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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2020 for Aars-Hornum El-Forsyning A.m.b.a.. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2020. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Aars, den 4. marts 2021 

Direktion 

Niels Henrik Behrndtz Thaudal 
direktør 

Bestyrelse 

Kurt Casper Jørn Bruno Lassen Axel Højsleth 
formand næstformand 

Carl Johan Bjerregaard Niels Henrik Behrndtz Thaudal 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejeren i Aars-Hornum El-Forsyning A.m.b.a. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regn-
skabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

Vi har revideret årsregnskabet for Aars-Hornum El-Forsyning A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. 
december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og 
noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet"). 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderlige-
re krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i re-
visionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". 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 grund-
lag for vores konklusion. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklu-
sion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-
delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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 væ-
sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Ledelsens ansvar for regnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmel-
se med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 
nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigel-
ser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet 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 regnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-
tion, 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. Fejlinformationer 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 brugerne træffer på grundlag af 
regnskabet. 

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 regnskabet, 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 fejlinfor-
mation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste ude-
ladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, 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 regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed for-
bundet 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 regnskabet 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 regnskabet, herunder noteoplysnin-
gerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-
ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Skive, den 4. marts 2021 
PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 33 7712 31 

Henrik Holst 
statsautoriseret revisor 

n9397 
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Selskabsoplysninger 

Selskabet Aars-Hornum El-Forsyning A.m.b.a. 

Industrivej 91 

96043 Aars 

CVR-nr.: 29 22 53 11 

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 

Hjemstedskommune: Vesthimmerland 

Bestyrelse Kurt Casper, formand 

Jørn Bruno Lassen 

Axel Højsleth 

Carl Johan Bjerregaard 

Niels Henrik Behrndtz Thaudal 

Direktion Niels Henrik Behrndtz Thaudal 

Revision PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Resenvej 81 

Postboks 19 

7800 Skive 
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Ledelsesberetning 

Væsentligste aktiviteter 

Selskabets aktivitet består i at fungere som holdingselskab for selskaberne i Aars-Hornum El-Forsyning-
koncernen. 

Udvikling i året 

Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på DKK 885.746, og selskabets balance pr. 31. 
december 2020 udviser en egenkapital på DKK 42.999.087. 

Begivenheder efter balancedagen 

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af års-
rapporten. 
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Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 

 

Note 2020 2019 

 

DKK DKK 

Bruttotab 

 

-63.489 -69.389 

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder 

 

949.727 2.445.073 

Finansielle omkostninger 1 -492 -133 

Resultat før skat 

 

885.746 2.375.551 

Skat af årets resultat 

 

0 0 

Årets resultat 

 

885.746 2.375.551 

Resultatdisponering 

   

Forslag til resultatdisponering 

   

Overført resultat 

 

885.746 2.375.551 

  

885.746 2.375.551 
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Balance 31. december 

Aktiver 

Note 2020 2019 

 

DKK DKK 

Kapitalandele i dattervirksomheder 2 39.974.522 42.024.795 

Finansielle anlægsaktiver 

 

39.974.522 42.024.795 

Anlægsaktiver 

 

39.974.522 42.024.795 

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 

 

3.000.000 0 

Tilgodehavender 

 

3.000.000 0 

Likvide beholdninger 

 

40.814 104.795 

Omsætningsaktiver 

 

3.040.814 104.795 

Aktiver 

 

43.015.336 42.129.590 

Passiver 

   

Overført resultat 

 

42.999.087 42.113.341 

Egenkapital 

 

42.999.087 42.113.341 

Anden gæld 

 

16.249 16.249 

Kortfristede gældsforpligtelser 

 

16.249 16.249 

Gældsforpligtelser 

 

16.249 16.249 

Passiver 

 

43.015.336 42.129.590 

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 5 

  

Anvendt regnskabspraksis 6 
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Egenkapitalopgørelse 

Overført 

resultat I alt 
DKK DKK 

Egenkapital 1. januar 42.113.341 42.113.341 

Årets resultat 885.746 885.746 

Egenkapital 31. december 42.999.087 42.999.087 
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Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 

