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Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017 
for Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.a. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.  
 
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 
2017. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse om de forhold, beretningen 
omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
 
 
 
Gjøl, den 19. september 2017 
 
 
 
I bestyrelsen: 

 
 
 

Calle Østergaard Tage Jørgensen  Karl Jensen 
 
 
 
Jørgen Lenskjold Gert Andersen  Peter Jensen 
 
 
 
 
Flemming Eriksen  
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Til andelshaverne i Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.a.  
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. 
juni 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med de tilpasninger, der følger af varmeforsyningsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 
30. juni 2017 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 yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet 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 henhold 
til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Budgettal er ikke revideret. 
Varmeværket har i overensstemmelse med sædvanlig praksis som sammenligningstal i resultatopgørelsen 
medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2016/17. Vi skal fremhæve, at disse 
sammenligningstal, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke har været underlagt revision. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 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. 
 
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 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 revision, 
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. Fejlinformation kan opstå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes 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.  
 
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 vores konklusion. Risikoen 
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  
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• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, 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 væsentlig 
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets 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. Fremtidige 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 årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
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. 
 
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 henhold til 
årsregnskabsloven.  
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet 
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 
 
. 
 

Aabybro, den 19. september 2017 
 

Revisor Team Nord 
Registreret Revisionsaktieselskab 

Cvr.nr. 27 22 65 66 
 
 

Henning Pedersen 
Registreret revisor  
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Hovedaktivitet 
 
Selskabets hovedaktivitet har også i seneste afsluttede regnskabsperiode hovedsageligt bestået i 
leverance af varme til værkets forbrugere, og produktion af el har igen været marginal. 
Det er endnu en gang lykkedes at producere den overvejende del af varmen på fliskedlen. Således 
er ca. 96% af produktionen svarende til 9.950 Mwh sket på fliskedlen og fra henholdsvis motoren og 
gaskedlen 10 Mwh respektive 395 Mwh. 

 
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Salget af varme for fyringssæsonen 2016-2017 blev på 6.554 Mwh mod budgetteret 6.400 Mwh og 
ligger således noget over sidste års resultat. 

 
Det samlede salg af el og varme justeret for udgifter til overvågning og salg af el for sæsonen blev 
således kr. 5.605.376 mod kr. 6.170.298 sidste sæson. 

 
Varmeprisen har for hele fyringssæsonen ligger på det historisk lave kr. 0,23/Kwh, hvilket afspejles i 
indtægterne for årets varmesalg. 

 
Årets driftsresultat slutter med et overskud på kr. 837.553, der set i sammenhæng med den historisk 
lave varmepris må siges at være tilfredsstillende og resultatet af en sæson hvor driften er forløbet uden 
de helt store uheld og driftsforstyrrelser, samtidig som brændselspriserne har været stabile 

 
På samme tid som, vi kan glæde os over den positive drift og lave varmeudgifter, så er det nødvendigt at 
gentage, den store usikkerhed, der opstår i forbindelse med bortfaldet af den del af PSO ordningen, der har 
betydet, at værket har haft store indtægter fra at stå til rådighed for Elnet.dk de seneste år. Som nævnt 
allerede i sidste års beretning, så ophører den nuværende ordning med udgangen af 2018, og til dato er 
der ingen udsigt til, at energiministeren har planer om at sætte noget i stedet. Der har de seneste 2 år 
været udfoldet store bestræbelser fra Dansk Fjernvarme's side for at få en ny aftale på plads, der helt eller 
delvist kan træde i stedet for aftalen, der udløber. Der har været mange og ofte modsatrettede signaler fra 
politisk side omkring spørgsmålet, men til dato er der ingen sikre tegn på, at der bliver nogen ny ordning. 

 
Et totalt bortfald vil betyde stærkt ændrede driftsvilkår for GPKV og vil nødvendiggøre betydelige 
ændringer og beslutninger for, at mindske den negative indflydelse aftalens bortfald vil have på 
varmeprisen. 
Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet med forskellige planer og tiltag med henblik på at forudse og 
imødegå de ændrede driftsvilkår. Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til at så mange forbrugere møder 
op til generalforsamlingen således, at forskellige muligheder og løsninger kan drøftes og eventuelle 
beslutninger vedtages med tilstrækkelig antal medlemmers stemmer. 

