapital
ndring i tilgodehavender 12.195 5.645
ndring i kortfristet g ld -11.821 -4.305

ndring i driftskapital i alt 374 1.340

Selskabet indg r i en dansk sambeskatning med Aalborg Forsyning A/S som administrationsselskab. Selskabet h fter 
derfor if lge selskabsskatteloven ubegr nset og solidarisk for selskabsskatter, kildeskatter p  udbytter og renter overfor 
SKAT for de sambeskattede selskaber.

Aalborg Forsyning A/S ejer alle aktier i selskabet og har dermed bestemmende indflydelse p  dette. 

Noter - fortsat

NOTE 7 - Anden g ld
Anden g ld
Moms og afgifter
Skyldige feriepenge

Anden g ld i alt
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12 Anvendt regnskabspraksis 
Aalborg Energicenter A/S er aflagt efter rsregnskabslovens bestemmelser i regnskabsklasse B med tilvalg fra 
regnskabsklasse C. 

Selskabet likvideres i l bet af 2022 og rsrapporten for 2021 afl gges derfor under hensyntagen til, at virksom-
hedens aktiver og forpligtelser realiseres. 

rsregnskabet er aflagt i danske kroner. 

Anvendt regnskabspraksis er herudover u ndret i forhold til tidligere r. 

Generelt om indregning og m ling 
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. 

Indt gter indregnes i resultatopg relsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes v rdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser, der m les til dagsv rdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resul-
tatopg relsen alle omkostninger, der er afholdt for at opn rets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger 
og hensatte forpligtelser samt tilbagef rsler som f lge af ndrede regnskabsm ssige sk n af bel b, der tidligere 
har v ret indregnet i resultatopg relsen. 

Aktiver indregnes i balancen, n r det er sandsynligt, at fremtidige konomiske fordele vil tilflyde selskabet, og 
aktivets v rdi kan m les p lideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, n r det er sandsynligt, at fremtidige konomiske fordele vil frag  selskabet, og 
forpligtelsens v rdi kan m les p lideligt. 

Ved f rste indregning m les aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterf lgende m les aktiver og forpligtelser som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser m les til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv 
rente over l betiden. Amortiseret kostpris opg res som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og till g/fradrag 
af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle bel b. Herved fordeles kurstab 
og gevinst over l betiden. 

Ved indregning og m ling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden rsrapporten afl g-
ges, og som be- eller afkr fter forhold, der eksisterede p  balancedagen. 

Resultatopg relsen 

Nettooms tning 
Indt gter ved levering af serviceydelser og energibesparelser indregnes som oms tning i takt med leveringen af 
ydelsen. 

Nettooms tningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. 

Produktionsomkostninger 
Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der afholdes for at opn rets nettooms tning. 

Bruttofortjeneste/-tab 
I resultatopg relsen er nettooms tningen og produktionsomkostninger med henvisning til rsregnskabslovens  

 32 sammendraget til en nettopost ben vnt bruttofortjeneste/-tab. 
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Administrationsomkostninger 
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i ret til administration af selskabet. 

Finansielle poster 
Finansielle indt gter og omkostninger indregnes i resultatopg relsen med de bel b, der vedr rer regnskabs ret. 
Finansielle poster omfatter renteindt gter og omkostninger. 

Skat af rets resultat 
Skat af rets resultat, som best r af rets aktuelle skat og rets udskudte skat, indregnes i resultatopg relsen 
med den del, der kan henf res til rets resultat, og direkte p  egenkapitalen med den del, der kan henf res til 
egenkapitaltransaktioner. Den skat, der indregnes i resultatopg relsen, klassificeres som henholdsvis skat af or-
din r drift og skat af ekstraordin re poster. 

ndring i udskudt skat som f lge af ndringer i skattesatser indregnes i resultatopg relsen. 

Selskabet er sambeskattet med selskaberne i koncernen Aalborg Forsyning A/S. Skatteeffekten af sambeskat-
ningen med koncernvirksomhederne fordeles p  s vel overskuds- som underskudsgivende virksomheder i for-
hold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedr rende skattem ssige underskud). De 
sambeskattede selskaber indg r i acontoskatteordningen. 

Balancen 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender m les til amortiseret kostpris, der s dvanligvis svarer til nominel v rdi. V rdien reduceres med 
nedskrivninger til im deg else af forventede tab. 

Egenkapital 
Udbytte, som ledelsen forsl r uddelt fra regnskabs ret, vises som en s rskilt post under egenkapitalen. 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser 
Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det bel b, der kan beregnes p  grund-
lag af rets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere rs skattepligtige indkomster. Skatte-
tilgodehavender og -forpligtelser pr senteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og po-
sterne forventes afregnet netto eller samtidig. 

Andre g ldsforpligtelser 
Andre g ldsforpligtelser m les til amortiseret kostpris, som i al v sentlighed svarer til dagsv rdien. 

Pengestr msopg relse 
Pengestr msopg relsen viser selskabets pengestr mme for ret opdelt p  drifts-, investerings- og finansierings-
aktivitet, rets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved rets begyndelse og slutning. 

Pengestr m fra driftsaktivitet 
Pengestr m fra driftsaktiviteten opg res som rets resultat reguleret for ndring i driftskapitalen og ikke kontante 
resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter oms tningsaktiver mi-
nus kortfristede g ldsforpligtelser eksklusive de poster, der indg r i likvider. 

Pengestr m fra investeringsaktivitet 
Pengestr m fra investeringsaktiviteten omfatter pengestr mme fra k b og salg af immaterielle, materielle og fi-
nansielle anl gsaktiver. 

Pengestr m fra finansieringsaktivitet 



Side 21 af 21

Pengestr m fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestr mme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede 
g ldsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne. 

Likvider 
Likvide midler best r af indest ender i pengeinstitutter opf rt under aktiver samt v rdipapirer opf rt under aktiver. 
Pengestr msopg relsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 