 

Note 2020 2019 

  

DKK DKK 

Årets resultat 

 

885.746 2.375.551 

 

Reguleringer 3 -949.235 -2.444.940 

 

Ændring i driftskapital 4 -3.000.000 0 

 

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 

 

-3.063.489 -69.389 

 

Renteudbetalinger og lignende 

 

-492 -134 

 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 

 

-3.063.981 -69.523 

 

Modtaget udbytte fra dattervirksomheder 

 

3.000.000 0 

 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 

 

3.000.000 0 

 

Ændring i likvider 

 

-63.981 -69.523 , 
kJ 
c 

Likvider 1. januar 

 

104.795 174.318 
_., ;..., 

   

Likvider 31. december 

 

40.814 104.795 

     

LIJ 

    

1-1.1 

'-' 

Likvider specificeres således: 

Likvide beholdninger 

 

40.814 104.795 

-J 

12_ 
><. 
c.,  
.(J , 

    

, i'.. 
Likvider 31. december 

 

40.814 104.795 
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Noter til årsregnskabet 

 

Finansielle omkostninger 

Andre finansielle omkostninger 

2020 2019 
DKK 

492 

DKK 

133 

492 133 

2 Kapitalandele i dattervirksomheder 

   

Kostpris 1. januar 30.842.341 30.842.341 

 

Kostpris 31. december 30.842.341 30.842.341 

 

Værdireguleringer 1. januar 11.182.454 8.737.381 

 

Årets resultat 949.727 2.445.073 

 

Udbytte til moderselskabet -3.000.000 0 

 

Værdireguleringer 31. december 9.132.181 11.182.454 

 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 39.974.522 42.024.795 

 

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således: 

  

Navn Hjemsted 

Stemme- og 

ejerandel Egenkapital Årets resultat 
Aars-Hornum Net A/S Vesthimmerland 100% 22.328.788 578.539 

Aars EI-Forsyning Entreprise A/S Vesthimmerland 100% 12.283.510 -77.208 

Vesthimmerlands El-Forsyning A/S Vesthimmerland 100% 5.362.224 448.396 

   

39.974.522 949.727 

  

2020 2019 
DKK DKK 

3 Pengestrømsopgørelse - reguleringer 

   

Finansielle omkostninger 492 133 

 

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder -949.727 -2.445.073 

  

-949.235 -2.444.940 
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Noter til årsregnskabet 

2020 2019 
DKK DKK 

4 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital 

Ændring i tilgodehavender -3.000.000 0 

-3.000.000 0 

5 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2020. 

_1* 
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Noter til årsregnskabet 

6 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Aars-Hornum El-Forsyning A.m.b.a. for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med års-
regnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse 
C. 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 

Årsregnskab for 2020 er aflagt i DKK. 

Generelt om indregning og måling 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdiregule-
ringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere 
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder af-
skrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabs-
mæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 
selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Resultatopgørelsen 
Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold mv. 

Bruttofortjeneste 

Bruttofortjeneste opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af andre 
eksterne omkostninger. 

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder 

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten "Indtægter af 
kapitalandele i dattervirksomheder". 
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Noter til årsregnskabet 

6 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. 

Skat af årets resultat 

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgø-
relsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan 
henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 

Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske og udenlandske dattervirksomheder. Selskabsskatten 
fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. 

Balancen 
Kapitalandele i dattervirksomheder 

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. 

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i dattervirksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af 
virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificer-
bare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet. 

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponerin-
gen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven 
reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i 
dattervirksomhederne. 

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK o. Hvis moderselskabet 
har en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat for-
pligtelse hertil. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket nor-
malt udgør nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. 

Finansielle gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 
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Noter til årsregnskabet 

6 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finan-
sieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke 
kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter 
omsætningsaktiver fratrukket kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle 
og finansielle anlægsaktiver. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfri-
stede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne. 

Likvider 

Likvide midler består af "Likvide beholdninger". 

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 
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