 
En beslutning bestyrelsen har truffet og gerne vil orientere forbrugerene om, er at afsætte det 
maksimale beløb fra årets resultat til eventuelle nye investeringer i billigere produktions udstyr for at stå 
bedst mulig rustet til de nye driftsvilkår. 

 
I det forløbne år er der blevet investeret yderligere i at få vedligeholdsstandarden på flisværket så højt som 
muligt, og der er blandt andet blevet foretaget delvis udskiftning af cyklonen, indkøbt ny stokker snegl og 
foretaget en større udskiftning i det vandbårne kølesystem i fliskedlen. 
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Gennemførte projekter 
 

Det nye online overvågnings system, der blev omtalt sidste år, er nu oppe at køre og forbrugerene kan nu 
efter behag aflæse eget forbrug, ind og udgående vandtemperatur, afkøling m.m. Systemet har som nogle 
forbrugere sikkert har bemærket medført, at værket nu for første gang i nogle tilfælde har faktureret for ikke 
tilstrækkelig afkøling. Der er arrangeret demonstration af systemet i forbindelse med generalforsamlingen, 
hvor leverandøren Utiliread vil komme og give en grundig gennemgang af alle de funktioner og muligheder 
anlægget giver såvel værket som forbrugerne. Endnu en god grund til at møde op til generalforsamlingen.  
 
Brændselsområdet 

 
Der er for kommende/indeværende sæson indgået aftale med Skov & Naturstyrelsen om levering af høj 
kvalitetsflis (stammeflis) til fast pris for sæsonen og med det forventede meget begrænsede forbrug af 
naturgas er vores brændselsomkostninger sikrede for den nærmeste fremtid. Det er bestyrelsens håb, 
at den højere flis kvalitet vil medføre færre driftsforstyrrelser og mindre slid på anlægget 
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Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 
med tilpasninger efter varmeforsyningsloven. 
 
Den anvendte praksis er uændret i forhold til tidligere år. 
 
 
RESULTATOPGØRELSE 
 
Resultatopgørelsen er opstillet efter dækningsbidragsmetoden. 
 
Indtægtskriterium 
Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. 
 
Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter og udgifter til garantiprovision af den af kommunen 
stillede garanti overfor Kommunekredit. 
 
 
BALANCEN 
 
Anlægsaktiver 
Anlægsaktiver, der består af varmecentral, ledningsnet, inventar, kurstab/indeksregulering på lån måles til 
kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og 
omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. 
 
Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over 
aktivernes forventede brugstid, der udgør: 
 
Varmecentral, naturgas (Drøvten 40) 30 år 
Varmecentral, flisværk (Drøvten 48) 15 år 
Ledningsnet 30 år 
Driftsinventar 5 år 
Kurstab/indeksregulering 20 år 
 
 
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Henlæggelser til nyinvesteringer 
Eventuelle henlæggelser foretages i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven. 
 
Akkumuleret over-/underdækning 
Akkumuleret over-/underdækning indregnet under kortfristet gæld/tilgodehavender omfatter de 
akkumulerede over-/underdækninger i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser. 
 
Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser 
Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og 
forpligtelser. 
 
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles 
til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening 
eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. 
 
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil 
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være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge 
af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.  
 
Gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel restgæld. 
 
 
 
 



Resultatopgørelse for perioden 01.07.2016 – 30.06.2017 
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   Realiseret 
Budget 
(ej revid.) 

   2016/17  2015/16  2016/17 
Note   kr.  t.kr.  t.kr. 
        

