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LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2021 for Videbæk Energiforsyning A.m.b.a.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til kapitalejerne i Videbæk Energiforsyning A.m.b.a

Konklusion
Konklusio
Vi har revideret årsregnskabet for Videbæk Energiforsyning A.m.b.a for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 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.
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 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.
 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.
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Grundlag for konklusion
Grundlag
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 International Ethics Standards Board for
Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING




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.

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.
Aarhus, den 20. april 2022

20-04-202

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne16691
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Vi kommunikerer med ledelsen 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.

Peter Damsted Rasmussen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne40021

2022267

2022267

Revisionsp
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LEDELSESBERETNING
Væsentligste aktiviteter
Andelsselskabets formål er på den mest økonomiske måde at forsyne andelshaverne i Videbæk by og
omegn med elektricitet, vand og varme.
Selskabet kan deltage i andre fællesskaber i forbindelse med opfyldelse af ovennævnte formål.
Selskabet er berettiget til inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning, at udøve
anden virksomhed, herunder sideordnet virksomhed gennem helt eller delvist ejede datterselskaber.
Usædvanlige forhold
Ledelsen har i Videbæk Vand A/S konstateret at indgangsværdierne var beregnet forkert. Dette har
resulteret i en ændring på 53.587 tkr. som er korrigeret i primo egenkapital og kapitalandele.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Virksomhedens resultatopgørelse for 2021 udviser et underskud på 1.605.331 kr. mod et underskud på
881.537 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på
93.117.201 kr.
Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for
selskabets finansielle stilling.
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Sammenligningstallene er tilpasset dette forhold også
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RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER
Note

2021
kr.

2020
kr.

NETTOOMSÆTNING
..............................................................................................................................................
0
0

Administrationsomkostninger
..............................................................................................................................................
-63.643
-80.284

DRIFTSRESULTAT
..............................................................................................................................................
-63.643
-80.284

Indtægter
..............................................................................................................................................
af kapitalandele i dattervirksomheder
-1.608.152
-802.381
Finansielle
..............................................................................................................................................
indtægter
3.421
9.046
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger
1
-5.465
-7.918

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING
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ÅRETS
..............................................................................................................................................
RESULTAT
-1.673.839
-881.537

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
-1.673.839
-881.537

I..............................................................................................................................................
ALT
-1.673.839
-881.537
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BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER

Note

2021
kr.

2020
kr.

Kapitalandele
..............................................................................................................................................
i dattervirksomheder
87.937.741
89.545.893
Andre
..............................................................................................................................................
værdipapirer
1.541.417
1.541.417
Finansielle
..............................................................................................................................................
anlægsaktiver
2
89.479.158
91.087.310

ANLÆGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
89.479.158
91.087.310

Andre
..............................................................................................................................................
tilgodehavender
3.421
9.047
Tilgodehavender
..............................................................................................................................................
3.421
9.047

Likvide
..............................................................................................................................................
beholdninger
10.578.614
10.648.802

OMSÆTNINGSAKTIVER
..............................................................................................................................................
10.582.035
10.657.849
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AKTIVER
..............................................................................................................................................
100.061.193 101.745.159
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BALANCE 31. DECEMBER
PASSIVER

Note

2021
kr.

2020
kr.

Overført
..............................................................................................................................................
resultat
93.048.693
94.722.532

EGENKAPITAL
..............................................................................................................................................
93.048.693
94.722.532

Leverandører
..............................................................................................................................................
af varer og tjenesteydelser
12.500
22.627
Gæld
..............................................................................................................................................
til tilknyttede virksomheder
7.000.000
7.000.000
Kortfristede
..............................................................................................................................................
gældsforpligtelser
7.012.500
7.022.627

GÆLDSFORPLIGTELSER
..............................................................................................................................................
7.012.500
7.022.627

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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PASSIVER
..............................................................................................................................................
100.061.193 101.745.159
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EGENKAPITALOPGØRELSE
Overført
resultat

Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2020
148.309.373
Korrektion
..............................................................................................................................................
af fejl
-53.586.841
Korrigeret
..............................................................................................................................................
egenkapital 1. januar 2021
94.722.532

Forslag
..............................................................................................................................................
til resultatdisponering
-1.673.839
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Egenkapital
..............................................................................................................................................
31. december 2021
93.048.693
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NOTER
Note

Finansielle omkostninger
1
Finansielle
..............................................................................................................................................
omkostninger i øvrigt
5.465
7.918
5.465

7.918

Finansielle anlægsaktiver

2
Kapitalandele i
dattervirksomheder

Andre værdipapirer
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Kostpris
..............................................................................................................................................
1. januar 2021
150.948.393
1.541.417
Praksisændring
..............................................................................................................................................
-53.586.841
0
Kostpris
..............................................................................................................................................
31. december 2021
97.361.552
1.541.417

Værdireguleringer
..............................................................................................................................................
1. januar 2019
-7.815.659
0
Årets
..............................................................................................................................................
resultat
-1.608.152
0
Værdireguleringer
..............................................................................................................................................
31. december 2019
-9.423.811
0

Regnskabsmæssig
..............................................................................................................................................
værdi 31. december 2021
87.937.741
1.541.417

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Virksomheden har stillet kaution og garanti for Scanenergi Holdning A/S' kreditramme samt
lånefacilitet. Garanti og kautionsforpligtelse udgør samlet 1.408 t.kr. pr. 31. december 2021
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Videbæk Energiforsyning A.m.b.a for 2021 er aflagt i overensstemmelse med den Regnskab
true
danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra
true
regnskabsklasse C.
I henhold til årsregnskabslovens § 110 stk. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.
Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Ændring som følge af væsentlige fejl
Ledelsen har i Videbæk Vand A/S konstateret at indgangsværdierne var beregnet forkert. Dette har
resulteret i en ændring på 53.587 tkr. som er korrigeret i primo egenkapital og kapitalandele.
Sammenligningstallene er tilpasset dette forhold også.

Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler,
kontoromkostninger mv. samt afskrivninger i forbindelse hermed.
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder
I moderselskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og
urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta,
amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.
Skat
Selskabet er ikke skattepligtig.
BALANCEN
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i måles i moderselskabets balance efter den indre værdis metode.
Kapitalandele i måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige
indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede
koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ
goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
Nettoopskrivning af kapitalandele i overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning
efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien.
Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt
tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, det vurderes som uerholdeligt. Såfremt
den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende
beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, selskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at
dække dattervirksomheders underbalance.
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RESULTATOPGØRELSEN
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien
reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender.
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte
låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
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Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.
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