1 Salg af varme og el   5.605.376  6.170  4.940 
        
 Forbrug:       
 Naturgas  158.140  97  80 
 Flis  1.605.966  1.663  1.670 
 Forbrug i alt  1.764.106  1.760  1.750 
        
        
 Bruttofortjeneste   3.841.270  4.410  3.190 
        

2 Drift og vedligeholdelse   1.532.335  2.033  1.598 
3 Ejendommens drift  29.852  69  60 
 Forsikringer  131.779  121  135 

4 Administration   250.079  256  295 
 Tab på debitorer  5.090  8  0 
        
 Resultat før afskrivninger  1.892.135  1.923  1.102 

5-6-
7 Afskrivninger  1.530.531  1.531  1.580 
        
 Resultat før renter  361.604  392  -478 
        
 Renteindtægter  245  2  0 
 Renteudgifter, Kommunekredit  -288.259  -316  -288 
 Garantiprovision, gebyrer  -43.230  -57  -41 
        
 Resultat før årsreguleringer  30.360  21  -807 
 Årets over-/underdækning  -30.360  -21  807 
        
 Resultat før skat  0  0  0 
 Skat af årets resultat  0  0  0 
        
 Årets resultat   0  0  0 
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   30.06.17  30.06.16 
Note   kr.  t.kr. 

 AKTIVER     
      

5 Varmecentral, Drøvten 40  1.250.719  1.459 
5 Ledningsnettet/inventar  2.036.973  2.379 
6 Flisværk, Drøvten 48  3.064.881  3.771 
7 Kurstab m.v. på lån  2.215.500  2.492 
 Andelsbevis, DFF EDB  1.000  1 
 Anlægsaktiver i alt   8.569.073  10.102 

      
 Bankindeståender  3.918.383  4.636 
 Tilgode hos forbrugere   288.958  5 
 Tilgodehavende moms  0  77 
 Varelager (målere)  0  21 
 Andre tilgodehavender  251.651  248 
 Periodeafgrænsningsposter  125.527  103 
 Omsætningsaktiver i alt  4.584.519  5.090 
      
 Aktiver i alt  13.153.592  15.192 

 
 
      

 PASSIVER     
      
 Egenkapital:     
    Registreret andelskapital, primo  35.400  35 
    Tilgang i året  100  0 
 Egenkapital ultimo  35.500  35 
      
 Hensatte forpligtelser:     
   Hensættelse vedr. energispareordning  265.000  0 

9   Akkumuleret overdækning  1.569.743  1.539 
 Hensatte forpligtelser i alt  1.834.743  1.539 
      

8 Gæld til realkreditinstitutter  9.856.768  11.042 
 Langfristet gæld i alt  9.856.768  11.042 
      
 Kortfristet del af langfristet gæld  1.185.194  1.157 
 Moms  18.949  0 
 Gæld til forbrugere (årsaflæsning)  0  468 

 Kreditorer   222.438  951 
 Kortfristet gæld i alt   1.426.581  2.576 
      
 Passiver i alt   13.153.592  15.192 

 
      

10 Pansætninger og sikkerhedsstillelser 
  

11 Eventualposter 
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   Realiseret 
Budget 
(ej revid.) 

   2016/17  2015/16  2016/17 
   kr.  t.kr.  t.kr. 

1 Salg af varme og el        
 Salg af varme:  (6.554 mwh)  (6.199 mwh)  

(6.000 
mwh) 

  Variabel afgift (230/280 kr. pr. mwh)  1.507.326  1.743  1.380 
  Faste afgifter  1.999.556  1.994  1.960 
  Incitamentsbidrag  88.023  0  0 
 Salg af varme i alt  3.594.905  3.737  3.340          Indtægter, el-afregning:        Elsalg til marked  37.579  30  30 
 Betaling til netselskab  -32.956  -24  -25 
 Grundbeløb/CO2-kompensation  2.005.848  2.427  1.595 
 El-afregninger i alt  2.010.471  2.433  1.600          Omsætning i alt  5.605.376  6.170  4.940 
        
 

2 Drift og vedligeholdelse        Fast driftsovervågning, jfr. kontrakt  565.000  561  565 
   Drøvte 40 - service på motorer m.v.  9.177  22  25 
   Drøvten 48 - diverse vedligeholdelse flisværket  364.879  304  400 
   939.056  887  990 
 Kemikalier, vandbehandling  18.210  48  48 
 Vedligeholdelse, hovedledninger  399  334  175 
 Vedligeholdelse, stikledninger  0  6  25 
 Brønde, hovedledninger  0  0  100 
 Luftfotografering, ledningsnet  0  30  0 
 Inspektion akkumuleringstanke m.v.  0  81  0 
 Måleromkostninger:          Udskiftning/kodning - nyt system  0  324  0 
   Etablering, fjernaflæsning  101.628  0  100 
   Øvrige omkostninger  35.881  0  0 
 Udgifter, energispareordningen:          Serviceeftersyn, målere  0  148  0 
   Køb af besparelser  4.000  0  0 
   Hensættelse til energibesparelser (efterslæb)  265.000  0  0 
 Elforbrug, Drøvten 40 + 48  168.161  175  160 
   1.532.335  2.033  1.598 
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   Realiseret 
Budget 
(ej revid.) 

   2016/17  2015/16  2016/17 
   kr.  t.kr.  t.kr. 

 
3 Ejendommenes drift        Ejendomsskatter og forsikring  10.154  4  12 
 Vand/vandafledningsafgift/renovation  8.588  7  8 
 Vedligeholdelse m.v. ejendomme  11.110  58  40 
   29.852  69  60 

 

4 Administration        Administrationsaftale  100.000  100  100 
 Abonnement, forbrugersystem DFF   30.916  27  30 

 Revision og regnskabsassistance  41.300  42  45 
 Mødeudgifter bestyrelse, generalforsamling m.v.  31.121  36  35 
 Kontingent m.v., DFF   16.025  22  20 
 Energy Service, abonnement  9.420  9  25 
 Kontorhold, porto, Nets, forbrugerinfo.  19.900  21  31 
 Øvrig administration (EDB m.v.)  9.137  6  15 
 Gebyrindtægter  -7.740  -7  -6 
   250.079  256  295 

        



Noter 

 
 

Side 15  

 

   30.06.17  30.06.16   
   kr.  t.kr.   
        

        
5 Investering, kraftvarmeværk                Varmecentral, Drøvten 40:        Samlet anskaffelsessum primo 10.084.713       Årets tilgang 0 10.084.713  10.085   
         Samlet afskrivning primo  8.625.541       Årets afskrivning  208.453 8.833.994  8.626      1.250.719  1.459   

         Ledningsnet/forbrugerinstallation/inventar:        Samlet anskaffelsessum primo  14.031.739       Årets tilgang  -3.303 14.028.436  14.031   
         Samlet afskrivning primo  11.652.447       Årets afskrivning  339.016 11.991.463  11.652      2.036.973  2.379   
        

6 Flisværk/forgasser                Drøvten 48:        Samlet anskaffelsessum primo (netto) 9.593.509       Årets tilgang  0 9.593.509  9.594   
         Samlet afskrivning primo 5.822.504       Årets afskrivning  706.124 6.528.628  5.823      3.064.881  3.771   

 

7 Kurstab/indeksregulering, lån i KommuneKredit                Kurstab på nyt lån optaget 2005 1.556.105       Kurstab ved indfrielse af gl. lån 2005 1.200.917 2.757.022  2.757   
 Indeksreguleringssaldo, gl.lån  2.781.734  2.782   
   5.538.756  5.539    Samlet afskrivning primo 3.046.318       Årets afskrivning  276.938 3.323.256  3.047      2.215.500  2.492   
        

 



Noter 

 
 

Side 16  

 

   30.06.17  30.06.16 
   kr.   t. kr.  
      

8 Gæld til realkreditinstitutter            Lån Kommunekredit, 2025, 2,42%  11.041.962  12.199 
 Heraf forfalder inden for 1 år  -1.185.194  -1.157 
   9.856.768  11.042 
      

      
9 Akkumuleret overdækning            Akkumulereret overdækning 1. juli   1.539.383  1.518 
 Årets over-/underdækning  30.360  21 
   1.569.743  1.539 
       Indregnet i budget førstkommende varmeår  1.569.743  807 
 Indregnet i budget næstkommende varmeår  0  732 
   1.569.743  1.539 

      
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser     

      
 Der er ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser    
      
      
11 Eventualposter     

      
 Der er ingen eventualforpligtelser m.v.     
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